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ആസ ്ട്രേ ല്യൻ്ഓപ്പൻ് 2017 ്(ട്ര ല്ഖനം) 

സുനിൽ്എം്എസ ,്മൂത്തകുന്നം 

നാളെ, ജ നുവരി് ഇരുപത്താറാം് തീയ തി, ഇന്ത്യ ൻ് സമയം് രാവിളല് ് അഞ്ചരയ്ക്ക ് ആസ ്ട്രേല്യ ൻ് ഓപ്പൻ്
ളെ ന്നീസ ് ടൂർണളമന്റിള ന്റ് ളസമ ിഫൈനൽ് മ ത്സ രങ്ങൾ് ആരംഭ ിയ്ക്കം. ് ള ാളകാ് വാൻഡഫവ, വീനസ ്
വില്യ ംസ ് എന്നിവർ് ത മ്മിലുള്ളതാ ണു ് പ്രഥമ് മത്സ രം.് തുെർന്ന , ് ളരാട്രയഷ്യ കാരിയായ് മിരയ ാനാ് ലൂ ചി ച്ച ്
ബട്രറാന ിയം് അ ട്രമരി കയള െ് ളസറീന് വി ല്യ ംസും് തമ്മിലുള്ള് മ ത്സ രം് നെക്ക ം.് ഇന്ത്യ ൻ് സമയം്
ഉച്ചളയ്ക്കാന്നരയ്ക്കാണു് ട്രല്ാ ളമ മ്പാടുമു ള്ള് ളെ ന്നീസ ് ട്രപ്രമി ൾ് ആ ാംക്ഷാപൂർവം്  ാത്തി ര ിയ്ക്ക ന്ന് ട്രറാജ ർ്
ളൈഡററം് ളെ നിസ ്ല് ാസ ് വാവ്രി ങ്കയം് ത മ്മി ലുള്ള ് ട്രപാരാട്ടം. റട്രൈ ൽ് നഡാലും് ഗ്രിട്ര ാർ് ഡിമി ട്രോവ ം ്
തമ്മിലുള്ള്ള സമിഫ ൈ നൽ് മത്സ രം ് അടുത്ത്ദ ിവസമാണു ് നെക്ക  . 

ആസ ്ട്രേല്യ ൻ് ഓപ്പനി ൽ് നിന്നു്  െ ികാ ർ ക്ക ്  ിട്ടുന്ന് സമ്മ ാന ത്തു ളയത്ര ളയ ന്ന ് അ റിയന്ന തു്
രസ രമായിര ിക്ക ം;് പല് ർക്ക ം് പ്രട്രചാദ നപ്രദ വം. ് ജ നുവരി് ഇരുപള ത്തട്ടിനു് നെക്ക ന്ന് വന ിത ളു ളെ ്
ഫൈനല്ിൽ്വ ിജ യം്ട്ര നടുന്ന് െ ികാര ിയ്ക്ക് ട്ര പ്പാളെ ാപ്പം് ിട്ടാൻ്ട്രപാ കു ന്ന്ളചകിളന്റ്തു ്പ ളത്താമ്പതു ്
ട്ര ാെി് രൂപയ്ക്ക് തുല്യ മായ് 3 7 ് ല്ക്ഷ ം് ആസ ്ട്രേല്യ ൻ് ട്രഡാെ റാണ .് ഇട്രപ്പാഴളത്ത് വിനിമയന ിര കനുസരിച്ച ്
ആസ ്ട്രേല്യ ൻ് ട്രഡാെ റി ന ് അമ്പളത്താ ന്നര് രൂ പ് വില്യണ്ട . ് ജ നുവരി ് ഇരുപളത്താമ്പത , ് ഞ ായറാഴ ്ച, ്
നെക ാനിര ിക്ക ന്ന ് പുരുഷ്ന്മ ാരുളെ ് ഫൈനല്ിളല്് ട്രജതാവിനു് ല്ഭ ിയ്ക്കാ ൻ്ട്രപാകു ന്നതും് ഇട്രത് തു ് തളന്ന. 

ആസ ്ട്രേല്യ ൻ് ഓപ്പൻ,് ളെഞ്ച ് ഓപ്പൻ,് വിം ബ ിൾഡൻ,് യ് എസ ് ഓപ്പ ൻ് എന്നിവയാണു് ളെ ന്നീസിളല് ്
ഏറ്റവമുയർന്ന് ടൂർണള മന്റു ൾ.് ഇവ് ഗ്രാന്റ ് സ്ലാമു ൾ് എന്നും് അ റി യളപ്പ ടുന്നു. ് ഇവയിൽ് പള ങ്കടുക്ക ന്ന്
പുരുഷ്ന്മ ാർക്ക ് തങ്ങളുളെ ് ഓട്രരാ്  െ ിയിലും ് പരമാവധി് അ ഞ്ചു് ളസറ്റു ൾ്  െ ി ട്രയ്ക്കണ്ടി് വട്രന്നയ്ക്കാം;്
എന്നാൽ് വനി ത ൾക ാ ളട്ട, ് ഓട്രരാ്  െ ിയ ിലും ് പരമാവധി ് മൂന്നു് ളസറ്റു  ൾ് വീ തം്  െ ിച്ചാൽ് മതി. ് ജ യം്
ട്രനൊൻ ് പുരുഷ്ന്മ ാർ ് കൂ ടുതൽ് ളസറ്റു ൾ്  െ ിട്രയ്ക്കണ്ടി് വരുന്ന തിനാൽ ് പുരുഷ്ന്മ ാർ ക ് ഉയർന്ന ്
സമ്മാനത്തു  ് നൽ ണളമ ന്ന് ആവശ്യ ം് ഏളറകാല്ം് ട്രല്ാ ഒന്നാം ് നമ്പർ് താരമായിരുന്ന് ളനാവാക ്
ട്രജയ ാട്രകാവിച്ച ് ഉയർത്തിയിരുന്നു.് തുല്യ സമ്മാനത്തു ് ട്രവണളമ ന്ന ് വനിത  ളു ളെ ് അവ ാശ്വാദള ത്ത ്
പരിഹ സിച്ച് മുൻ ാല് ് അട്രമ രികൻ് ളെ ന്ന ീ സ ് താരം് ജ ി മ്മി് ട്ര  ാ ട്രണഴ ്സ ് അകാല് ത്തു് പറഞ്ഞത ,്
പുരുഷ്ന്മ ാർക്ക ം് വനിത  ൾക്ക ം് കൂ െി്ഒ റ്റ് ടൂർണളമന്റു് മാത്ര ം് മതിളയന്നായിരുന്നു. 

ഇളതാളക യാളണങ്കിലു ം, തുല്യ സമ്മാനത്തു ് ട്രവണളമ ന്ന് വനിത  ളു ളെ ് ആവശ്യ ളത്ത് ഭൂരിപക്ഷം്
പുരുഷ് െികാരും് ശ് ക്ത മായി് പി ന്തുണയ്ക്ക യം,് ഒടു വിൽ് അന്ത്ാര ാഷ് ്േ് ളെ ന്നീസ ് രം ത്തു് നിന്നു്
ല്ിം വിട്രവ ചന ം് നിഷ് ് ാസിതമാകു  യം് ള ച യ്തു. ് തൽൈല്മ ായി് ളെ ന്നീസിൽ് പുരുഷ്ന്മ ാർ ക്ക ് ല്ഭ ിയ്ക്കന്ന്
തു ് തളന്ന് വനി ത ൾ ക്ക ം് ല്ഭ ിയ്ക്കന്നു. ് ഫുെ ട്രബാൾ,് ബാസ ് റ്റ ് ട്ര ബാൾ് എന്നിങ്ങള ന് പല് ് രം ങ്ങെി ലും്
ഈ് പൂർണസമതവം് നി ല്വിൽ് വന്നിട്ടില്ല. 

ഫൈനല്ിൽ ് ട്രജതാവാ കു ന്നയാൾക്ക ് മാത്രമല്ല് സമ്മാനത്തു ്  ി ട്ടു ന്നത .് ആസ ്ട്രേല്യ ൻ് ഓപ്പനിൽ ്
പള ങ്കടുക്ക ന്ന് സ ല്്  െ ികാർക്ക ം് സമ്മാന ത്തു ്  ിട്ടുന്നു. ് ഒന്നാം് റൗണ്ടിൽ്  െ ിക്ക ന്നവർ ക്ക ്  ിട്ടുന്ന ്
തു ് ട്രപാലും് വലുതാണ :് ഇരുപത്തട്രഞ്ചമുക ാൽ് ല്ക്ഷ ം് രൂപ!്  െ ികണളമ ട്രന്നയള്ളൂ,്
ജ യികണളമ ന്നില്ല . ് രണ്ടാം് റൗണ്ടിൽ്  െ ിക്ക ന്നവർക ് നാല്പള ത്താ ന്നു് ല്ക്ഷ ം് രൂപ, മൂന്നാം് റൗണ്ടിൽ്
അറപട്രത്തഴു് ല്ക്ഷ ം, ് നാല്ാം് റൗണ്ടിൽ് നൂറ്റിപ്പ തിമൂന്നു് ല്ക്ഷ ം് -് ഒരു് ട്ര ാെിയിട്രല്ളറ് -് എന്നി ങ്ങളനയാണു്
 ിട്ടു . ് രട്രണ്ട  ാൽട്രക ാെി, നാല്രട്രകാെി, ഒമ്പട്രതമുക ാൽട്രകാെി് എ ന്നീ് തു  ൾ് യ ഥാരമം ്  വ ാർട്ട ർ, 
ളസമ ി, ഫൈനൽ്എന്നീ്തല്ങ്ങെിൽ് െ ിക്ക ന്നവർക്ക ് ിട്ടുന്നു ; ്ഫൈന ൽ്ട്രജതാവിനു്1 9്ട്ര ാെി്രൂപയം.്
സിം ിൾസ ിളല് ് സമ്മാ നത്തു  ൾ് മാത്ര മാണ ്ഇവിെള ത്ത് പരാമർശ്വ ിഷ്യം. 
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ആസ ്ട്രേല്യ ൻ് ഓപ്പനി ൽ്  പ്പു് ട്രനൊൻ് ഒരു്  െ ികാരന ് -്  െ ി കാരിക്ക ം് -് ആള  ് ഏഴു ് തവണ്
 െ ിട്രകണ്ടതുണ്ട . ് മള റ്റാരു് വിധത്ത ി ൽപ്പ റഞ്ഞ ാൽ, ് പള ത്താമ്പതുട്ര ാ െി് രൂപ് ട്രനൊൻ് ആള  ് എഴു്
 െ ികാള ര് മാത്ര ം് പരാജയള പ്പടു ത്തിയാൽ് മതി. ് ട്ര ൾക്ക ന്നയത്ര് എളുപ്പമ ല്ലിത .് ആസ ്ട്രേല്യ ൻ്
 െ ികാരനായ്സാമുവ ൽ്ട്രഗ്രാത്ത ്ഒരികൽ ്എ തിരാെിയളെ ്ട്രന ർക്ക ്ളസർവ്ളചയ്ത്പന്ത്ിളന്റ്ട്രവ ം്2 6 3 ്
 ിട്രല്ാമീറ്റ റിട്രല്ളറയ ായ ിരുന്നു.് ഇന്നുള്ള് ളെ ന്നീസ ്  െ ികാരിൽ് പല് രും് ഇരുനൂറ്  ിട്രല്ാമീ റ്ററിട്രല്ളറ ്
ട്രവ ത്തിൽ് ളസർവ് ളചയ്തിട്ടുള്ളവ രാണ ; ചില്് ട്രപരു െ ിതാ: 

ട്രജാൺ് ഈസ ്നർ് -് 2 5 3്  ി.മ ീ. 
മിട്രല്ാസ ് റാവനി ച്ച ് -് 2 50 ്  ി.മ ീ. 
ട്രജാ് വിൽെീഡ ്ട്രസാങ്ക ് -് 2 37 ്  ി.മ ീ. 
ള യൽ് ട്രമാൺൈീൽസ ് -് 2 35 ്  ി.മ ീ. 
ളെനിസ്ലാസ ് വാവ്രിങ്ക് -് 2 3 4്  ി.മ ീ. 

എഴുപളത്തട്ടെി് ന ീെ വം ് ഇരുപട്രത്തഴെ ി് വ ീതി യ മു ള്ള് സിം ി ൾസ ് ട്ര ാർട്ടിൽ് മു െിൽ് സൂ ചി പ്പിച്ച് തര ം ്
ട്രവ ങ്ങെിൽ് പന്തു് നിര ന്ത്രമെ ിച്ച ് എത ിരാെിള യ്  ീഴെ ക്ക ന്നത ് അത ി  ായന്മാർക്ക ് മാത്ര ം് സാദ്ധ്യ മാകുന്ന്
 ാരയമ ാണ .് ഇന്ത്യ യിൽ് നിന്നാരു ം് പുരുഷ്ന്മ ാരുട്രെട്രയാ് വനിത ളു ട്രെട്രയാ ് സിം ിൾസ ് ഗ്രാന്റ ് സ്ലാ മു െി ൽ ്
ഒന്നു് ട്രപാലും് ഇത്ര യം്  ാല്ത്തിന ിെയിൽ് ട്ര നെിയിട്ടിളല്ല ന്ന ് സങ്കെ രമ ായ് വസ്തുത് ഇവ ിളെ ് ഓ ർകാള ത്
നിവൃത്ത ിയില്ല. ് ളെഞ്ച ് ഓപ്പനും് ആസ ്ട്രേല്യ ൻ് ഓപ്പനും് ഓട്രരാ് തവണ് ട്രനെിയ ് ല്ീ് നാ് എന്ന് ഫചനീസ ്
വനിതളയ് മാറ്റി് നിർ ത്തി യാൽ, ് ഏഷ്യ യളെ ് നില്യം് ഇന്ത്യ യട്രെതിൽ് നി ന്നു് വിഭ ിന്നമല്ല. 

ഉെ ൻ് നെക ാ ൻ് ട്രപാ കു ന്ന് ളസമ ിഫൈനൽ ് മത്സ രങ്ങെ ിൽ് വിവി ധ്  െ ികാർക്ക ള്ള് ജ യസാദ്ധ്യ ത്
വില്യിരുത്താ ൻ് ശ്രമികാം.് പ്രഥമ് മത്സ രം് ള ാളകാ് വാൻഡഫവയം് വീനസ ് വി ല്യ ംസും്
തമ്മിലുള്ള താളണന്നു്സൂചിപ്പിച്ചു് ഴി ഞ്ഞു. ്3 6 ്വയസ്സായ ്വീനസ ്വില്യ ംസ ്രണ്ടു്തവണ്യ്എസ ്ഓപ്പനും്
അഞ്ചു് ത വണ് വി ം ബിൾഡനു ം് ട്രനെ ിയി ട്ടു ണ്ട .് അങ്ങളനയിര ിളക യാണു് വീനസിളന ് ട്രഷ്ാഗ്രൻസ ്
സിൻട്ര്ാ ം് എന്ന് ട്രര ാ ം് ബാധി ച്ചത .് ഈ ് ട്രരാ ം് മൂല് മുണ്ട ാകുന്ന് സന്ധ ിട്രവദ നയം് ളപ ളട്ടന്നുള്ള്
തെ ർച്ചയം്സഹ ിയ്ക്കളന്ന ാരാൾക ്അട്രങ്ങയറ്റള ത്ത് ായി ക്ഷമ ത്ആവശ്യ മുള്ള്ഗ്രാന്റ ്സ്ലാം്ടൂർണളമന്റിൽ്
വിജ യം് ട്രനടു ് അസാ ദ്ധ്യ മാണ . ് എന്നിട്ടും ് ഇത്തവണളത്ത് ആസ ്ട്രേ ല്യ ൻ് ഓപ്പനിൽ് ളസമ ിഫൈനൽ ്
വളരളയത്താനായത ് വീനസിള ന്റ് സഹ നശ്ക്ത ിയം് ദൃഢ നിശ്ചയവം് മൂല് മാണ . ് ട്രല്ാ റാങ്കിം ിൽ ്
പതിട്രനഴാമ താണു് വീന സ്സിളന്റ് സ്ഥാനം. 

2 5 ് വയസ്സു ാരിയായ് ള ാളകാ് വാൻഡഫ വ് ളപ്രാൈഷ്ണൽ ് ളെ ന്നീസ ്  െ ികാര ിയായ ത ് 2 0 0 8 ൽ്
മാത്ര മാണ ;് വീനസ്സാ ളട്ട,് 1 99 4 ലും.് നീണ്ട ് ഇരുപത്തിമൂന്നു് വർഷ്ള ത്ത് തഴകം് വീനസ്സിനുണ്ട . ്
വാൻഡഫവയട്രെത ് ഒമ്പതു് വർഷ്ം് മാത്ര വം. വാൻഡഫവയളെ ് റാങ്ക ് 2 1 .് റാങ്കിലും തഴകത്തിലു മുള്ള ്
അന്ത്രങ്ങ ൾ് തൽക ാല്ം് നമുക്ക ് വിസ ്മരികാം.് പ രം, ് ഇത്തവണളത്ത് ആസ ്ട്രേല്യ ൻ് ഓപ്പനിൽ്
ഇരുവരും്  ാഴ ്ച് ളവച്ച് പ്ര െനങ്ങളെ ് ഒന്നു് താരതമയ ം് ളചയ്ാം. 

എതിരാെിയ്ക്ക് സ്പ ർശ് ികാ നാ ാത്ത് ളസ ർവ െ ാ ണ ് ഏയ സു ൾ. ് ഈ് ടൂർണളമന്റിൽ ് വാൻഡഫ വ് ആള  ്
3 5 ് ഏയ സു ൾ് ഉതിർ ത്തിട്ടുണ്ട ; വീനസ ് 1 7 ് മാത്ര വം.് ളെ ന്നീസിൽ് ഓട്രരാ് ളസർവം് രണ്ടു് തവണ് വീതം്
ളചയ്ാവന്നതാണ .്ഒന്ന ാമ ളത്ത്ളസർവ്പിഴച്ചുട്ര പായാൽ, രണ്ടാമതും്ളചയ്ാം. ്ളെ ന്നീസിൽ്മാത്ര മുള ള്ളാരു്
ആനുകൂ ല്യ മാണത . ് ഇതുമൂല് ം,് ഒന്നാം് ളസർവ് ളപ ാതുവിൽ് അത ിശ്ക്ത മായിരിക്ക ം; ് ശ്ക്ത ി് കൂ ടുട്രമ്പാൾ്
 ണിശ് ത് കു റളഞ്ഞന്നു് വരാം.് പട്രക്ഷ, ് ശ്ക്ത ിട്ര യാളെ ാപ്പം്  ണിശ് ത് കൂ െി് ല്ഭ ിച്ചാൽ,് ഒന്നാം് ള സർവ ൾ 
എതിരാെിള യ് കു ഴ ക ി യതു് തളന്ന.് വാൻഡ ഫവയളെ ് 8 2 %് ഒന്നാം് ളസർവ ൾ് ട്രപാ യി ന്റു ൾ ്
ട്രനെിയട്രപ്പാൾ് വ ീനസ്സി ളന്റ് ശ്തമാനം് 6 6 ് മാത്ര മായിരുന്നു.് ളെ ന്നീസിൽ് സ ്ട്രോക്ക  ളു ം് -് അെി ൾ് - ്
ളസർവിട്രനാളെ ാപ്പം് പ്ര ധാനമാണ . ് എതിരാെി യ്ക്ക് സ്പർശ്ിയ്ക്കാനാ  ാ ഞ്ഞ് 1 72 ് അെി ൾ് വാൻഡഫവ ്
അെിച്ചട്രപ്പാൾ് വ ീനസി ന ് 1 53 ് എണ്ണം് മാത്ര ട്രമ ് ഉതിർകാ നായള്ളൂ. 
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ളസമ ിഫൈനല്ിട്രല്ക്ക ള്ള ് പാതയിൽ് ഇരുവരും്  ീഴെ കിയ് എതിരാെി  ൾ് ആള രാളകളയന്നു ് ട്രനാകാം. ്
ട്രല്ാ റാങ്ക ിം ിൽ് പതി ട്രനഴാമ തുള്ള ് വീ നസിനു ്  ീഴെ ങ്ങിയ് എതി രാെി  ളു ം് അവരുളെ് ട്രല്ാ റാങ്കി ംഗ ം ്
താളഴ ് ള ാടുക്ക ന്നു: 

 ാറ്റഫറ ന് ട്ര ാട്രസ്ലാ വാ ് -് 1 01 
ളെൈനി ട്രവാ ൽ ് -് 1 12 
യിങ ് യിങ ് ദു വാൻ് -് 8 7 
ട്രമാന് ബാർട്ടൽ് -് 1 8 1 
അനട്രെസയ ് പാവ ്ല്ു ളച്ചട്രങ്കാവ -് 2 4 

ട്രല്ാ റാങ്ക ിം ിൽ് ഇരുപളത്താന്നാം് സ്ഥാനമുള്ള് വാൻ ഡഫവ് ട്രതാല്പിച്ച ്  െ ികാർ്
താളഴ പ്പറയന്നവരാണ : 

 ാർഫബൻ്മു ഗ രൂസ് -് 7 
ഏഞ്ചല്ീക ് ട്ര ർബ ർ് -് 1 
യൂജ നി് ബൗട്രച്ച ഡ ് -് 4 7 
പൗല്ീൻ് പാളമ ന്റിയ് -് 6 7 
ട്രറാബർ ട്ടാ് വിൻസ ി്–് 1 9 

താരതട്രമയ ന് ഉയർന്ന് റ ാങ്കു ള്ളവരാണ ് വാൻഡഫവക്ക ്  ീഴെ ങ്ങി യ് അഞ്ചിൽ് നാലു് ട്രപരും.് അവരിൽ്
ട്രല്ാ ഒന്നാം് നമ്പറ ം് ഏഴ ാം് നമ്പറം ് ഉൾളപ്പ ടു ന്നുളണ്ട ന്നതു് ശ്രട്രദ്ധ്യമ ാണ .് വീനസ ്
പരാജയള പ്പടു ത്തിയവരിൽ് ഒരാളെ ാഴിള ് മള റ്റല്ലാവരും് വെള രത്താഴ ്ന്ന്റാങ്കു് മാത്ര മുള്ളവരാണ . 

എന്നാല്ിളതാന്നു ം് നാെ ളത്ത്  െ ിളയപ്പ റ്റിയള്ള ് പ്രവചനത്തി ന ് ഉപ രിളച്ചന്നു് വരി ല്ല. ്  െ ികെ ത്തിൽ്
വച്ചു്തൽസമ യം്പുറളത്തടുക്ക ന്ന് െ ിയളെ ്നില്വാരമാ ണു ്വിജ യിളയ്നിർണയിക്ക ന്ന ത . ്ഏ്സമം്ബി,്
ബി് സമം് സി,് അതുള ാണ്ട ് ഏ് സമം് സി് എന്നിങ്ങള നയള്ള്  ണിതസമവാ യ ങ്ങളൊ ന്നും് ഇവിളെ ്
വില്ട്രപ്പാവില്ല. ് എന്നുവരി ിലു ം,് ഇരുവർക്ക ം് മു െിൽ് ള ാടുത്തിരിക്ക ന്ന് ഘെ  ങ്ങൾ ് അട്രത്
ട്രതാത ിൽത്തളന്ന് ളസമ ിഫൈനല്ിലു ം് തുെ രാ നായാൽ , ് ള ാളകാ് വാൻഡഫവക്ക ് ജ യസാദ്ധ്യ ത്
കൂ ടുതലു ണ്ടാകു ം. 

നാളെ ് രണ്ടാമതു് ളസമ ിഫൈനൽ് ളസറീന് വി ല്യ ംസും് മിരയ ാന് ലൂച്ചിച ് ബട്രറാന ിയം് തമ്മ ിലുള്ള താളണന്നു്
മു െിൽ് പറഞ്ഞു ഴി ഞ്ഞിട്ടുണ്ട .് ട്രല്ാ രണ്ടാ ം് നമ്പർ്  െ ികാരിയാ ണു് ളസറീന.് മിരയ ാനയളെ ് റാങ്ക ് 7 9്
മ ാത്ര വം.്ളതാണ്ണൂറ െ ില്ാണു ്മിരയ ാനയളെ ്ളെന്നീസ ്ജ ീവിത ം്ആരംഭ ി ക്ക ന്നത .്എങ്കിലും്ഇെക ാല്ത്ത ്ഒരു്
പതിറ്റാണ്ടി ട്രല്ളറകാല്ം ് മിരയ ാന് ളെ ന്നീസിൽ് നി ന്നു് വിട്ടു് നിന്ന ിരുന്നു.് പതിളനട്ടു് ള ാല്ലം് മുമ്പാ ണു് മിരയ ാന്
ഒരു് ഗ്രാന്റ ് സ്ലാമിളന്റ് ള സമിഫൈനല്ിൽ് അവ സാനമായി്  െ ിച്ച ത .് ളെ ന്നീ സ ് രം ട്ര ത്തക്ക ് വീ ണ്ടും് വന്ന്
ട്രശ്ഷ്ം് ഏതാനും് വർ ഷ്ങ്ങൾ്  ഴിളഞ്ഞങ്കി ലും,് മിരയ ാനയ്ക്ക് വലുതായ് ട്രനട്ടങ്ങൾ് ള ായ്ാ നായിട്ട ില്ല. ്
ളസറീനയാ  ളട്ട് മി ച്ച ് പ്ര െനം് തുെർച്ചയായ ി്  ാഴ ്ചളവച്ചു് ട്രപാരു യാണു് താനും.് വിജ യസാദ്ധ്യ ത്
കൂ ടുതലുള്ളതു് ളസറീനയ്ക്ക ാണ . 

പുരുഷ്ന്മ ാരുളെ ്ളസമ ിഫൈനലു ളുള െ്ൈല് പ്രവചന ം്ദു ഷ്കരമാണ . ്ഒന്നാമള ത്ത്ളസമ ിഫൈനൽ്ട്രറാജ ർ ്
ളൈഡററം്ളെ നിസ്ലാ സ ്വാവ്രിങ്കയം്തമ്മില്ാ ണ .്രണ്ടാമട്രത്തതു്റട്ര ൈൽ്നഡാലും ്ഗ്രി ട്ര ാ ർ്ഡിമിട്രോവ ം ്
തമ്മിലും. 

ളൈഡററം് വാവ്രി ങ്കയം് ഒട്രര് നാട്ടു ാരാണ :് സവ ിറ്റ സർല്ന്റു ാ ർ.് സവ ിറ്റ സ ർല്ന്റിനു് ട്രവണ്ടി് ഒരുമ ി ച്ചു്  െ ിച്ച ്
ഒെ ിമ്പി  ് സവ ർണം് വളര് ട്രനെിയിട്ടുള്ളവ ർ.് ഇരുവരുട്രെയം്  ഴിവ  ൾ് ഇരു വർക്ക ം് സുപരിചി തം. ്
സവ ിറ്റ സർല് ന്റിനു് ട്രവ ണ്ടി് ഇരുവരും് ഒന്നി ക്ക ളമ ങ്കിലും, വയ ക്ത ി തടൂർണളമന്റു െ ിൽ് ഇ വർ് പരസ്പരം്
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ഏറ്റുമുട്ടാറണ്ട , ് ഇതുവളര യായി് 2 1 ് തവണ് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുമുണ്ട  .് 1 8 ് തവണ് ളൈഡററം, മൂന്നു് തവ ണ് മാത്ര ം്
വാവ്രിങ്കയം് ജ യിച്ച ിട്ടുണ്ട .് ഏറ്റവളമാടുവില്ളത്ത് രണ്ടു് തവണ് വിജ യം് ട്ര നെിയതു് ളൈഡ ററായി രുന്നു. ് ഈ്
വിജ യങ്ങൾ് രണ്ടും് 2 0 1 5 ല്ായിരുന്നു. 

2 0 16 ൽ് പരിക്ക ്  ാരണം ് ളൈഡറർക ് ആ റമാസട്രത്താെ ം്  െ ിക െ ത്തിൽ് നിന്നു് വിട്ടു് നി ൽട്രകണ്ടി്
വന്നിരുന്നു . ് ഇതുമൂല് ം് ളൈഡററളെ ് ട്രല്ാ റാ ങ്കി ം ിന ് ഇെിവ ് തട്ട ി.് ളൈഡററളെ ് ഇട്രപ്പാഴളത്ത് റാങ്ക ് 1 7 ്
ആണ . ് വാവ്രിങ്കയ്ക്ക ് ഉയർന്ന്റാങ്കുണ്ട : ് നാല് .് ആറമാസള ത്ത് ഇെട്രവെയ്ക്ക് ട്രശ്ഷ്ം്ള ൈഡറർ ്  െ ിക െ ത്തിൽ ്
തിരിള  ളയത്തിയ തു് വല്ിയ് പ്രതീക്ഷ ള െ ാന്നു മില്ലാളതയായിരു ന്നു. ് ആസ ്ട്രേല്യ ൻ് ഓപ്പനിൽ്
ഇത്ര ട്രത്താെ ം് ട്രപാലും ് എത്താനാകു ളമ ന്നു് പ്രതീക്ഷി ച്ചിരു ന്നിളല്ല ന്നു ം് ളൈഡറർ ്  ഴ ിഞ്ഞ ് ദ ിവസം്
പറയ യണ്ടായി.് ആറ് മാസള ത്ത് ഇെട്രവെ് മൂല്ം് ളൈഡററളെ ് റാങ്കിം  ിന ് ഇെിവ് തട്ടി യി ട്ടുളണ്ട ങ്കിലും, ്
ളൈഡററളെ ്  െ ിയളെ ് നില്വാരത്തിൽ്  ാര യ മായ് ഇെിവ ണ്ട ായിട്ടിളല്ല ന്നാണു് ഈ് ടൂർണളമന്റിളല്്
ൈല്ങ്ങൾ് സൂചിപ്പിക്ക ന്നത .് ട്രതാമസ ് ട്രബർ ഡിച്ചിളന്റ് ട്രമൽ് ളൈഡറ ർ് ട്രനെിയ് അന ായ ാസവിജ യം 
ഇതിളനാ രു ് ളതെ ിവാണ . ് വാവ്രിങ്ക് മി ച്ച് ട്രൈാ മില്ാണിട്രപ്പാൾ.് എങ്ക ിലും, ് നാെ ളത്ത് ളസമ ിഫൈനല്ിൽ ്
വാവ്രിങ്കയ്ക്കള്ളത ിട്രനകാ ൾ് ഒരല്പം്കൂ ടുതൽ് വിജയസാദ്ധ്യ ത് ളൈഡറർ കാണുള്ളത . 

റട്രൈൽ് നഡാലു ം് ഗ്രി ട്ര  ാ ർ് ഡിമിട്രേ ാവം് ത മ്മില്ാണു ് രണ്ടാമള ത്ത ് ളസമ ിഫൈനൽ. ് അ വരിരുവരും്
ആള  ് എട്ടു് തവണ് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട .് ഏഴു ് തവ ണ് നഡാലും് ഒരു് തവ ണ് മാത്ര ം് ഡിമിട്രോവം് വിജ യിച്ചു.്
അവർ്തമ്മിൽ്അവസാ നം്നെ ന്ന് െ ി് ഴിഞ്ഞ്വർഷ്ം്ളബയ ജിം ിൽ്ളവച്ചായിരുന്നു.്അത ിൽ്വിജ യം്
ഡിമിട്രോവ ിളനാപ്പം് ന ിന്നു. ് ഇരുവരും് മി ച്ച് ട്രൈാമില്ാ ണ .് ളസമിഫൈനല്ി ട്രല്യ്ക്കള്ള ് വഴിയിൽ്
അല്ക്സാണ്ടർ് സവ ട്രരവി ളന ്  ീഴ ്ളപ ടുത്താൻ് നഡാൽ് അല്പം് ബുദ്ധ്ി മുട്ടിളയങ്കിലും, ട്രലാറ ിയ ൻ് മായർ, 
മാർട്രകാസ ് ബ  ഡാറ്റ ിസ , ട്ര യൽ് ട്രമാൺൈീൽസ , മിട്രല്ാസ ് റാവനിച്ച ് എന്ന ിവളര് അധി  ം ്
വിയർകാള ത് തള ന്ന ്  ീഴെ കാൻ് നഡാല് ിന്നായി.് മറവശ് ത്ത ് ഡിമിട്രോവ ് പരാജയള പ്പടു ത്തിയ്
എതിരാെി  െ ിൽ്ളനാവ ാക ്ട്രജയ ാട്രകാവിച്ചിളന്തറ്പറ്റി ച്ച്ളഡനിസ ്ഇ ട്രൊമിൻ്ഉൾളപ്പ ടുന്നു ളണ്ട ങ്കിലും, 
നഡാല്ിളന്റ് ളസമ ിഫൈനൽ് പാതയായിരു ന്നു് കൂടുതൽ് ദു ർഘെ ം് പിെിച്ചത . ് അതുള ാണ്ട , ് ട്രനരിളയാരു്
മുൻതൂകം് നഡാല്ി നാ ണ ് എന്നാളണള ന്റ്അഭി പ്രായം. 

വായനകാരുളെ ്അഭ ിപ്ര ായങ്ങൾക്ക ്സവ ാ തം.്അഭ ിപ്രായങ്ങ ൾ്sunilmssunilms@rediffmail.com എന്ന്
ഈളമ യിൽ് ഐഡിയി ട്രല്യ്ക്കയയ്ക്ക . 
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