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Μ
πορεί η «αυλαία» της νέας 
σεζόν στη Φόρμουλα Ένα 
να είναι προγραμματι-
σμένο να ανοίξει στις 21 

Μαρτίου στη Μελβούρνη, ωστόσο 
είναι πιθανό το γκραν πρι της Αυ-
στραλίας να μετατεθεί γι’ αργότερα 
μέσα στο 2021, λόγω της πανδημίας 
του κορονοϊού και της αυστηροποίη-
σης των τοπικών κανόνων καραντί-
νας. Τα εισιτήρια για τον αγώνα στο 
Άλμπερτ Παρκ δεν έχουν διατεθεί 
ακόμη προς πώληση και εκπρόσω-
πος Τύπου της Φόρμουλα Ένα, όταν 
ρωτήθηκε σήμερα για τα δημοσιεύ-
ματα των ΜΜΕ περί πιθανής αναβο-
λής, είπε ότι το σπορ ανυπομονεί να 
«τρέξει» ξανά το Μάρτιο. Όμως, δεν 
διευκρίνισε που, με το γκραν πρι του 
Μπαχρέιν να είναι ο δεύτερος αγώ-
νας της χρονιάς και να είναι προ-
γραμματισμένο για τις 28 Μαρτίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι διάφορα δη-
μοσιεύματα αναφέρουν πως η αναβο-
λή του γκραν πρι Αυστραλίας -και όχι 
η ματαίωση για δεύτερη σερί χρονιά- 
είναι πιθανό να ανακοινωθεί μέσα 
στον Ιανουάριο. Ο περυσινός αγώνας 
ματαιώθηκε, λίγες μόνο ώρες πριν 

από την έναρξη των ελεύθερων δο-
κιμαστικών, όταν μέλος της ομάδας 
της McLaren βρέθηκε θετικό στον 
κορονοϊό. Τελικά η σεζόν του 2020 
στη Φόρμουλα Ένα άρχισε στην Αυ-
στρία τον Ιούλιο και στη διάρκεια της 
χρονιάς διεξήχθησαν 17 αγώνες σε 

Ευρώπη και Μέση Ανατολή, ενώ το 
αρχικό πρόγραμμα περιλάμβανε τον 
αριθμό ρεκόρ των 22 γκραν πρι. 
Στην πίστα του Μπαχρέιν πραγμα-
τοποιήθηκαν δύο αγώνες, στα τέλη 
Νοεμβρίου και τις αρχές Δεκεμβρίου.
Στο μεταξύ, η έλευση των 10 ομάδων 
της Φόρμουλα Ένα στη Μελβούρνη, 
εκ των οποίων οι επτά έχουν τη βάση 
τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί 
όπου σημειώνεται αύξηση κρουσμά-
των, λόγω του μεταλλαγμένου στε-
λέχους του κορονοϊού, θα απαιτήσει 
μεγαλύτερο διάστημα υποχρεωτικής 
απομόνωσης. Υπενθυμίζεται ότι οι 
τενίστες που αναμένεται να φτάσουν 
στην πόλη στα μέσα Ιανουαρίου για 
το Αυστραλιανό Όπεν (8-21 Φε-
βρουαρίου) θα πρέπει να περάσουν 
14 ημέρες στην καραντίνα πριν από 
το πρώτο τουρνουά γκραν σλαμ της 
χρονιάς.

Ο Ίον Τίριακ είναι γνωστός για τις αυθόρμητες 
δηλώσεις του και τις εκκεντρικές ιδέες που έχει 
για το άθλημα του τένις. Αυτή τη φορά επιτέθη-
κε στη Γουίλιαμς.
Ποιος μπορεί να ξεχάσει την επιλογή του να 
βάψει μπλε το χώμα της Μαδρίτης το 2009, 
προκαλώντας τεράστια αναστάτωση στο ATP 
Tour. Ναδάλ και Τζόκοβιτς είχαν αναγκαστεί 
να απειλήσουν τον Τίριακ, αν επέμενε στο μπλε 
χρώμα και την επόμενη χρονιά, με αποτέλεσμα 
οι διοργανωτές του Mutua Madrid Open να 
επαναφέρουν το παραδοσιακό χώμα στο Caja 
Magica.
Ο Τίριακ που είναι από τους πιο πλούσιους επι-
χειρηματίες στο χώρο του τένις, καταφέρνει να 
προκαλεί την κοινή γνώμη σχεδόν σε κάθε δη-
μόσιά του εμφάνιση, όπως έκανε και πρόσφατα 
σε τηλεοπτική εκπομπή σε κανάλι της πατρίδας 
του, αναφερόμενος στη Σερίνα Γουίλιαμς.
«Σε αυτή την ηλικία και τα κιλά που έχει, εί-
ναι εμφανές ότι δεν μπορεί να κινηθεί όπως 

πριν από 15 χρόνια. Η Σερίνα ήταν εξαιρετι-
κή τενίστρια. Αν είχε λίγη αξιοπρέπεια, θα είχε 
αποσυρθεί. Από όλες τις απόψεις» είπε ο Ίον 
Τίριακ.
Ο Ρουμάνος είχε επιτεθεί στη Γουίλιαμς και το 
2018, αναφερόμενος στο βάρος της Αμερικα-
νίδας η οποία δεν το άφησε ασχολίαστο: «Πά-
ντα υποστηρίζω ότι ο καθένας έχει τη γνώμη 
του και μπορεί να την πει ελεύθερα. Είναι ένα 
ανόητο σχόλιο και σεξιστική άποψη από έναν 
αδαή άνθρωπο».

Έντονη ελληνική παρουσία θα έχουμε και στα 
προκριματικά του WTA 500 event στο Άμπου 
Ντάμπι καθώς ρίχνονται στη μάχη της διορ-
γάνωσης οι Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Βαλε-
ντίνη Γραμματικοπούλου!
Βαμμένο «μπλε» θα είναι το νεοσύστατο τουρ-
νουά του Άμπου Ντάμπι καθώς δυο Ελληνί-
δες τενίστριες θα κάνουν «ποδαρικό» στη σε-
ζόν 2021 στα Η.Α.Ε.!
Πέραν από τη Μαρία Σάκκαρη που παίζει 
φυσικά απευθείας στο βασικό ταμπλό της 
διοργάνωσης, οι δύο καλύτερες Ελληνίδες 
τενίστριες μετά τη Μαρία, η Βαλεντίνη Γραμ-
ματικοπούλου (No233) και η Δέσποινα Πα-
παμιχαήλ (No275) θα δώσουν τη μάχη για 
πρόκριση στο βασικό ταμπλό από τα προκρι-
ματικά της διοργάνωσης!
Με την κλήρωση να λαμβάνει χώρα τη Δευ-
τέρα και να στέλνει αντιμέτωπες, την μεν 
Γραμματικοπούλου με την Βραζιλιάνα Λουίζα 
Στεφάνι (No729) και την Παπαμιχαήλ με την 
Ιταλίδα Φεντερίκα Ντι Σάρα (No320) όσον 

αφορά τον πρώτο προκριματικό γύρο!
Δεν υπάρχει περίπτωση να αναμετρηθούν με-
ταξύ τους στα προκριματικά οι δύο Ελληνί-
δες τενίστριες που θα χρειαστούν ακόμα μία 
νίκη, στον δεύτερο προκριματικό γύρο, για 
να κάνουν το «μπαμ» με πρόκριση στο βασικό 
ταμπλό όπου θα κάνουν «παρέα» στη Μαρία 
Σάκκαρη που ήδη βρίσκεται εκεί.

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη προετοιμάζεται για τους αγώνες 
της χειμερινής περιόδου, με στόχο μια καλή παρουσία στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στο Τορούν (4-7/3).
Η αθλήτρια του Κώστα Βογιατζάκη μπορεί να μην γνω-
ρίζει ακόμη με βεβαιότητα τι θα γίνει με τους αγώνες του 
χειμώνα, ωστόσο όπως στο σύνολο τους οι αθλητές και 
αθλήτριες έχει προχωρήσει στον απαραίτητο προγραμμα-
τισμό. Σύμφωνα με αυτόν θα κάνει τον πρώτο της αγώνα 
στο μίτινγκ που θα γίνει στο Μοντεβίλ στις 30 Ιανουαρί-
ου, ενώ έχει ήδη εξασφαλίσει συμμετοχή στο μίτινγκ του 
Βερολίνου στις 5 Φεβρουαρίου και του Ντόρτμουντ στις 7 
του ίδιου μήνα.
«Έχουμε κάνει προγραμματισμό, ωστόσο ακόμη δεν είμα-
στε απόλυτα σίγουροι ότι θα υλοποιηθεί. Ναι μεν, έχουμε 
επιβεβαιώσει τη συμμετοχή μας στα τρία μίτινγκ, παρόλα 
αυτά περιμένουμε διευκρινήσεις σχετικά με τη μετακίνηση 
μας και το κυρίως με το τι ισχύει στο θέμα της καραντίνας», 
είπε ο προπονητής της Σπανουδάκη, Κώστας Βογιατζάκης, 
ο οποίος συμπλήρωσε: «Χρειαζόμαστε τουλάχιστον έναν 
αγώνα για να πιάσει το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα, καθώς δεν είχε τρέξει πέρυσι τον χειμώνα. Στο πλάνο 
μας είναι και η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα».
Η Σπανουδάκη έχει ατομικό ρεκόρ 7.29 στα 60μ και 11.27 
στα 100μ και δεν αναμένεται να έχει κάποιο πρόβλημα 
να διεκδικήσει το όριο συμμετοχής (7.40) στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα κλειστού.

Πιθανή η αναβολή του γκραν πρι Αυστραλίας λόγω κορονοϊού

Νέα απαράδεκτη επίθεση του Τίριακ στη Γουίλιαμς 

Τένις: Ελληνικές συμμετοχές στο Άμπου Ντάμπι 

Η Σπανουδάκη στοχεύει 
το ευρωπαϊκό κλειστού


