
47ΣΠΟΡΟ ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 26 FEBRUARY 2021

Π
ρωταθλητής στο Australian Open για 9η φορά στην 
καριέρα του στέφτηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς. 
Ο Σέρβος (Νο1) επικράτησε σε 1.53’ με 7-5, 6-2, 
6-2 τον Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο4) και κατέκτησε το 

9o Australian Open, στον 9ο τελικό, και παράλληλα έφτασε 
τα 18 Grand Slam. 
O Νόβακ Τζόκοβιτς απέδειξε για μια ακόμη φορά πως είναι 
ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο και ότι είναι ανίκητος σε 
«σκληρές» επιφάνειες.
Με άνεση κέρδισε τον Ρώσο ο οποίος είχε 20-0 νίκες αλλά 
στο 21ο παιχνίδι του δεν μπόρεσε να δει στα μάτια τον 
«Νόλε». 
Ο Σέρβος θα φτάσει τα 18 Grand Slam σε 28 τελικούς και 
είναι πάντα 3ος μετά από τους Ράφα Ναδάλ και Ρότζερ Φέ-
ντερερ που έχουν από 20.
Αυτός είναι ο 82ος τίτλος του στην τεράστια καριέρα του 
και θα του δώσει περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ. Από την 
άλλη ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έχει πλέον 2 χαμένους τελικούς 
σε Grand Slam αλλά από την Δευτέρα (22/2) είναι το νέο 
Νο3. 
Ο Νόβακ Τζόκοβις παραμένει στο Νο1 και στις 8 Μαρτίου 
θα γίνει ο παίκτης με τις περισσότερες εβδομάδες στο Νο1 
αφού θα «σπάσει» το ρεκόρ των 310 του Ρότζερ Φέντερερ. 
O Σέρβος κέρδισε το 1ο Australian Open το 2008 και έκτο-
τε το κατέκτησε από το 2011 έως το 2013, το 2015 και το 
2016 και από το 2019 έως το 2021. Τα «θύματα» του στους 
τελικούς είναι πολλά. 
Έχει νικήσει 4 φορές τον Άντι Μάρεϊ, 2 τον Ράφα Ναδάλ 
και από μια τους Τζο Τσονγκά, Ντομινίκ Τιμ και Ντανίλ Με-
ντβέντεφ. Ο τελευταίος μετρούσε 12 σερί νίκες με top-10 
αλλά ητήθηκε στο 13ο παιχνίδι.

Ανίκητος στη Μελβούρνη ο Νόβακ Τζόκοβιτς

επικράτησε με 3-0 σετ του Ντανίλ Μεντβέντεφ 

στον τελικό και έφτασε τους 9 τίτλους (9/9)

 στο Australian Open και τα 18 Grand Slam!

«Βασιλιάς» ο Τζόκοβιτς


