
<b>Organizatorii BCR Open Romania, pacaliti de un escroc italian</b>
Saptamana viitoare incepe turneul de tenis BCR Open Romania, turneu ATP de 380. 000 de dolari, drept
pentru care, spre sfarsitul acestei saptamani, sunt asteptati sa soseasca la Bucuresti jucatorii calificati pe
tabloul principal. In aceste conditii nu a surprins pe nimeni cand marti organizatorii au primit un telefon
de la o persoana care s-a recomandat a fi jucatorul Nikolai Davidenko, rusul fiind cap de serie nr. 1 la
Bucuresti, care i-a anuntat ca soseste miercuri in Romania. Miercuri, la Aeroportul Otopeni, cel care
sunase marti a fost asteptat de Ana Pescariu, sora co-directorului turneului, care, de buna credinta, l-a luat
si l-a dus la hotel. Abia dupa ce l-a cazat, in momentul in care acesta a trebuit sa prezinte pasaportul, care
era italian, pe numele unui anume Salvatore Sangiorgio, Ana Pescariu a descoperit ca se afla in fata unui
escroc. "Italianul sustinea cu tarie ca el este adevaratul Davidenko", spune Ana Pescariu, "desi noi i-am
dovedit cu poza jucatorului rus ca nici macar nu seamana cu adevaratul Davidenko. El mi-a spus ca nu
este blond pentru ca a jucat la un turneu in Arabia si din cauza soarelui i s-a inchis culoarea parului. Am
contactat oficialii ATP care ne-au confirmat ca Nikolai Davidenko se afla la resedinta sa din Germania.
Realizand ca avem de-a face cu un escroc i-am retras imediat rezervarea de la hotel si am chemat un taxi
care sa-l duca la Ambasada Italiei". Ieri, Dinu Pescariu a declarat ca este prima oara in viata lui cand aude
de un asemenea caz. "Sora mea s-a ocupat de aceasta poveste si ea va poate oferi cea mai corecta
varianta", a spus Dinu, "dar trebuie sa recunosc ca este pentru prima oara in viata mea cand aud asa ceva.
Cine s-ar fi gandit ca se poate intampla? In mod normal, jucatorii suna sau trimit un fax ca sa anunte ca
vin, organizatorii merg si ii primesc la aeroport si totul este in regula. Cum puteam sa ne gandim ca avem
de-a face cu un impostor". Dinu Pescariu a mai spus ca italianul a fost lasat sa plece pentru ca nu a dorit
scandal si pentru ca nu a vrut sa puna turneul de tenis intr-o lumina nefavorabila.
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