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Djokovici pe zgura albastrã

Zgura albastrã, avantaj... Þiriac!
Zgura albastrã adusã de Ion Þiriac la turneul de la Madrid a devenit subiectul predilect al presei sportive
internaþionale, la jumãtatea lunii. Aproape pe nimeni n-aa lãsat indiferent schimbarea tradiþionalei culori roºii
a suprafeþei de joc, existând numeroºi nemulþumiþi, dar ºi la fel de mulþi entuziaºti.

Nadal ºi Djokovici iritaþi, ªarapova –
mulþumitã
Sub titlul “Þiriac, Ceauºescu al tenisului”,
francezii de la Mediapart l-au atacat pe
patronul turneului, susþinând cã jucãtorii voiau
sã încheie cât mai curând posibil meciurile ºi
sã scape, temându-se sã nu se accidenteze. În
fapt, jurnaliºtii preluau ofurile exprimate de
revoltatul nr.1 al competiþiei, spaniolul Rafael
Nadal, care a ºi ameninþat cã de la anul nu va
mai participa la turneu. Nadal a lãsat sã se
înþeleagã, dupã eliminarea în faza optimilor de
finalã, cã în 2013 în calendarul sãu va fi un
concurs mai puþin, în cazul în care va fi pãstratã zgura albastrã. ”Am încercat sã mã
pregãtesc în cel mai bun mod posibil pentru
turneu. Dar nu am fost suficient de bun pentru
a mã adapta pe acest teren. Dacã lucrurile vor
continua astfel, va fi trist”, a spus ocupantul
poziþiei a doua în ierarhia mondialã. El a
dezvãluit cã a încercat sã facã faþã suprafeþei
de joc apelând la o metodã ineditã: “Am cerut
aprobarea sã folosesc pantofi pentru terenuri
de iarbã, pentru cã doar aºa mã pot simþi în
siguranþã!”. Liderul ATP, sârbul Novak
Djokovici, s-a declarat ºi el nemulþumit de
zgura de la Madrid. “Au spus cã este la fel ca
zgura roºie, dar nu este adevãrat, pentru cã
este o mare diferenþã. Te împiedici ºi aluneci
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tot timpul, sunt mulþi jucãtor care cad. Este o
nouã experienþã ºi la cum aratã anul acesta,
sper sã fie ultima”, a declarat Djokovici. De
altfel, dupã primul sãu meci la Madrid,
numãrul 1 mondial s-a plâns cã acesta “nu este
tenis” ºi s-a întrebat dacã nu ar trebui cumva
sã joace în “ghete de fotbal”. Nadal a anunþat
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de altfel cã va apela la Consiliul Jucãtorilor de
Tenis pentru a forþa ATP sã interzicã zgura
albastrã. În schimb, Maria ªarapova a declarat
cã noua suprafaþã de joc nu se deosebeºte cu
mult de cea veche. ”E puþin diferitã faþã de cea
roºie. Sãriturile mingii sunt diferite. Dar cred
cã nu sunt aºa deranjante”, a precizat Maria
ªarapova.

Þiriac: ”Tenisul trebuie
sã progreseze”
Ion Þiriac a replicat calm cã ar regreta o eventualã neparticipare a lui Novak Djokovici ºi
Rafael Nadal la viitoarele ediþii ale turneului,
dar sperã ca aceºtia sã fie profesioniºti ºi sã nu
recurgã la o astfel de mãsurã. Într-un interviu
acordat cotidianului ABC, românul a declarat
cã Rafael Nadal este foarte important pentru
sportul mondial, dar dacã spaniolul nu va veni
anul viitor, el nu se va “sinucide”.”Nadal este
influenþat de anturajul sãu. A vorbit la cald,
dupã o înfrângere. Nu îi voi schimba modul
de a gândi, nu pot sã spun dacã mai vine sau
nu”, a afirmat Þiriac. El a admis cã unii jucãtori pot fi nemulþumiþi de schimbarea culorii,
dar el nu poate sã le dea satisfacþie. “Respect
faptul cã ei nu vor zgura albastrã, dar nu pot
accepta. Sã mi se dea argumente. Sã nu mi se
vorbeascã de tradiþie, repet, în America este
gri sau verde, în India este maro... În atletism
pista este albastrã, la Jocurile Olimpice de la
Londra hocheiul se va juca pe albastru... Nu
se cheltuiesc mii de euro fãrã sã se facã teste!
Pentru un teren albastru se investeºte de cinci
ori mai mult decât pentru unul normal. Eu
sunt convins, deºi nu conteazã, nu eu sunt cel
care joacã”, a explicat Þiriac. Întrebat dacã
poate supravieþui Madridul fãrã Nadal ºi
Novak Djokovici, Ion Þiriac a
rãspuns:”Jucãtorul vine ºi pleacã, sportul

