ആസ്ട്രേല്യൻ്ഓപ്പൻ്2017്(ട്രല്ഖനം)
സുനിൽ്എം്എസ,്മൂത്തകുന്നം
നാളെ, ജനുവരി് ഇരുപത്താറാം് തീയതി, ഇന്ത്യൻ് സമയം് രാവിളല്് അഞ്ചരയ്ക്ക് ആസ്ട്രേല്യൻ് ഓപ്പൻ്
ളെന്നീസ് ടൂർണളമന്റിളന്റ് ളസമിഫൈനൽ് മത്സരങ്ങൾ് ആരംഭിയ്ക്കം.് ള ാളകാ് വാൻഡഫവ, വീനസ്
വില്യംസ് എന്നിവർ് തമ്മിലുള്ളതാണു് പ്രഥമ് മത്സരം.് തുെർന്ന,് ളരാട്രയഷ്യകാരിയായ് മിരയാനാ് ലൂചിച്ച്
ബട്രറാനിയം് അട്രമരികയളെ് ളസറീന് വില്യംസും് തമ്മിലുള്ള് മത്സരം് നെക്കം.് ഇന്ത്യൻ് സമയം്
ഉച്ചളയ്ക്കാന്നരയ്ക്കാണു് ട്രല്ാ ളമമ്പാടുമുള്ള് ളെന്നീസ് ട്രപ്രമി ൾ് ആ ാംക്ഷാപൂർവം് ാത്തിരിയ്ക്കന്ന് ട്രറാജർ്
ളൈഡററം് ളെനിസല്ാസ
്
് വാവ്രിങ്കയം് തമ്മിലുള്ള് ട്രപാരാട്ടം. റട്രൈൽ് നഡാലും് ഗ്രിട്ര ാർ് ഡിമിട്രോവം്
തമ്മിലുള്ള്ളസമിഫൈനൽ്മത്സരം്അടുത്ത്ദിവസമാണു്നെക്ക .
ആസ്ട്രേല്യൻ് ഓപ്പനിൽ് നിന്നു്
െികാർക്ക്
ിട്ടുന്ന് സമ്മാനത്തു ളയത്രളയന്ന് അറിയന്നതു്
രസ രമായിരിക്കം;് പല്ർക്കം് പ്രട്രചാദനപ്രദവം.് ജനുവരി് ഇരുപളത്തട്ടിനു് നെക്കന്ന് വനിത ളുളെ്
ഫൈനല്ിൽ്വിജയം്ട്രനടുന്ന് െികാരിയ്ക്ക് ട്രപ്പാളൊപ്പം് ിട്ടാൻ്ട്രപാകുന്ന്ളചകിളന്റ്തു ്പളത്താമ്പതു്
ട്ര ാെി്രൂപയ്ക്ക്തുല്യമായ്37്ല്ക്ഷം്ആസ്ട്രേല്യൻ്ട്രഡാെറാണ.്ഇട്രപ്പാഴളത്ത്വിനിമയനിരകനുസരിച്ച്
ആസ്ട്രേല്യൻ് ട്രഡാെറിന് അമ്പളത്താന്നര് രൂപ് വില്യണ്ട.് ജനുവരി് ഇരുപളത്താമ്പത,് ഞായറാഴ്ച,്
നെകാനിരിക്കന്ന്പുരുഷ്ന്മാരുളെ്ഫൈനല്ിളല്്ട്രജതാവിനു്ല്ഭിയ്ക്കാൻ്ട്രപാകുന്നതും്ഇട്രത്തു ്തളന്ന.
ആസ്ട്രേല്യൻ് ഓപ്പൻ,് ളെഞ്ച് ഓപ്പൻ,് വിംബിൾഡൻ,് യ് എസ് ഓപ്പൻ് എന്നിവയാണു് ളെന്നീസിളല്്
ഏറ്റവമുയർന്ന് ടൂർണളമന്റു ൾ.് ഇവ് ഗ്രാന്റ് സ്ലാമു ൾ് എന്നും് അറിയളപ്പടുന്നു.് ഇവയിൽ് പളങ്കടുക്കന്ന്
പുരുഷ്ന്മാർക്ക് തങ്ങളുളെ് ഓട്രരാ് െിയിലും് പരമാവധി് അഞ്ചു് ളസറ്റു ൾ് െിട്രയ്ക്കണ്ടി് വട്രന്നയ്ക്കാം;്
എന്നാൽ്വനിത ൾകാ ളട്ട,്ഓട്രരാ് െിയിലും്പരമാവധി്മൂന്നു്ളസറ്റു ൾ്വീതം് െിച്ചാൽ്മതി.്ജയം്
ട്രനൊൻ് പുരുഷ്ന്മാർ് കൂടുതൽ് ളസറ്റു ൾ്
െിട്രയ്ക്കണ്ടി് വരുന്നതിനാൽ് പുരുഷ്ന്മാർക് ഉയർന്ന്
സമ്മാനത്തു ് നൽ ണളമന്ന് ആവശ്യം് ഏളറകാല്ം് ട്രല്ാ ഒന്നാം് നമ്പർ് താരമായിരുന്ന് ളനാവാക്
ട്രജയാട്രകാവിച്ച് ഉയർത്തിയിരുന്നു.് തുല്യസമ്മാനത്തു ് ട്രവണളമന്ന് വനിത ളുളെ് അവ ാശ്വാദളത്ത്
പരിഹസിച്ച് മുൻ ാല്് അട്രമരികൻ് ളെന്നീസ് താരം് ജിമ്മി് ട്ര ാട്രണഴ്സ് അകാല്ത്തു് പറഞ്ഞത,്
പുരുഷ്ന്മാർക്കം്വനിത ൾക്കം്കൂെി്ഒറ്റ്ടൂർണളമന്റു്മാത്രം്മതിളയന്നായിരുന്നു.
ഇളതാളകയാളണങ്കിലും, തുല്യസമ്മാനത്തു ് ട്രവണളമന്ന് വനിത ളുളെ് ആവശ്യളത്ത് ഭൂരിപക്ഷം്
പുരുഷ് െികാരും് ശ്ക്തമായി് പിന്തുണയ്ക്ക യം,് ഒടുവിൽ് അന്ത്ാരാഷ്്േ് ളെന്നീസ് രം ത്തു് നിന്നു്
ല്ിം വിട്രവചനം് നിഷ്് ാസിതമാകു യം് ളചയ്തു.് തൽൈല്മായി് ളെന്നീസിൽ് പുരുഷ്ന്മാർക്ക് ല്ഭിയ്ക്കന്ന്
തു ് തളന്ന് വനിത ൾക്കം് ല്ഭിയ്ക്കന്നു.് ഫുെട്രബാൾ,് ബാസ് റ്റ് ട്രബാൾ് എന്നിങ്ങളന് പല്് രം ങ്ങെിലും്
ഈ്പൂർണസമതവം്നില്വിൽ്വന്നിട്ടില്ല.
ഫൈനല്ിൽ് ട്രജതാവാകുന്നയാൾക്ക് മാത്രമല്ല് സമ്മാനത്തു ് ിട്ടുന്നത.് ആസ്ട്രേല്യൻ് ഓപ്പനിൽ്
പളങ്കടുക്കന്ന് സ ല്് െികാർക്കം് സമ്മാനത്തു ് ിട്ടുന്നു.് ഒന്നാം് റൗണ്ടിൽ് െിക്കന്നവർക്ക് ിട്ടുന്ന്
തു ് ട്രപാലും് വലുതാണ:് ഇരുപത്തട്രഞ്ചമുകാൽ് ല്ക്ഷം് രൂപ!്
െികണളമട്രന്നയള്ളൂ,്
ജയികണളമന്നില്ല.് രണ്ടാം് റൗണ്ടിൽ് െിക്കന്നവർക് നാല്പളത്താന്നു് ല്ക്ഷം് രൂപ, മൂന്നാം് റൗണ്ടിൽ്
അറപട്രത്തഴു്ല്ക്ഷം,്നാല്ാം്റൗണ്ടിൽ്നൂറ്റിപ്പതിമൂന്നു്ല്ക്ഷം്-്ഒരു്ട്ര ാെിയിട്രല്ളറ്-്എന്നിങ്ങളനയാണു്
ിട്ടു .് രട്രണ്ട ാൽട്രകാെി, നാല്രട്രകാെി, ഒമ്പട്രതമുകാൽട്രകാെി് എന്നീ് തു
ൾ് യഥാരമം് വാർട്ടർ,
ളസമി, ഫൈനൽ്എന്നീ്തല്ങ്ങെിൽ് െിക്കന്നവർക്ക് ിട്ടുന്നു;്ഫൈനൽ്ട്രജതാവിനു്19്ട്ര ാെി്രൂപയം.്
സിം ിൾസിളല്്സമ്മാനത്തു
ൾ്മാത്രമാണ്ഇവിെളത്ത്പരാമർശ്വിഷ്യം.
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ആസ്ട്രേല്യൻ് ഓപ്പനിൽ് പ്പു് ട്രനൊൻ് ഒരു് െികാരന് -് െികാരിക്കം് -് ആള ് ഏഴു് തവണ്
െിട്രകണ്ടതുണ്ട.് മളറ്റാരു് വിധത്തിൽപ്പറഞ്ഞാൽ,് പളത്താമ്പതുട്ര ാെി് രൂപ് ട്രനൊൻ് ആള ് എഴു്
െികാളര് മാത്രം് പരാജയളപ്പടുത്തിയാൽ് മതി.് ട്ര ൾക്കന്നയത്ര് എളുപ്പമല്ലിത.് ആസ്ട്രേല്യൻ്
െികാരനായ്സാമുവൽ്ട്രഗ്രാത്ത്ഒരികൽ്എതിരാെിയളെ്ട്രനർക്ക്ളസർവ്ളചയ്ത്പന്ത്ിളന്റ്ട്രവ ം്263്
ിട്രല്ാമീറ്ററിട്രല്ളറയായിരുന്നു.് ഇന്നുള്ള് ളെന്നീസ് െികാരിൽ് പല്രും് ഇരുനൂറ് ിട്രല്ാമീറ്ററിട്രല്ളറ്
ട്രവ ത്തിൽ്ളസർവ്ളചയ്തിട്ടുള്ളവരാണ; ചില്്ട്രപരു െിതാ:
ട്രജാൺ്ഈസ്നർ്-്253് ി.മീ.
മിട്രല്ാസ്റാവനിച്ച്-്250് ി.മീ.
ട്രജാ്വിൽെീഡ്ട്രസാങ്ക്-്237് ി.മീ.
ള യൽ്ട്രമാൺൈീൽസ്-്235് ി.മീ.
ളെനിസ്ലാസ്വാവ്രിങ്ക്-്234് ി.മീ.
എഴുപളത്തട്ടെി് നീെവം് ഇരുപട്രത്തഴെി് വീതിയമുള്ള് സിം ിൾസ് ട്ര ാർട്ടിൽ് മു െിൽ് സൂചിപ്പിച്ച് തരം്
ട്രവ ങ്ങെിൽ്പന്തു്നിരന്ത്രമെിച്ച്എതിരാെിളയ് ീഴെക്കന്നത്അതി ായന്മാർക്ക്മാത്രം്സാദ്ധ്യമാകുന്ന്
ാരയമാണ.്ഇന്ത്യയിൽ്നിന്നാരും്പുരുഷ്ന്മാരുട്രെട്രയാ്വനിത ളുട്രെട്രയാ്സിം ിൾസ്ഗ്രാന്റ്സ്ലാമു െിൽ്
ഒന്നു് ട്രപാലും് ഇത്രയം് ാല്ത്തിനിെയിൽ് ട്രനെിയിട്ടിളല്ലന്ന് സങ്കെ രമായ് വസ്തുത് ഇവിളെ് ഓർകാളത്
നിവൃത്തിയില്ല.്ളെഞ്ച്ഓപ്പനും്ആസ്ട്രേല്യൻ്ഓപ്പനും്ഓട്രരാ്തവണ്ട്രനെിയ്ല്ീ്നാ്എന്ന്ഫചനീസ്
വനിതളയ്മാറ്റി്നിർത്തിയാൽ,്ഏഷ്യയളെ്നില്യം്ഇന്ത്യയട്രെതിൽ്നിന്നു്വിഭിന്നമല്ല.
ഉെൻ് നെകാൻ് ട്രപാകുന്ന് ളസമിഫൈനൽ് മത്സരങ്ങെിൽ് വിവിധ് െികാർക്കള്ള് ജയസാദ്ധ്യത്
വില്യിരുത്താൻ് ശ്രമികാം.് പ്രഥമ് മത്സരം് ള ാളകാ് വാൻഡഫവയം് വീനസ് വില്യംസും്
തമ്മിലുള്ളതാളണന്നു്സൂചിപ്പിച്ചു് ഴിഞ്ഞു.്36്വയസ്സായ്വീനസ്വില്യംസ്രണ്ടു്തവണ്യ്എസ്ഓപ്പനും്
അഞ്ചു് തവണ് വിംബിൾഡനും് ട്രനെിയിട്ടുണ്ട.് അങ്ങളനയിരിളകയാണു് വീനസിളന് ട്രഷ്ാഗ്രൻസ്
സിൻട്ര്ാം് എന്ന് ട്രരാ ം് ബാധിച്ചത.് ഈ് ട്രരാ ം് മൂല്മുണ്ടാകുന്ന് സന്ധിട്രവദനയം് ളപളട്ടന്നുള്ള്
തെർച്ചയം്സഹിയ്ക്കളന്നാരാൾക്അട്രങ്ങയറ്റളത്ത് ായി ക്ഷമത്ആവശ്യമുള്ള്ഗ്രാന്റ്സ്ലാം്ടൂർണളമന്റിൽ്
വിജയം് ട്രനടു ് അസാദ്ധ്യമാണ.് എന്നിട്ടും് ഇത്തവണളത്ത് ആസ്ട്രേല്യൻ് ഓപ്പനിൽ് ളസമിഫൈനൽ്
വളരളയത്താനായത് വീനസിളന്റ് സഹനശ്ക്തിയം് ദൃഢനിശ്ചയവം് മൂല്മാണ.് ട്രല്ാ റാങ്കിം ിൽ്
പതിട്രനഴാമതാണു്വീനസ്സിളന്റ്സ്ഥാനം.
25് വയസ്സു ാരിയായ് ള ാളകാ് വാൻഡഫവ് ളപ്രാൈഷ്ണൽ് ളെന്നീസ് െികാരിയായത് 2008ൽ്
മാത്രമാണ;് വീനസ്സാ ളട്ട,് 1994ലും.് നീണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നു് വർഷ്ളത്ത് തഴകം് വീനസ്സിനുണ്ട.്
വാൻഡഫവയട്രെത് ഒമ്പതു് വർഷ്ം് മാത്രവം. വാൻഡഫവയളെ് റാങ്ക് 21.് റാങ്കിലും തഴകത്തിലുമുള്ള്
അന്ത്രങ്ങൾ് തൽകാല്ം് നമുക്ക് വിസ്മരികാം.് പ രം,് ഇത്തവണളത്ത് ആസ്ട്രേല്യൻ് ഓപ്പനിൽ്
ഇരുവരും് ാഴ്ച്ളവച്ച്പ്ര െനങ്ങളെ്ഒന്നു്താരതമയം്ളചയ്ാം.
എതിരാെിയ്ക്ക്സ്പർശ്ികാനാ ാത്ത്ളസർവ ൊണ്ഏയസു ൾ.്ഈ്ടൂർണളമന്റിൽ്വാൻഡഫവ്ആള ്
35് ഏയസു ൾ് ഉതിർത്തിട്ടുണ്ട; വീനസ് 17് മാത്രവം.് ളെന്നീസിൽ് ഓട്രരാ് ളസർവം് രണ്ടു് തവണ് വീതം്
ളചയ്ാവന്നതാണ.്ഒന്നാമളത്ത്ളസർവ്പിഴച്ചുട്രപായാൽ, രണ്ടാമതും്ളചയ്ാം.്ളെന്നീസിൽ്മാത്രമുളള്ളാരു്
ആനുകൂല്യമാണത.് ഇതുമൂല്ം,് ഒന്നാം് ളസർവ് ളപാതുവിൽ് അതിശ്ക്തമായിരിക്കം;് ശ്ക്തി് കൂടുട്രമ്പാൾ്
ണിശ്ത്കുറളഞ്ഞന്നു്വരാം.്പട്രക്ഷ,്ശ്ക്തിട്രയാളൊപ്പം് ണിശ്ത്കൂെി്ല്ഭിച്ചാൽ,്ഒന്നാം്ളസർവ ൾ
എതിരാെിളയ് കുഴകിയതു് തളന്ന.് വാൻഡഫവയളെ് 82%് ഒന്നാം് ളസർവ ൾ് ട്രപായിന്റു ൾ്
ട്രനെിയട്രപ്പാൾ് വീനസ്സിളന്റ് ശ്തമാനം് 66് മാത്രമായിരുന്നു.് ളെന്നീസിൽ് സ്ട്രോക്ക ളും് -് അെി ൾ് -്
ളസർവിട്രനാളൊപ്പം് പ്രധാനമാണ.് എതിരാെിയ്ക്ക് സ്പർശ്ിയ്ക്കാനാ ാഞ്ഞ് 172് അെി ൾ് വാൻഡഫവ്
അെിച്ചട്രപ്പാൾ്വീനസിന്153്എണ്ണം്മാത്രട്രമ്ഉതിർകാനായള്ളൂ.
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ളസമിഫൈനല്ിട്രല്ക്കള്ള്പാതയിൽ്ഇരുവരും് ീഴെകിയ്എതിരാെി ൾ്ആളരാളകളയന്നു്ട്രനാകാം.്
ട്രല്ാ റാങ്കിം ിൽ് പതിട്രനഴാമതുള്ള് വീനസിനു് ീഴെങ്ങിയ് എതിരാെി ളും് അവരുളെ് ട്രല്ാ റാങ്കിംഗം്
താളഴ്ള ാടുക്കന്നു:
ാറ്റഫറന്ട്ര ാട്രസ്ലാവാ്-്101
ളെൈനി ട്രവാ ൽ്-്112
യിങ്യിങ്ദുവാൻ്-്87
ട്രമാന്ബാർട്ടൽ്-്181
അനട്രെസയ്പാവ്ല്ുളച്ചട്രങ്കാവ -്24
ട്രല്ാ റാങ്കിം ിൽ്
ഇരുപളത്താന്നാം്
താളഴപ്പറയന്നവരാണ:

സ്ഥാനമുള്ള്

വാൻഡഫവ്

ട്രതാല്പിച്ച്

െികാർ്

ാർഫബൻ്മുഗരൂസ്-്7
ഏഞ്ചല്ീക്ട്ര ർബർ്-്1
യൂജനി്ബൗട്രച്ചഡ്-്47
പൗല്ീൻ്പാളമന്റിയ്-്67
ട്രറാബർട്ടാ്വിൻസി്–്19
താരതട്രമയന് ഉയർന്ന് റാങ്കുള്ളവരാണ് വാൻഡഫവക്ക് ീഴെങ്ങിയ് അഞ്ചിൽ് നാലു് ട്രപരും.് അവരിൽ്
ട്രല്ാ ഒന്നാം്
നമ്പറം്
ഏഴാം്
നമ്പറം്
ഉൾളപ്പടുന്നുളണ്ടന്നതു്
ശ്രട്രദ്ധ്യമാണ.്
വീനസ്
പരാജയളപ്പടുത്തിയവരിൽ്ഒരാളൊഴിള ്മളറ്റല്ലാവരും്വെളരത്താഴ്ന്ന്റാങ്കു്മാത്രമുള്ളവരാണ.
എന്നാല്ിളതാന്നും് നാെളത്ത് െിളയപ്പറ്റിയള്ള് പ്രവചനത്തിന് ഉപ രിളച്ചന്നു് വരില്ല.് െികെത്തിൽ്
വച്ചു്തൽസമയം്പുറളത്തടുക്കന്ന് െിയളെ്നില്വാരമാണു്വിജയിളയ്നിർണയിക്കന്നത.്ഏ്സമം്ബി,്
ബി് സമം് സി,് അതുള ാണ്ട് ഏ് സമം് സി് എന്നിങ്ങളനയള്ള് ണിതസമവാ യങ്ങളൊന്നും് ഇവിളെ്
വില്ട്രപ്പാവില്ല.് എന്നുവരി ിലും,് ഇരുവർക്കം് മു െിൽ് ള ാടുത്തിരിക്കന്ന് ഘെ ങ്ങൾ് അട്രത്
ട്രതാതിൽത്തളന്ന് ളസമിഫൈനല്ിലും് തുെരാനായാൽ,് ള ാളകാ് വാൻഡഫവക്ക് ജയസാദ്ധ്യത്
കൂടുതലുണ്ടാകും.
നാളെ്രണ്ടാമതു്ളസമിഫൈനൽ്ളസറീന്വില്യംസും്മിരയാന്ലൂച്ചിച്ബട്രറാനിയം്തമ്മിലുള്ളതാളണന്നു്
മു െിൽ് പറഞ്ഞു ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട.് ട്രല്ാ രണ്ടാം് നമ്പർ് െികാരിയാണു് ളസറീന.് മിരയാനയളെ് റാങ്ക് 79്
മാത്രവം.്ളതാണ്ണൂറ െില്ാണു്മിരയാനയളെ്ളെന്നീസ്ജീവിതം്ആരംഭിക്കന്നത.്എങ്കിലും്ഇെകാല്ത്ത്ഒരു്
പതിറ്റാണ്ടിട്രല്ളറകാല്ം്മിരയാന്ളെന്നീസിൽ്നിന്നു്വിട്ടു്നിന്നിരുന്നു.്പതിളനട്ടു്ള ാല്ലം്മുമ്പാണു്മിരയാന്
ഒരു്ഗ്രാന്റ്സ്ലാമിളന്റ്ളസമിഫൈനല്ിൽ്അവസാനമായി് െിച്ചത.്ളെന്നീസ്രം ട്രത്തക്ക്വീണ്ടും്വന്ന്
ട്രശ്ഷ്ം് ഏതാനും് വർഷ്ങ്ങൾ് ഴിളഞ്ഞങ്കിലും,് മിരയാനയ്ക്ക് വലുതായ് ട്രനട്ടങ്ങൾ് ള ായ്ാനായിട്ടില്ല.്
ളസറീനയാ ളട്ട് മി ച്ച് പ്ര െനം് തുെർച്ചയായി് ാഴ്ചളവച്ചു് ട്രപാരു യാണു് താനും.് വിജയസാദ്ധ്യത്
കൂടുതലുള്ളതു്ളസറീനയ്ക്കാണ.
പുരുഷ്ന്മാരുളെ്ളസമിഫൈനലു ളുളെ്ൈല്പ്രവചനം്ദുഷ്കരമാണ.്ഒന്നാമളത്ത്ളസമിഫൈനൽ്ട്രറാജർ്
ളൈഡററം്ളെനിസ്ലാസ്വാവ്രിങ്കയം്തമ്മില്ാണ.്രണ്ടാമട്രത്തതു്റട്രൈൽ്നഡാലും്ഗ്രിട്ര ാർ്ഡിമിട്രോവം്
തമ്മിലും.
ളൈഡററം്വാവ്രിങ്കയം്ഒട്രര്നാട്ടു ാരാണ:്സവിറ്റസർല്ന്റു ാർ.്സവിറ്റസർല്ന്റിനു്ട്രവണ്ടി്ഒരുമിച്ചു് െിച്ച്
ഒെിമ്പി ് സവർണം് വളര് ട്രനെിയിട്ടുള്ളവർ.് ഇരുവരുട്രെയം് ഴിവ ൾ് ഇരുവർക്കം് സുപരിചിതം.്
സവിറ്റസർല്ന്റിനു് ട്രവണ്ടി് ഇരുവരും് ഒന്നിക്കളമങ്കിലും, വയക്തി തടൂർണളമന്റു െിൽ് ഇവർ് പരസ്പരം്
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ഏറ്റുമുട്ടാറണ്ട,്ഇതുവളരയായി്21്തവണ്ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുമുണ്ട.്18്തവണ്ളൈഡററം, മൂന്നു്തവണ്മാത്രം്
വാവ്രിങ്കയം്ജയിച്ചിട്ടുണ്ട.്ഏറ്റവളമാടുവില്ളത്ത്രണ്ടു്തവണ്വിജയം്ട്രനെിയതു്ളൈഡററായിരുന്നു.്ഈ്
വിജയങ്ങൾ്രണ്ടും്2015ല്ായിരുന്നു.
2016ൽ് പരിക്ക് ാരണം് ളൈഡറർക് ആറമാസട്രത്താെം് െികെത്തിൽ് നിന്നു് വിട്ടു് നിൽട്രകണ്ടി്
വന്നിരുന്നു.് ഇതുമൂല്ം് ളൈഡററളെ് ട്രല്ാ റാങ്കിം ിന് ഇെിവ് തട്ടി.് ളൈഡററളെ് ഇട്രപ്പാഴളത്ത് റാങ്ക് 17്
ആണ.്വാവ്രിങ്കയ്ക്ക്ഉയർന്ന്റാങ്കുണ്ട:്നാല്.്ആറമാസളത്ത്ഇെട്രവെയ്ക്ക്ട്രശ്ഷ്ം്ളൈഡറർ് െികെത്തിൽ്
തിരിള ളയത്തിയതു് വല്ിയ് പ്രതീക്ഷ ളൊന്നുമില്ലാളതയായിരുന്നു.് ആസ്ട്രേല്യൻ് ഓപ്പനിൽ്
ഇത്രട്രത്താെം് ട്രപാലും് എത്താനാകുളമന്നു് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നിളല്ലന്നും് ളൈഡറർ്
ഴിഞ്ഞ് ദിവസം്
പറയ യണ്ടായി.് ആറ് മാസളത്ത് ഇെട്രവെ് മൂല്ം് ളൈഡററളെ് റാങ്കിം ിന് ഇെിവ് തട്ടിയിട്ടുളണ്ടങ്കിലും,്
ളൈഡററളെ് െിയളെ് നില്വാരത്തിൽ് ാരയമായ് ഇെിവണ്ടായിട്ടിളല്ലന്നാണു് ഈ് ടൂർണളമന്റിളല്്
ൈല്ങ്ങൾ് സൂചിപ്പിക്കന്നത.് ട്രതാമസ് ട്രബർഡിച്ചിളന്റ് ട്രമൽ് ളൈഡറർ് ട്രനെിയ് അനായാസവിജയം
ഇതിളനാരു് ളതെിവാണ.് വാവ്രിങ്ക് മി ച്ച് ട്രൈാമില്ാണിട്രപ്പാൾ.് എങ്കിലും,് നാെളത്ത് ളസമിഫൈനല്ിൽ്
വാവ്രിങ്കയ്ക്കള്ളതിട്രനകാൾ്ഒരല്പം്കൂടുതൽ്വിജയസാദ്ധ്യത്ളൈഡറർകാണുള്ളത.
റട്രൈൽ് നഡാലും് ഗ്രിട്ര ാർ് ഡിമിട്രോവം് തമ്മില്ാണു് രണ്ടാമളത്ത് ളസമിഫൈനൽ.് അവരിരുവരും്
ആള ്എട്ടു്തവണ്ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട.്ഏഴു്തവണ്നഡാലും്ഒരു്തവണ്മാത്രം്ഡിമിട്രോവം്വിജയിച്ചു.്
അവർ്തമ്മിൽ്അവസാനം്നെന്ന് െി് ഴിഞ്ഞ്വർഷ്ം്ളബയജിം ിൽ്ളവച്ചായിരുന്നു.്അതിൽ്വിജയം്
ഡിമിട്രോവിളനാപ്പം് നിന്നു.് ഇരുവരും് മി ച്ച് ട്രൈാമില്ാണ.് ളസമിഫൈനല്ിട്രല്യ്ക്കള്ള് വഴിയിൽ്
അല്ക്സാണ്ടർ് സവട്രരവിളന് ീഴ്ളപടുത്താൻ് നഡാൽ് അല്പം് ബുദ്ധ്ിമുട്ടിളയങ്കിലും, ട്രലാറിയൻ് മായർ,
മാർട്രകാസ് ബ ഡാറ്റിസ, ട്ര യൽ് ട്രമാൺൈീൽസ, മിട്രല്ാസ് റാവനിച്ച് എന്നിവളര് അധി ം്
വിയർകാളത് തളന്ന്
ീഴെകാൻ് നഡാല്ിന്നായി.് മറവശ്ത്ത് ഡിമിട്രോവ് പരാജയളപ്പടുത്തിയ്
എതിരാെി െിൽ്ളനാവാക്ട്രജയാട്രകാവിച്ചിളന്തറ്പറ്റിച്ച്ളഡനിസ്ഇട്രൊമിൻ്ഉൾളപ്പടുന്നുളണ്ടങ്കിലും,
നഡാല്ിളന്റ് ളസമിഫൈനൽ് പാതയായിരുന്നു് കൂടുതൽ് ദുർഘെം് പിെിച്ചത.് അതുള ാണ്ട,് ട്രനരിളയാരു്
മുൻതൂകം്നഡാല്ിനാണ്എന്നാളണളന്റ്അഭിപ്രായം.
വായനകാരുളെ്അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക്സവാ തം.്അഭിപ്രായങ്ങൾ്sunilmssunilms@rediffmail.com എന്ന്
ഈളമയിൽ്ഐഡിയിട്രല്യ്ക്കയയ്ക്ക .
ജനുവരി്25,്2017,്11്PM
________________________
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