Nevelőedzője szerint top 50-es játékos Marci

V ég re h a z a jö h e te tt
en n i FUCSOVICS
A múlt hétvégi tenisztorna sikerén
-SÜffe felbuzdulva Fucsovics Márton
nevelőedzőjének az a véleménye,
I H | több hazai viadalt kellene
rendezni a vírusidőszakban.
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T E K E R H E T A ragály hetei során
férfi teniszsztárunk, Fucsovics Már
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ton hazalátogatott a szüleihez Nyír
egyházára, ahol az édesapja egy
remek kerékpárral lepte meg. A
világranglistán 84. helyezett játékos
természetesen találkozott a neve
lőedzőjével, Erőss Bélával is.
- Elbeszélgettem vele pálya
futása folytatásáról, és úgy látom,
hasznos lenne a m últ hétvégi
Budapest Kupánál több hazai tor
nát rendezni - magyarázta a szak
ember. - A több hónapos kiesést
k ép telen ség gyo rsan p ó to ln i.
Olyan hirtelen folytatódik majd

A 28 éves teniszező
pig remek kapcsolatot ápol
nevelőedzőjével, Erőss Bélával
a nem zetközi körforgás, hogy
sokaknak gondot okozhat hirtelen
formába lendülni.
Erőss sze rin t a legnagyobb
világsztárokra sincs jó hatással a
hosszú leállás.
- Az ITF zártkörű nemzetközi
versenyeket írhatna ki, hiszen azt
hallom, hogy Roger Federer pél
dául kezdi a kedvét veszteni. Hal
lani, hogy Rafa Nadal form ája is
visszaesett, de a világelső Novak
Djokovics sem érezheti m agát
biztonságban, mert a színfalak
mögött egyre több olyan játékos
készül gőzerővel, aki megfosztaná
őt a „trónjától" - mondta a kiváló
nyíregyházi teniszedző, aki pár
hónappal ezelő tt azt tip pelte,
Marci hamarosan a világ harminc
legjobbja közé verekszi be magát,
jelen állás szerint viszont m ár az
is örömteli lenne, ha bebetonozná

Az édesapjától
kapott bicajjal
kiváló kardioedzéseket
végezhet
Fucsovics

m agát az első ötven között.
- Marci kedélyállapota jó, és
mivel az ausztrál nyílt bajnoksá
gon jól szerepelt, anyagilag nincs
gondja, ami a mai ragályidőszak
ban egy sportolónál nem egy utol
só szempont - szögezte le Erőss
Béla.
SZS

