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Nadal pe zgura albastrã

rãmâne. Sunt doi sau trei jucãtori (nemulþumiþi -n.n.), care sunt foarte importanþi, este
adevãrat. Dar un promotor ºtie cã un mare
eveniment nu se poate clãdi pe un singur
tenismen. Dimpotrivã. Acest turneu este
foarte mare, în zece ani a progresat cel mai
mult. Spania meritã acest turneu! Spania va
mai avea cinci de Nadal în viitor, deºi nu va
fi uºor, pentru cã astfel de jucãtori nu se
cumpãrã. Un Nadal se naºte “. Românul a
adãugat însã cã Spania are un potenþial imens
în ceea ce priveºte tenisul ºi nu depinde
numai de Nadal. Ca dovadã cã a câºtigat
Cupa Davis fãrã acest jucãtor. Ion Þiriac a
menþionat cã a intuit cã vor exista critici încã
din prima zi, când a vãzut cã zgura este
alunecoasã. “Ceea ce mã deranjeazã este cã
niciun ziarist nu a spus cã albastrul este mai
bun decât culoarea roºie. Mingea se vede mai
bine ºi spectatorul este încântat, ceea ce mã
interesa foarte mult. Îmi asum criticile. Dar
eu nu fac pista. Eu sunt nimeni aici, nu am
nicio funcþie. Administratorii din tenis au
evaluat situaþia. Au trimis oameni sã testeze
zgura, au luat probe chimice pentru a confirma cã nu existã ceva nociv. Au fost cinci ani
de teste”, a explicat el. Þiriac a declarat cã nu
a vorbit aproape cu niciun jucãtor despre

zgurã, dar i s-a comunicat cã majoritatea
sportivilor este de acord cu culoarea albastrã.
“Nu ºtiu dacã zgura albastrã va rãmâne. ATP
decide. Mie nu trebuie sã mi se spunã nimic,
de aceea existã un director al turneului. Eu
pot sã spun ce gândesc, pentru cã am trãit în
tenis ultimii 55 de ani, pentru cã am colaborat cu ºase campioni mondiali, pentru cã am
educat copii de 14 ani pânã când au ajuns sus,
ca Vilas, Nãstase, Leconte, Becker,
Ivanisevic, Safin... ªtiu un pic de tenis ºi cred
cã trebuie sã progreseze. De fiecare datã când
se schimbã ceva sunt probleme. Mai întâi la
tie break, apoi la mingea galbenã, la hawkeye... Mereu au fost nemulþumiri”, a încheiat
Ion Þiriac. ATP-ul a cerut totuºi organizatorului sã remedieze situaþia terenurilor
alunecoase. Patronul turneului s-a declarat
perfect de acord, arãtând cã vrea sã introducã
ºi mingi fosforescente, “deoarece contrastul
dintre terenul albastru ºi mingea galbenã nu
este cel mai bun”.

Americanii salutã
schimbarea

Iar dacã prin Europa s-au gãsit contestatari
mai aprigi ai zgurii albastre, dincolo de
Ocean, opiniile au fost mai degrabã favora-

bile. Cotidianul american New York Times a
dezbãtut scandalul iscat, notând: ”Zgura
albastrã ajutã mult ochiul spectactorului ºi
deosebeºte turneul de la Madrid de celelalte
zeci de turnee desfãºurate pe zgurã roºie. Iar
a-þi pune o etichetã pe turneu n-ar trebui sã fie
o problemã! De asemenea, valoarea îºi spune
cuvântul indiferent de suprafaþã, de aceea
turneul a fost câºtigat de Roger Federer, la
masculin, respectiv de Serena Williams, la
feminin”, a subliniat New York Times.
Totuºi, publicaþia a amintit marea problemã a
terenului: ”Suprafaþa a fost atât de alunecoasã
încât a apãrut ºi o glumã, cum cã Federer ºi
Williams au devenit primii tenismeni din
istorie care au cucerit trofee pe cinci suprafeþe
diferite - iarbã, zgurã, durã (hardcore), interior ºi... gheaþã”. Dincolo de glumã, americanii criticã intenþia lui Rafael Nadal de a nu
mai participa la turneul de la Madrid: “Având
în vedere situaþia economicã a Spaniei, Nadal
nu trebuia sã zicã niciodatã cã nu va mai participa la turneul din þara sa, doar pentru cã-l
deranjeazã suprafaþa de joc. În plus, Spania e
încã în cursa pentru organizarea Jocurilor
Olimpice din 2020 ºi acest anunþ nu-i face
deloc bine”.
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