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Тумбаковић ме убедио...
Шеховић је као камиказа...

Не можемо са два шпица јер...
Лако сам их мотивисао за Звезду...
Нека се Шабан опет клади...

Не можемо са два шпица јер...

Реал зарадио 

750,9 
милиона евра у 2017.
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ЦРНА ГО РА 0,70 ЕUR; 
РЕПУ Б ЛИ   КА СРП СКА 1 КМ; 
ХР ВАТСКА 8,00 КН;  
СЛOВЕНИЈА 1,00 ЕUR; 
ФЕ Д. БиХ 1 КМ; 

Раз ми шљао сам о
од ла ску, при зна јем, 
ме ђу тим, ту сам, док 
год бу де има ло
сми сла   Хо ће мо
да се вра ти мо на
ста ро ме сто

ВЛА ДИ СЛАВ ВЛА ЈИЋ

П
ар ти за нов мо мен тум, на 
дан по ла ска на дво не дељ не 
при пре ме у Тур ску, из ви-

зу ре глав но ко ман ду ју ћег – ше фа 
стру ке Зо ра на Мир ко ви ћа: „осу-
ђе ног” да упр кос тре ћем ме сту на 
кра ју је се ни и ве ли ком бо дов ном 
за о стат ку (ми нус 15 у од но су на 
Цр ве ну зве зду) скро ји ква ли тет-
но цр но-бе ло оде ло, при до да му, 
ако је мо гу ће, ети ке ту – за све ча-
не, шам пи он ске при ли ке. 

По пу лар ни Ба та – ју че драг гост 
ре дак ци је Спорт ског жур на ла, 
за раз ли ку од кон фе рен ци је по 
окон ча њу ме ча с Ма чвом и пр вог 
тре нин га Пар ног ваљ ка у 2019: са 
осме хом. Ко нач но је не ста ла та-
да не скри ве на гор чи на?

- Ту је још, али... Пар ти зан је ве-
ли ки клуб, без об зи ра шта ко ми-
сли, по гре шно се ру ко во ди тре-
нут ном си ту а ци јом. По га ђа ме кад 
не по ка зу ју ре спект, жа ло сти што 
су да нас не ки дру ги зве зде. Ре ци-
мо, „ше сто ри ца ве ли чан стве них”? 
Зна те ли ко су? Не, ни су Ми ло-

рад Ма жић и ње го ва еки па. Чи ме 
су за слу жи ли та кав епи тет? Нор-
мал но, у не ком тре нут ку ти се све 
ску пи, не бу де ти до бро...

И, поч не те да раз ми шља те о 
од ла ску?

- Раз ми шљао сам, при зна-
јем... Ме ђу тим, ту сам, док год 
бу де има ло сми сла... Без об зи ра 
на си ту а ци ју, у оба ве зи смо да по-
бе ђу је мо! Све стан сам да по сто ји 
пи ра ми да, „ла нац ис хра не”, зна се 
чи ја уста је ду не чи ју гла ву. Од ла-
зак је не ми нов ност – кад не ра-
ди те по сао ка ко тре ба, или... Не-
ко дру ги то за кљу чи!

Ко вас је на го во рио да оста не-
те – Љу би ша Тум ба ко вић?

- Је сте...
Мир ко вић је још ви ше раз ву-

као осмех...
- Же ли ми све нај бо ље, без да-

љег. У не ком мо мен ту мо рао сам 
да се одво јим од ма ти це, кре нем 
са мо стал но. 

Пар ти зан је - маг нет, чак и кад 
вас по је дин ци по вре де – ви му се 
вра ћа те?

- Маг не ти зам? Не, пре бих ре-
као – ма зо хи зам! Ха, ха, ха...

По мо гла вам је и при ча с Мар-
ком Ни ко ли ћем: сре ли сте се на 
ску пу Ра до вих ве те ра на – Не са-
ло ми вих?

- И Мар ко ми је пре нео сво-
ја ис ку ства. Има их, баш до ста. 
И са по ме ну тим „ве ли чан стве-
ни ма”.

Отуд, од упра ве сте тра жи ли 
по ја ча ња и – да по ка же зу бе?

- Кад осе тиш не пра вил но сти, 
мо раш да ре а гу јеш!

На про ле ће мо ра те да има те 
и ви ше му дро сти: не као про тив 
Ма чве – игра те по сне гу до чла-
на ка?

 - Ка жу, Пар ти зан је хтео да 
игра... То та ко функ ци о ни ше? 
Спи сак же ља? Мо жда и ја хо ћу 
на Марс, па... У прет ход них шест 
ме се ци ни сам сте као ути сак да 

ФУДБАЛ

СУ ПЕР ЛИ ГА ШКЕ АК ТУ ЕЛ НО СТИ ГРА ЂЕ ВИ НА РИ АН ГА ЖО ВА ЛИ ЧЕТВОРИЦУ

Јо ва но вић
опет у
Ра ду

Лу то вац, због опе ра ци је 
пре по на, не ће пу то ва ти  
у Ан та ли ју 

АЛЕК САН ДАР ПЕ КО ВИЋ

Пред од ла зак у Ан та ли ји, Гра ђе-
ви на ри су ан га жо ва ли че тво-

ри цу но вај ли ја. Алек сан дар Ми-
ља нић, спорт ски ди рек тор Ра да, 
по но сно је са оп штио:

– Ра ни је су нам при сту пи ли Ба-

ла ба но вић и Сте вић. Вол ков је 
на по кон пре ло мио да оста не на 
Ба њи ци и на то ме смо му за хвал-
ни. Но ва ли ца су Ми лош Три фу-
но вић из Ал ма ли ка (Уз бе ки стан), 
Бра ни слав Јо ва но вић из Ха по-
ел Ра мат Га на (Изра ел) и Ђор ђе 
Ба ша но вић, до ско ра шњи члан 
Зе му на.

Еви ден ти ра но је и но во ли це на 
гол ман ском спи ску:

– По ред Мар ко ви ћа, ко ји је био 
из у зе тан је се нас, у по го ну има-
мо још че тво ри цу гол ма на Три-

фу но ви ћа, Ми ћа но ви ћа, Шу ља-
ги ћа и но вај ли ју из Мон го ли је, 
Рни ћа. Ви де ће мо још ко ће од 
њих пут Тур ске, а ко на по зај-
ми цу.

Је дан од нај бо љих игра ча и мла-
ди ре пре зен та ти вац Ср би је Алек-
сан дар Лу то вац не ће пу то ва ти са 
ти мом у не де љу.

– Лу то вац је од лу чио да опе ри-
ше пре по не и сле ди му па у за од ме-
сец да на. План је да се при кљу чи 
еки пи у Тур ској – ка зао је Алек-
сан дар Ми ља нић. 
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ВО ЖДОВ ЧА НИ У ПРЕ ГО ВО РИ МА СА ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НИМ АДУ ТОМ У ОФАНЗИВИ

Авра мов ски но ва ме та

БО ШЊАК ЗМАЈ 
ТРИ И ПО ГО ДИ НЕ

Још ра ни је је по твр ђе но 
да Во ждов ча ни га је ин-

те ре со ва ње за Стра хи њу Бо-
шња ка, де фан зив ца Пар ти за-
на ко ји је у ми ну лом пе ри о ду 
био на по зај ми ци у Зе му ну, 
што је ју че и ове ре но уго во-
ром.
– До го во ри ли смо са рад њу, 
раз ме ни ли уго во ре и Бо шњак 
ће, у на ред не три и по го ди-
не, би ти наш играч – по твр-
дио је Го ран Гр ки нић, ге не-
рал ни и спорт ски ди рек тор 
Во ждов ца.
Бошњак је јесенас одиграо 
седам утакмица у дресу 
Земуна.

Ве ћи број игра ча ко ји је 
ове зи ме си шао са во-

ждо вач ког кро ва, би ће 
са мо де ли мич но на до-
ме шћен, али се и на то-
ме мо ра још до ста по ра-
ди ти.

На и ме, Зма је ви ма се 
у до са да шњем то ку зим-
ског ро ка при дру жи ли 
са мо Пре драг Си ки мић, 
на па дач ко ји је и ра ни је 
бра нио бо ја клу ба из За-
плањ ске, и пар ти за но вац 
Стра хи ња Бо шњак, та ко 
да че ту Дра га на Ани чи-
ћа оче ку је још не ко ли ко 
при но ва.

По след ња ин фор ма ци ја, 
ме ђу тим, ти че се упра жње-
не по зи ци је у сре ди ни те-
ре на, где би 11-пла си ра ни 
су пер ли гаш ра до ви део Да-
ни е ла Авра мов ског.

Не ка да шњи играч Ра-
бот нич ког, Ма ке до ни је, Цр-
ве не зве зде, из ко је је про-

след ђи ван ОФК Бе о гра ду, 
као и Олим пи је, ода кле 
је про шле се зо не био по-
зајм њен Вој во ди ни, спо ра-
зум но је рас ки нуо уго вор 
са клу бом из Сло ве ни је и 
сло бо дан је у из бо ру сре-
ди не.

Иако по во ка ци ји офан-
зив ни ве зни, Авра мов ски 
би у Во ждов цу мо гао да по-
не се и уло гу крил ног на-
па да ча. Ка ко је реч о мом-
ку ко ји у фе бру а ру пу ни 24 
го ди не, ја сно је да би до ла-
ском на кров имао при ли ку 
да до би је на кон стант но сти 
и ис пу ни по тен ци јал за хва-
љу ју ћи ко јем је пре че ти ри 
се зо не и упи сао 12 на сту-
па за Зве зду.

Про шле се зо не је на 17 
ме че ва но сио дрес Вој во-
ди не и по сти гао гол, упра-
во у ре ми ју са Во ждов цем 
– 1:1.

С. Сто јић
РАС КИ НУО УГО ВОР СА ОЛИМ ПИ ЈОМ:
Да ни ел Авра мов ски  ФО ТО: В. Мар ко вић

ПО ЈА ЧА ЊЕ ИЗ ПАР ТИ ЗА НА: Стра хи ња Бо шњак (лево) и Лука Ратковић
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ГОСТжурнала ТРЕ НЕР ПАР ТИ ЗА НА 

Во лео бих још

АЊЕ ЛИ ЈЕВ НА ЛОГ АМ БА СА ДИ
Ба та пре при ча ва лич ну, по ро дич ну, на ци о нал ну дра му из 1999, 
то ком НА ТО бом бар до ва ња Ср би је.
- Ја још у Бе о гра ду, по сле от ка за не утак ми це с Хр ва ти ма, кад – 
зо ву ме из ам ба са де Ита ли је. За 15 да на са Ју вен ту сом игра мо 
про тив Ман че стер ју нај те да по лу фи на ле Ли ге шам пи о на! До-
би ли љу ди на лог од Ање ли ја: „Све што ти тре ба, ство ри ће мо”. 
Оста ле ам ба са де – за тво ре не. И до по под не сре де па со ше за 
бра то ву де цу, из То ри на хо ће да по ша љу и ави он. От пу ту јем с 
мај ком пре ко Бу дим пе ште.
У То ри ну – не ма спа ва ња!
- На не ком ита ли јан ском ка на лу стал но су об ја вљи ва ли кад по-
ле ћу ави о ни из Ави ја на. Окре нем бра та, пи там је су ли жи ви, тек 
у пет ују тро лег нем. Та ко сам ту ма рао ме сец и по, са 76 спао на 
69 ки ло гра ма. Још кад ма лец ка у се дам за пла че...

СА МО ТРИ ПУ ТА 
СА ЗАД ЊИМ
ВЕ ЗНИМ
Гро ба ри се пи та ју: мо ра ли 
Пар ти зан у сла бој срп ској ли-
ги да игра с дво ји цом задњих 
ве зних?
- Ако ста ви те Ки ћу Ко со ви ћа 
и Здје ла ра и ка же те да су то 
два зад ња ве зна, он да... Са мо 
три ме ча смо игра ли са Здје-
ла ром и Шће ки ћем: про тив Лу-
ча на, Зве зде и Рад нич ког у Ни-
шу. Ето, има мо са мо два шпи ца, 
ако слу чај но не кре не ка ко тре-
ба – с ким ће те да по ја ча те?

ШЕ ХО ВИЋ КАО КА МИ КА ЗА
Мир ко вић с пи је те том го во ри о Пар ти-
за но вим би се ри ма...

Стра хи ња Па вло вић?
- Па вло вић је фи зич ки јак, бли зу је кон ку-
рен ци је... „Има нос”, чи та си ту а ци је, тре-
ба му ма ло дрч но сти. При чао сам с њим: 
Кад иза ђеш ван ли ни је, мо раш да „по је-
деш” игра ча. До ста је до бар, има и ко му-
ни ка ци ју, ја сам про го во рио пр ви пут у 21. 
го ди ни. То ша Ма ној ло вић иде по ред ме не: 
„Мо лим те, мо лим те, ка жи ми ка ко се ја 
зо вем?” А ту по ред Ај дер, Ђо ин че вић, Ђу-
кић, Ва сић...
Ра ди вој Бо сић?
- При чао сам и са Ла зе ти ћем, зна га бо ље из 
мла ђих ка те го ри ја. Има фи зич ку моћ, ићи ће 
с на ма на при пре ме. Ви де ће мо...
Јо ван Ко кир?
- Би ће у Те ле оп ти ку. Тре ба му шест ме се ци 
да игра.
Зла тан Ше хо вић?
- Ше хо вић је као ка ми ка за, кад се за ле ти...

МО РА ЋЕ МО НА „МАЈ КЕ МИ”
Да ли је Цр ве на зве зда по сти гла гол у 
по след њем ве чи том дер би ју?

- Ни сам за кљу чио ни дан да нас. Док год не-
ко не при ло жи пра ви до каз, мо ра ће мо да 
ве ру је мо на „мај ке ми” јед ном чо ве ку. По-
што дру гом, на „мај ке ми,” по ла Ср би је не-
ће. Чак је и гла ва тог су ди је би ла ме тар ван 
ли ни је. Ту је кључ ни чо век био, чи ни ми се, 
Бен, при тр чао и уз вик нуо: „Гол!” Пре ло мио 
ар би тра. Ле ва но га му је би ла 20 цен ти ме-
та ра од ли ни је. Тек кад је Стој ке из био лоп ту 
до шао је и по чео да ни ша ни. Ка сно!

ДВА ГА ЛЕ БА БЕ ЛА
Ба та је уз та ста Ша ба на Ша у ли ћа за-
во лео и на род ња ке! Раз у ме мо га, ко 

не би...
- Ни је да ни сам и ра ни је слу шао на род ну му-
зи ку, био ка фан ски чо век... Док се мо гло! 
Нај о ми ље ни ја пе сма?
- Два га ле ба бе ла!
Ка ко од у ча ва те игра че од ноћ ног жи во та?
- Ако си „мач ка” и мо жеш да из др жиш и 
тре нинг и оно... Ал’ ако иза ђеш у град, па 
ују тро ку каш да те бо ли зуб, он да си... Зна-
те шта!
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има мо ауто ри тет да ин си сти ра мо 
на не че му. Е, то бо ли...

Зна чи, усе и у сво је кљу се, уз 
по ја ча ња?

- По ја ча ња? У скла ду с мо гућ-
но сти ма. Ко ли ко па ра, то ли ко и 
му зи ке. 

Пр ва ла ста – Му са Нџај, до ка-
зан у нор ве шком Ста бе ку?

- Брз, не при ја тан у игри „је дан 
на је дан”!  

Дру ги но вај ли ја – по врат ник 
Де јан Ге ор ги је вић. Шта ће до са-
да шњи на па дач Фе рен цва ро ша 
да вам до не се?

- Бр зи ну! На да мо се – и ре а ли-
за ци ју. Ква ли те тан, на па да про-
стор.

Бли зу до ла ска је и – Ток мак 
Нгу ен?

- До ба рр рр...
Ту се спи сак не за вр ша ва?
- Увек по ста вим кон тра пи та-

ње: хо ће мо ли не ког и да про-
да мо? Не ки по те зи и од то га за-
ви се...

Шта ако те шка фи нан сиј ска си-

ту а ци ја пре су ди да тај бу де – Ри-
кар до?

- Шта да ра ди мо...
Од бе ко ва сте од у ста ли: Га јић је 

од био, Об ра до вић не мо же?
- Ако Све та Мар ко вић оста-

не, Не ма ња Р. Ми ле тић мо же 
као и до са да - де сно. Уко ли ко, 
пак, оде, мо ра ће мо да ре а гу је мо. 
Зна те ка ко, имам те о ри ју: озби-
љан од брам бе ни играч по ста је се 
с го ди на ма. Све до 24. на сва кој 
утак ми ци пра вио сам не ку глу-
пост! Нај ва жни је: ко ли ко ду го си 
спре ман да др жиш кон цен тра ци-
ју. Да би ву као оне по ред се бе – 
мо ра да си у зре лом до бу. До бро, 
Не ста је био из у зе так, ме ђу тим, 
имао је по ред се бе „мач ке”, ре-
ци мо, Ко у та.

Ко ли ко је да на шњи Пар ти зан 
бли жи ва шим за ми сли ма од оног 
ав гу стов ског?

- Иде мо ка то ме, ства ра мо ја чи 
Пар ти зан! Ни шта не мо же пре ко 
но ћи, мно ге ства ри тре ба да се по-
ста ве на ме сто. Ето, не мо же мо да 
игра мо, на при мер, са три шпи ца, 
про сто – не ма мо их. 

Ре цепт за успех: из да ње из ве-
чи тог дер би ја, ауди то ри јум се сло-
жио – Пар ни ва љак је тад у свом 
нај бо љем из да њу над и грао Цр ве-
ну зве зду?

- Се ћа те се: еки па је би ла од свих 
ома ло ва жа ва на, го во ри ло се да смо 
је дан од сла би јих ти мо ва у бо га тој 
исто ри ји. Кад... Има мо ква ли тет! 
Дер би је био иде ал на при ли ка да 
по ка же мо да вре ди мо. Још кад се 
по сло же коц ки це...

Па ра докс: по ка же те моћ про-
тив уче сни ка Ли ге шам пи о на и, две 
сед ми це ка сни је, у су да ру с мно го 
сла би јим од и гра те не ре ше но?

- Е, то су сла бо сти ко је би тре-
ба ло да ис пра ви мо: по је ди нач не 
и груп не. Свих нас! Че сто ка жем: 
љу ди, кад смо се оку пи ли би ли 
смо „у ка на лу”, ус пе ли смо да на-
пу ни мо плу ћа, на до ђе мо и – зар 

све то да по ква ри мо? Мо ра мо да 
др жи мо ни во, не до зво ли мо се-
би да при го во ри мо – мо гао сам, 
ал’ ни сам.

Хо ће ли Пар ти зан на про ле ће да 
при ка зу је иден тич не пар ти је тој из 
ве чи тог дер би ја: по ча сни пред сед-
ник Иван Ћур ко вић је по тен ци рао 

– по раст са мо по у зда ња с пре ми-
јер ним при пре ма ма?

- Хо ће ли? Мо ра! 
За то је по треб но и да ма ло че-

шће по сти же те го ло ве, пам ти те 
– код Тум ба ко ви ћа сте ре дов но 
„пра ши ли” про тив ни ке?

 - Жар ко Ла зе тић је из ва дио 
по да так: је ди но Зве зда има ви ше 
упу ће них шу те ва на гол од нас. И 
то за 0,7! Да кле, има мо про блем с 
ре а ли за ци јом. Мо та ли смо се ми 
го ре, ни је да ни смо, ал’... С дру ге 

стра не, у де фан зи ви смо из гле да-
ли до бро. Вр ло до бро! 

Мо гу ли на ви ја чи да се на да ју 
и тро фе ју, у ку пу је, при зна ће те, 
ре ал ни ји?

- Обе ћа вам ан га жо ва ност, по-
све ће ност, бор бу, на ме ру да по бе-
ди мо про тив ни ка ма ка ко се звао! 

Хо ће мо што пре да вра ти мо Пар-
ти зан где му је ме сто.

Во ле ли би сте да са Цр ве ном 
зве здом укр сти те ко пља чак че-
ти ри пу та на про ле ће?

- Шта то под ра зу ме ва? Да се са-
ста не мо с ком ши ја ма и у по лу фи-
на лу ку па? Мо же!

За бри ну ли би сте се ако таст Ша-
бан Ша у лић, стра стве ни кла ди о ни-
чар и, ка ко не дав но ре ко сте, успе-
шан, ти пу је на цр ве но-бе ле?

- Нек’ игра и сад и – про ма ши! 

ЦР НО-БЕ ЛИ У БЕ ЛЕК СА 29 ИГРА ЧА
Пар ти зан да нас пу ту је на дво не дељ не при пре ме у Бе лек, 
где ће игра чи и струч ни штаб би ти сме ште ни у хо тел „Су-
е но”. Шеф стру ке Зо ран Ба та Мир ко вић од ре дио је 29 
фуд ба ле ра за нај ва жни ју фа зу ра да уочи про лећ ног де-
ла се зо не. Ме сто у ави о ну ре зер ви са но је за: 
гол ма не Вла ди ми ра Стој ко ви ћа, Алек сан дра По по ви-
ћа и Фи лип Кља ји ћа;
де фан зив це Ми ро сла ва Ву ли ће ви ћа, Не ма њу Р. Ми ле-
ти ћа, Га бри је ла Ена кеа, Бо ја на Ба ла жа, Стра хи њу Па-
вло ви ћа, Све то за ра Мар ко ви ћа, Бо ја на Осто ји ћа, Мар ка 
Ва ли јен теа, Не ма њу Г. Ми ле ти ћа, Сло бо дан Уро ше ви-
ћа, Зла та на Ше хо ви ћа;
ве зи сте Ми ла на Сми ља ни ћа, Са шу Здје ла ра, Алек сан-
дра Шће ки ћа, Зо ра на То ши ћа, Не бој шу Ко со ви ћа, Са-
шу Или ћа, Да ни ла Пан ти ћа, Ар ми на Ђер ле ка, Ђор ђа 
Ива но ви ћа, Му су Нда ја, Го ра на За ка ри ћа, Фи ли па Сте-
ва но ви ћа; 
на па да че Не ма њу Ни ко ли ћа, Ри кар да Го ме ша и Де ја-
на Ге о ри је ви ћа.
Цр но-бе ли ће у Тур ској од и гра ти пет кон трол них утак ми-
ца. Ри ва ли су Сло ван из Ли бе ре ца (28. ја ну ар), Кра ко-
ви ја (31. ја ну ар), Ша хтјор из До њец ка (3. фе бру ар), Кри-
ла Со вје тов (6. фе бру ар) и Мла до сти из До бој Как ња (7. 
фе бру ар). 
Екс пе ди ци ја Пар ног ваљ ка вра ћа се у Бе о град 8. фе бру-
а ра. 

МОН ТЕ РО ВО „АЛО, НО ВАЈ ЛИ ЈЕ”...
Зве зда не тре нут ке ка ри је ре Мир ко вић је до жи вео у слав-
ном Ју вен ту су:
- Зи дан, Дел Пје ро, Пе ру ци, Да видс, Мон те ро... Тек сад 
схва там с ким сам био за јед но у еки пи.
Кру жи при ча: на пр вом тре нин гу се „за ле тео” на Зи да-
на?
- Зна те ли ка ко сам до шао у То ри но? Ли пи ме је хтео, гле-
дао на три утак ми це про тив Ста ре да ме, на две сам стрикт-
но чу вао Дел Пје ра, на тре ћој Зи да на. Да кле, не тач на је 
при ча да ни сам знао Зи Зуа. Ка жем Ке не ту Ан дер со ну ка-
сни је у Фе не ру: Знаш ли да је сва ки тре нинг у Ју веа ја чи 
од сва ке на ше утак ми це? Не ћу да за бо ра вим Мон те ров 
са вет: „Ало, но вај ли је, све мо же из ме ђу нас – и ђо но ви, 
али ако уда ри мо Зи да на, у про бле му смо”. А, Фран цуз? 
Го спо дин, ни је се ижи вља вао на тре нин зи ма.

А ЗО РАН МИР КО ВИЋ, АНА ЛИ ЗИ РАО АК ТУ ЕЛ НИ ТРЕ НУ ТАК ЦР НО-БЕ ЛИХ И ИС ПО ЉИО ОП ТИ МИ ЗАМ:

х још че ти ри меча са Зве здом

ТРИН КИ ЈЕ РИ ДО БАР ДА СА
Има ли сте при ли ку да упо зна те Ан дреу Трин ки је ри ја, тре не ра ко-
шар ка ша Пар ти за на?
- Ни сам га упо знао, али - до бар да са! Кад га ви диш да при ча наш је-
зик, не ка ко ми ми ло – ка же Мир ко вић.

ТУ ДОР ОТИ ШАО „ЋА”
Мир ко ви ћа је оду ше ви ла за ста ви ца с нат пи сом: Ју-
го сла ви ја – Хр ват ска, 27. март 1999, на ја ва утак-

ми це ко ја ни кад ни је од и гра на!
Шла гворт да пре при ча те ле фон ски раз го вор с Иго ром 
Ту до ром, та да са и гра чем из Ју вен ту са:
ТУ ДОР: Дра ги, ди си?
БА ТА: Ево, ту сам, спре ма мо се за утак ми цу ве ка. 
ТУ ДОР: Ка ква утак ми ца? Оти шли смо „ћа”! 
БА ТА: Ка ко, „ћа”? 
ТУ ДОР: Не игра се, нас су рас пу сти ли. 
БА ТА: ‘Ај де, зва ћу те за пет ми ну та. 
Мир ко вић от кри ва епи лог на Па ли ћу, ме сту где је се лек-
тор Ми лан Жи ва ди но вић изо ло вао ре пре зен та тив це:
- Ту су би ли ста ри ји: Де јо, Пик си, Пе ђа. Ка жем им: Љу-
ди, не ма утак ми це, Хр ва ти су оти шли ку ћи. Жи ва је звао 
Чи чу, по твр ди ли су нам ин фо р ма ци ју. Хр ва ти су зна ли 
да ће да нам за тво ре аеро дром, спре ма ло се бом бар-
до ва ње.

ФОТОГРАФИЈЕ: Ненад Неговановић

НАЈБОЉИ У ПАРТИЗАНУ? СА ША И ЋИ РА – МР ТВА ТР КА
 Нај бо љи фуд ба лер с ко јим сам играо у Пар ти-
за ну? С Пе ђом ни сам у Хум ској... Мр тва тр ка: Са-
ша Илић – Дра ган Ћи рић.
 Бра ниш 2004. пре кид про тив Зве зде: са мо Бо-
ја 194 цен ти ме тра, оста ли до 180, код ком ши ја 
Жи гић, Ви дић, Ви та кић, Мла де но вић... Све се мо-
же кад се хо ће!
 Пре по ру чио бих Све ти Мар ко ви ћу Ита ли ју, за 
од брам бе не игра че и де фан зив не ве зне – Чи зма 
је ме ка!
 Бле ки ју Ми лен ко ви ћу то пло пре по ру чу јем Ју-
вен тус. Сви ма! Нај здра ви ји ко лек тив у ко јем сам 
био.
 Зна Тум ба да Мар ко Јан ко вић не мо же сва-
шта да ради ни у клу бу! Пр ви пе нал џи ја: Пан-
тић, дру ги: Ри кар до, тре ћи... Мо же и Стој ко вић! 

Ма да, ко ли ко је је да на е сте ра ца до су ђе но у на-
шу ко рист....
 Да ли сам не кад за слу жио цр ве ни кар тон, а да га 
ни сам до био? Ма ло пу та сам се про швер цо вао.
 У ка ри је ри сам имао про блем са дво ји цом на-
па да ча: Или јом Иви ћем и Мон те лом. Ивић је био 
брз, фи зич ки ја чи од ме не...
 Са ша Здје лар и Вик тор Ву јо ше вић су је ди ни свет-
ски шам пи о ни ме ђу на ма!.
 Ни сам ја Са ши Или ћу по по врат ку с при пре ма из 
Ду ба и ја са крио па ти ку, не ка ко ми то ви ше ли чи на 
Ми ли во ја! Ка пи тен и дан да нас да је при мер, др жи 
мир у гру пи, у свла чи о ни ци. Фе но мен: 41 го ди на, 
ал иза ђе на тре нинг – и да ље мај стор.
 Ђа ни Ћур чић се вра ћа у срп ски фуд бал! Кри во 
ми је што не ће мо да игра мо про тив Ди на ма.
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ФУДБАЛ

ЦР ВЕ НА ЗВЕ ЗДА У НО ВИМ ТЕ ШКИМ ПРЕ ГО ВО РИ МА СА БА ТЕ БО РИ СО ВИМ ОКО КУ ПО ВИ НЕ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ ЦА ЦР НЕ ГО РЕ

Но ви на пад 
за Ива ни ћа
Ве зи ста же ли 
на Ма ра ка ну и ни је 
за до во љан 
у Бе ло ру си ји

НИ КО ЛА СТА МЕ НИЋ

Ц
р ве на зве зда је у но вом на-
па ду за ан га жо ва ње Мир ка 
Ива ни ћа! Во де се пре го во ри 

из ме ђу срп ског и бе ло ру ског шам-
пи о на, а но ви тет у од но су на прет-
ход не слу ча је ве је да ре пре зен та ти-
вац Цр не Го ре же ли на Ма ра ка ну. 
То је и основ ни раз лог за оп ти ми-
зам да би по сао мо гао да се ре а ли-
зу је, а са дру ге стра не је пре ви со-
ко обе ште ће ње ко је зах те ва БА ТЕ 
Бо ри сов.

Ка ко је ју че мо гло да се чу је у зве-
зда шким кру го ви ма, зах тев је не-
што ма њи од ми ли он и по евра. По 
тој це ни не ма ни шта од тр го ви не, 
јер се у по слов ну по ли ти ку нај тро-
феј ни јег срп ског клу ба не укла па 
из два ја ње та кве су ме нов ца за по-
ја ча ње, па ма кар то био и фуд ба-
лер ко ји је је већ ду го же ља. Про-
стор за обрт (сма ње ње це не) ле жи 

у Ива ни ће вом не за до вољ-
ству остан ком у Бо ри со ву, 
о че му је и упо знао ру ко-
вод ство клу ба.

Не ко ли ко да на по сле 
ку по ви не Не ма ње Ми ли-
ћа од Цр ве не зве зде, но ви 
пред сед ник БА ТЕ Бо ри со-
ва је у ин тер вјуу на зва нич-
ном сај ту клу ба отво ре но 
го во рио о Ива ни ће вој же-
љи да иде, али под ву као да 
је под чвр стим уго во ром.

Ива нић је у мар ту про шле го ди-
не про ду жио уго вор са БА ТЕ Бо ри-
со вим, ни је об ја вље но до ка да. Нај-
ве ро ват ни је до кра ја 2019. го ди не, 
а мо гу ће и до ле та 2020.

Тим Цр ве не зве зде је пре пун ква-
ли тет них ве зи ста, за оства ри ва ње 

про лећ них ам би ци ја Ива нић ни-
је нео п хо дан, али упра ва же ли да 
оба ви што ви ше по сло ва око скла-
па ња еки пе за ле то ове зи ме. На пад 
на но ви пла сман у Ли гу шам пи о на 
же ле да тра же са не ка да шњим ка-
пи те ном Вој во ди не у ва жној уло зи. 
Уко ли ко се ја ну ар или крај фе бру-
а ра ис по ста ве као иде ал ни тер ми-
ни за ку по ви ну по нор мал ној це ни, 

Зве зда не ће про пу сти ти при ли ку и 
спрем на је да пре у зме ри зик до-
дат ног го ми ла ња ка дра ако би се 
упот пу нио фуд ба ле ром Мир ко-
вог ка ли бра.

Где струч ни штаб Цр ве не зве зде 
ви ди Ива ни ћа у ти му? Пре ра но 
је за прог но зе, али је ја сно да мо-
же да по кри је два ме ста. Основ на, 
при род на по зи ци ја, је цен трал ног 
офан зив ног ве зи сте. Ту су Мар-
ко Ма рин и Ло рен цо Еби си лио, 
с тим што је не ка да шњи ре пре-
зен та ти вац Не мач ке део пр вог де-
ла се зо не про вео и на ле вом кри-
лу. А, и ту је ве ли ка гу жва, јер су у 
ком би на ци ји Вељ ко Си мић, но-
вај ли ја Алек са Ву ка но вић и Ми-
лан Јев то вић. Ко ли ко је ком би на-
ци ја ис пред струч ног шта ба већ је 
дру га при ча...

Мир ко Ива нић у БА ТЕ Бо ри-
со ву игра као офан зив ни ве зи ста, 
уме да се из ву че и на стра ну и ода-
тле угро зи ри ва ла цен тар шу те ви-
ма. Зве зда ши ма је то би ло ја сно кад 
је дао до при нос за из јед на чу ју ћи 
гол на Ма ра ка ни у сеп тем бру 2017. 
Са дру ге стра не, у ре пре зен та ци ји 
Цр не Го ре се лек тор Тум ба ко вић 
га ко ри сти у по след ње вре ме као 
де фан зив ног ве зног.

Ива нић је пу не три го ди не у 
Бо ри со ву, на мет нуо се као нај бо-
љи фуд ба лер до ми нант ног ти ма 
у Бе ло ру си ји. Ре ђао је и го ло ве и 
аси стен ци је, до нео је ти ту лу у је-
сен 2017. го ди не у фо то-фи ни шу 
и ве ли ком пре о кре ту. На раз не на-
чи не се ис та као, али још јед ном се 

по твр ди ло да се из др жа ве чи ји је 
шам пи он БА ТЕ те шко оства ру ју за-
па же ни тран сфе ри у нај ја че европ-
ске ли ге.

Ива нић је у иде ал ном пе ри о ду 
ка ри је ре, има 25 го ди на и ни је ка-
сно да оства ри у бу дућ но сти из у зет-
но јак фи нан сиј ски уго вор. Ис кри-

ста ли сао је, по сле ду же вре ме на, 
став да би Цр ве на зве зда тре ба ло 
да му пред ста вља пре ла зни пе ри-
од при том ци љу, а у исто вре ме му 
и фи нан сиј ска по ну да са Ма ра ка-
не од го ва ра и имао би ве ћу пла ту 
не го у Бе ло ру си ји.

Ко ли ко Зве зда ну ди БА ТЕ Бо ри-
со ву за обе ште ће ње пред ста вља, за 
са да, по слов ну тај ну у Љу ти це Бог-
да на, на по тез је бе ло ру ски пр вак. 
Ни је му у ин те ре су да има у еки пи 
игра ча ко ји ни је за до во љан, а уко-
ли ко се бу ду од би ја ле ко рект не по-
ну де до ћи ће у опа сност да се стиг не 
до ис те ка уго во ра и из о стан ка би ло 
ка кве за ра де. Та кав је био слу чај и 
са Не ма њом Ми лу но ви ћем, ма да 
су објек ти ван про блем за дру га чи-
ји рас плет би ле и по вре де.

ПО ЗИВ НЕМАЊЕ МИ ЛУ НО ВИ ЋА
На про мо ци ји у по ја ча ње Цр ве не зве зде, кра јем де цем бра про-
шле го ди не, Не ма ња Ми лу но вић ни је крио же љу да по но во за и-
гра са Мир ком Ива ни ћем.
- Био бих пре за до во љан да до ђе. На Мир ка гле дам као на бра та. 
Где год је играо био је ва жан играч, ње го ви ква ли те ти су по зна ти 
– ре као је Ми лу но вић.
Ис ку сни што пер је Ива ни ћа и до че као у БА ТЕ Бо ри со ву, јер је го-
ди ну да на пре ње га пот пи сао за бе ло ру ски клуб.

ИВА НИЋ КРОЗ СЕ ЗО НЕ

2012/13. Про ле тер 25 5
2013/14. Про ле тер 16 6
2013/14. Вој во ди на 13 2
2014/15. Вој во ди на 30 11
2015/16. Вој во ди на 30 10
2016. БА ТЕ Бо ри сов 38 8
2017. БА ТЕ Бо ри сов 36 9
2018. БА ТЕ Бо ри сов 42 14

ВЕЋ ИГРАО НА МА РА КА НИ: Мир ко Ива нић у ду е лу са Фи ли пом Стој ко ви ћем и Ми че лом До нал дом

Бу гар ски ме ди ји до не ли су 
ју че ин фор ма ци ју да је до-

ско ра шњи тре нер Лев ског Сла-
ви ша Сто ја но вић пре по ру чио 
Цр ве ној зве зди да ан га жу је 19-
го ди шњег офан зив ца Ста ни-
сла ва Ива но ва и да би по сао 
тре ба ло да се ре а ли зу је на ле то. 
То је јед на стра на при че, а дру-
га сти же од не ка да шњег тре не-
ра нај тро феј ни јег срп ског клу-
ба, у из ја ви за „Жур нал”.

- Не знам ода кле им ин фор-
ма ци ја да сам ја Ива но ва пре-
по ру чио Зве зди, ни са ким са 
Ма ра ка не ни сам при чао о то-
ме. По звао ме је са мо ка кав је 
играч је дан ме не џер из Ср би-
је, чи је име ни сам ни за пам тио. 
То је све – об ја снио је у те ле-
фон ском раз го во ру из Со фи је 
Сла ви ша Сто ја но вић.

Ка кав је играч Ива нов?
- Не зго дан, брз, има ква ли-

тет. Не бих во лео да при ча оде 
у сме ру да га ја во дим у Зве зду, 
јер то ни је исти на и уоп ште и 
не знам да ли су на Ма ра ка ни 
озбиљ но за ин те ре со ва ни за ње-
га – ре као је Сто ја но вић, по тен-
ци јал ни бу ду ћи се лек тор Ле то-
ни је ко га је не дав но на клу пи 

Лев ског за ме нио Ге ор ги Дер-
мен џи ев.

Ива нов ва жи за јед ног од нај-
та лен то ва ни јих бу гар ских фуд-
ба ле ра, још као 16-го ди шњак 
при кљу чен је пр вом ти му Лев-
ског. Још ра ни је на ла зио се на 
ли сти фуд ба ле ра ко је пра ти Ли-
вер пул и прем на во ди ма бу гар-
ских ме ди ја ни је био да ле ко од 
се лид бе на Ен филд.

Да је, ипак, још „зе лен” и да би 
тек тре ба ло да по ка же вред ност 
от кри ва ју ста ти стич ки по да ци – 
још че ка на пр ве нац у шам пи о-
на ту Бу гар ске. До са да је по га-
ђао мре жу са мо у ку пу.

Ива нов је стан дард ни члан 
мла ђих ре пре зен та тив них се-
лек ци ја Бу гар ске, има уго вор 
са Лев ским до ју на 2021. го-
ди не.

Аста на се ин те ре су је за Џо на та на Ка-
фуа, али ни је по сла ла зва нич ну по-

ну ду за по зај ми цу Бра зил ца. А, и ако 
стиг не, од ње го ве се лид бе у Ка зах стан 
не ће би ти ни шта. Из кру го ва бли ских 
фуд ба ле ру, са зна је мо да ни је за ин те ре-
со ван да игра у тој др жа ви.

Пи та ње је да ли би и чел ни ци Бор доа, 
ко ји има ју пра во да од лу чу је о ка ри је ри 
Ка фуа, при ста ли да фуд ба ле ра по ша љу 
у ли гу ко ја је сла би ја од срп ске.

Ка ко са да сто је ства ри, Ка фу ће оста-
ти у Цр ве ној зве зди до кра ја се зо не. Си-
ту а ци ју мо же да про ме ни је ди но бо га-
та по ну да из Ки не...

Ка фу је ре шен да на про ле ће оства-
ри да ле ко за па же ни ји учи нак у Зве зди-
ном дре су, то ком при пре ма у Тур ској 
бо ри ће се за ми ну та жу. Је се нас је до био 
шан су са мо на де вет ме че ва, ни јед ном 
се у груп ној фа зи Ли ге шам пи о на ни је 
на шао на те ре ну.

Са вић пот пи су је
Ву ја дин Са вић, ка пи тен Цр ве не 
зве зде кад Не над Ми ли јаш ни-
је на те ре ну, да нас ће про ду жи ти 
уго вор са клу бом на три го ди не. 
Сви де та љи су ута на че ни, ви со ки 
што пер ће до би ти по ве ћа ње пла те 
у скла ду са ква ли тет ним игра ма 
у овој и прет ход ној се зо ни.

Ду жом са рад њом са Са ви-
ћем, Цр ве на зве зда је ство ри-
ла усло ве да у бу дућ но сти са 
по тен ци јал ним куп ци ма раз-
го во ра дру га чи је не го са Траб-
зо ном ове зи ме, Тур ци су по-
ку ша ва ли да спу сте це ну до 
не ра зум них раз ме ра баш за то 
што је што пер ушао у по след-
њих шест ме се ци уго во ра.

Са вић се на мет нуо у ми ну-
лих го ди ну и по као нај по у зда-
ни ји де фан зи вац, али је имао и 
ма ле ре да се не ко ли ко пу та по-
вре ђи вао. У су прот ном би ве-
ро ват но био уче сник Мон ди-
ја ла у Ру си ји.

Ка фуа не за ни ма Ка зах стан

Сто ја но вић
не ша ље 
Ива но ва

ОД ЈУ ЧЕ НА ПРИПРЕМАМА У ТУР СКОЈ
Мир ко Ива нић је од ју че у Тур ској, а у Ан та ли ју су тра сти же и Цр ве на 
зве зда. Ре пре зен та ти вац Цр не Го ре је сти гао на при пре ме са БА ТЕ 
Бо ри со вим, пла ни ра но је да еки па оста не до 7. фе бру а ра на при пре-
ма ма, а до та да би већ од лич ни ве зи ста мо гао да по ста не фуд ба лер 
нај тро феј ни јег срп ског клу ба.
БА ТЕ Бо ри сов се спре ма за ше сна е сти ну фи на ла Ли ге Евро пе, игра-
ће про тив Ар се на ла и ни су им ве ли ке шан се за про лаз. 
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ВЕ ЗИ СТА ПРЕД ПО ЗАЈ МИ ЦОМ ЛЕ ВА ДИ ЈА КО СУ

Ме лег иде у Грч ку

Де јан Ме лег не ће би-
ти у Зве зди ној еки пи 

и на про ле ће. Са ру ко вод-
ством и струч ним шта бом 
је у раз го во ри ма да про-
ве де пе ри од до ле та на 
по зај ми ци, где би имао 
про стор за игру и уз кон-
ти ну и тет на те ре ну од ле-
та по ста не кон ку рен тан 
за европ ске ква ли фи ка-
ци је на Ма ра ка ни.
За Ме ле га је ин те ре со-

ва ње по ка за ло не ко ли ко 
клу бо ва. Нај кон крет ни ји је 
Ле ва ди ја кос, ко јем су по-
треб на по ја ча ња ка ко би 
из бе гао ис па да ње из елит-
не ли ге Грч ке.
Од лу ка је на Ме ле гу, а са-
да је прак тич но из ве сно 
да је рас по ло жен да оде 
на по зај ми цу јер по ред 
Ма ри на и Еби си ли ја не 
мо же да ра чу на на ве ћу 
ми ну та жу на про ле ће.
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ФУДБАЛ

ВЕ СТИ ИЗ ФСС

Ка де те те сти ра ју 
Ита ли ја и БиХ
Ка дет ска ре пре зен та ци-
ја (2002. го ди ште) се лек то ра 
Ми ла на Ку љи ћа при пре ме 
пред за вр шну рун ду ква ли-
фи ка ци ја за ЕП по че ће дво ме-
чом про тив Ита ли је 12. и 14. 
фе бру а ра у Та ма ји дел Бру-
ђе ри и Пор де но неу (ре ги он 
Ве не ци је). 

За 4. и 7. март у Ста рој Па-
зо ви за ка за ни су ду е ли са Бо-
сном и Хер це го ви ном. 

Ор ли ћи ће би ти до ма ћин 
од лу чу ју ћих бор би за пла сман 
на кон ти нен тал ну смо тру. Ср-
би ји ће ри вал 26. мар та би ти 
Сло вач ка, три да на ка сни-
је про тив ник на шим на да ма 
је Фран цу ска, док је 1. апри ла 
су пар ник Швед ска. Пла сман 
ме ђу 16 нај бо љих европ ских 
се лек ци ја обез бе ди ће две пр-
во пла си ра не се лек ци је, из у зев 
уко ли ко дру ги тим из на ше 
гру пе бу де имао ло ши ји учи-
нак од оста лих се дам ти мо ва 
на дру гим по зи ци ја ма. 

Два тур ни ра 
мла ђих ка де та
Мла ђа ка дет ска ре пре зен та-
ци ја (2003. го ди ште) се лек то-
ра Де ја на Бран ко ви ћа при пре-
ма ће се у Цр ној Го ри од 19. до 
25. фе бру а ра. По след њег да на 
ра да Ор ли ћи ће од и гра ти при-
ја тељ ску утак ми цу про тив вр-
шња ка из до ма ће се лек ци је у 
Под го ри ци. 

Раз вој ни тур нир у Ста рој Па-
зо ви одр жа ће се од 16. до 20. 
апри ла уз уче шће Сло вач ке, 
Шпа ни је и Еква до ра. 

Пе ти ме мо ри јал ни тур нир 
„Ми љан Ми ља нић” за ка зан је 
за пе ри од од 21. до 23. ма ја у 
Ста рој Па зо ви и Бе о гра ду. Ср-
би ји ће про тив ни ци би ти Цр на 
Го ра, Ма ке до ни ја и Бу гар ска. 

Ова ге не ра ци ја Ор ли ћа пр-
ви круг ква ли фи ка ци ја за ЕП 
од и гра ће у Бе ло ру си ји од 24. 
до 30. ок то бра. Уз до ма ћи на 
ри ва ли на шим на да ма за пр-
ва два ме ста би ће Ма ђар ска и 
Ле то ни ја. 

Пи о ни ри и мла ђи
ка де ти про тив 
бив ших зе мља ка
Про ве ре су за ка за ле и две нај-
мла ђе ге не ра ци је Ср би је. 

Пи о ни ри (2004) ће од 9. до 14. 
апри ла уче ство ва ти на тур ни ру 
„Влат ко Мар ко вић” у За гре бу 
уз уче шће до ма ћи на, Сло ве ни-
је и ве ро ват но Бо сне и Хер це-
го ви не. 

Мла ђи пи о ни ри (2005) од 13. 
до 17. ма ја пред ста вља ће на шу 
зе мљу на так ми че њу вр шња ка 
у Цр ној Го ри где ће им се уз до-
ма ћу се лек ци ју су прот ста ви ти 
Ма ке до ни ја и Бо сна и Хер це-
го ви на. З. Ре пић

СУ ДИ ЈЕ СУ ПЕР И ПР ВЕ ЛИ ГЕ 
УСКОРО НА ТЕ СТО ВИ МА

Се ми на ри од 7. 
до 22. фе бру а ра
За про лећ ни део се зо не по ред 
игра ча при пре ма ју се и слу-
жбе на ли ца.

Се ми нар за су ди је, де ле га те и 
кон тро ло ре Су пер ли ге за ка зан 
је за пе ри од од 7. до 9. фе бру-
а ра у Спорт ском цен тру ФСС 
у Ста рој Па зо ви. 

Пр во ли га шки ар би три и 
оста ла слу жбе на ли ца до ла-
зе на ред 21. и 22. фе бру а ра у 
истом објек ту. З. Р.

НО ВО СА ЂА НИ ОД ЈУ ЧЕ У ТУР СКОЈ, ВУ ЛИЋ И ГЕ ОР ГИ ЈЕ ВИЋ ОСТА ЛИ ПУ СТЕ ЖЕ ЉЕ ЈЕР СУ ИЗАБРАЛИ ЗВЕЗДУ И ПАРТИЗАН

Ве чи ти бр жи 
од Вој во ди не

НЕ РАВ НО ПРАВ НА ТР КА: Спорт ски ди рек тор Са ша Дра ку лић (де сно) 
у дру штву пот пред сед ни ка Љу бо ми ра Апра  ФО ТО: М. Га ври ло вић

Спе ци јал но за Жур нал 
из Белека

МИ РО СЛАВ ГА ВРИ ЛО ВИЋ

П
о сле де се так да на ра да у „ФЦ 
Ву ја дин Бо шков” и про ве ре у 
су сре ту сa ОФК Бач ком (1:0), 

фуд ба ле ри Вој во ди не от пу то ва ли 
су ју че у тур ски Бе лек, где ће до 7. 
фе бру а ра оба ви ти дру гу фа зу при-
пре ма за на ста вак се зо не. 

По ред сва ко днев них тре нин га, 
уго во ре но је и пет про ве ра: 27. ја-
ну ар – За ри ја (Укра ји на), 28. – 
Вер дер Бре мен (се лек ци ја игра-
ча до 23 го ди не), 31. – За гле бје 
(Пољ ска), 3. фе бру ар – Је ни сеј 
(Ру си ја), 6. – БА ТЕ Бо ри сов (Бе-
ло ру си ја).

– Сме ште ни смо у хо те лу „Ти-
та ник де лукс”, у ко јем је Вој во ди-
на би ла и про шле зи ме, тре ни-
ра ће мо на обли жњим те ре ни ма. 

Што се то га ти че, има ће мо иде ал не 
усло ве. На дам се да ће нас по слу жи-
ти до бро вре ме и да ће мо две не де-
ље од ра ди ти у ком плет ном са ста ву, 
без по вре ђе них игра ча. На при пре-
ме је кре ну ла и гру па омла ди на ца, 
што је део за цр та не клуп ске по ли-
ти ке за про лећ ну се зо ну, а еки пи су 
при кљу че ни и мла ђи игра чи ко ји су 
прет ход но би ли на ка ље њу у дру-
гим клу бо ви ма – ка же шеф струч-
ног шта ба Ра до ван Кри во ка пић.

Вој во ди на, ко ја је у зим ској па у-
зи оста ла без Бје до ва, Ђор ђе ви ћа и 

Фо фа не, ан га жо ва ла је Ву ка Ми то-
ше ви ћа и Ли бе риј ца Се ку Ко неа.

– Же ле ли смо ове зи ме да се по-
ја ча мо Ву ли ћем и Ге ор ги је ви ћем, 

али то се ни је оства ри ло по што 
су они од лу чи ли да ка ри је ру на-
ста ве у Цр ве ној зве зди, од но сно 
Пар ти за ну. На ста вља мо за по че-
те пре го во ре са још не ким игра-
чи ма и мо гу ће је да нам се не ко 
од њих при кљу чи на при пре ма-
ма у Тур ској – на ја вљу је спорт-
ски ди рек тор Са ша Дра ку лић, 
ко ји је са еки пом у Бе ле ку.

НА ПА ДАЧ ПРО ЛЕ ТЕ РА ЈЕ СЕ НАС ПРО ПУ ШТЕ НО БИ ДА НА ДОК НА ДИ У НА СТАВ КУ СЕ ЗО НЕ

Ми ро са вљев обе ћа ва го ло ве
Фуд ба ле ри Про ле те ра оста ли су 

без по след ње про ве ре пред од-
ла зак на 14-днев не при пре ме у Ан-
та ли ју. Због ло шег вре ме на от ка зан 
је, за ју че пла ни ран, су срет са тре-
ће ли га шем ЧСК Пи ва ром. 

У прет ход ној про ве ри стре лац го-
ла за по бе ду над Бро дар цем био је 
на па дач Ми лан Ми ро са вљев, стре-
лац пет су пер ли га шких го ло ва.

– Ра дио сам то ком па у зе ин ди-
ви ду ал но, што је по мо гло да спре-
ман до че кам про зив ку и рад на фи-
зич кој спре ми. Је се нас сам играо 
по си сте му то пло-хлад но, што ово-
га про ле ћа же лим да на док на дим 
го ло ви ма. Оства ри ли смо за ви дан 

пла сман, али по игра ма за слу-
жи ли ко ји бод ви ше и ба рем 
два ме ста на та бе ли. Нај жа-
ли је су про пу ште не при ли ке 
у ме чу с Пар ти за ном. Над и-
гра ли смо цр но-бе ле у свим 
еле мен ти ма, има ли ле пе при-
ли ке и ка зне ни уда рац. Же лео 
сам да дам гол ре пре зен та тив-
ном гол ма ну Стој ко ви ћу, али 
од пре ве ли ке же ље сла бо сам 
из вео је да на е а сте рац и утак-
ми цу не срећ но из гу би ли – ис-
ти че Ми ро са вљев, уче сник 18 
ме че ва за бо до ве.

Про тив Бро дар ца је по сти гао гол 
од лу ке.

– За раз ли ку од утак ми це са ТСЦ-
ом већ у дру гој про ве ри по ка за ли смо 
да нам фор ма иде уз ла зном ли ни јом. 
Ста ја ли смо на те ре ну мно го бо ље и 
би ли кон крет ни ји, ство ри ли си ја са ет 
при ли ка од ко јих сам јед ну пре тво-
рио у по бе ду. За до во љан сам при ка за-
ним, по го дак би ће до дат ни мо тив за 
рад. Као да се у здра вој кон ку рен ци ји 
из бо рим за ме сто стар те ра и на про-
ле ће дам до при нос ус пе си ма ко ји би 
нас до ве ли у си ту а ци ју да по твр ди мо 
ме сто у до и гра ва њу.  М. По по вић

ШЕФ СТРУ КЕ НА ПРЕТ КА ОД ВЕО ЕКИ ПУ У СТАЛ НУ ЗИМ СКУ БА ЗУ – АН ТА ЛИ ЈУ ГДЕ ЋЕ МОЋИ ДА РАДИ СА ДВА ТИМА

У Ко са но вом теф те ру 23 име на
Ју че су се и Ча ра па ни пре се ли ли 

у стал ну зим ску ба зу – Ан та ли-
ју. По ан га жо ва њу ше сто ри це но-
вај ли ја и од ла ску че тво ри це, плус 
дво ји це ко ји ма су ис те кли уго во ри 
и „пен зи о ни са њу” сад већ функ-
ци о не ра Бо ја на Ми ла ди но ви ћа, 

На прет ков ка дар за про лећ не окр-
ша је чи не 23 име на. 

Шеф стру ке, Ми ло рад Ко са но вић, 
за про лећ не окр ша је, на рас по ла га њу 
има: гол ма не – Ни ко лу Пе тро ви ћа, 
Сло бо да на Јан ко ви ћа и Не ма њу Ан-

дри ја ни ћа и игра че: Ни ко лу Ески-
ћа, Не ма њу Пе тро ви ћа, Иго ра Ива-
но ви ћа, Ду ша на Ве шков ца, Ане са 
Ру ше ви ћа, Ан дре ја Или ћа, Фи ли-

па Јо ви ћа, Јо си па Про ји ћа, Мар ка 
Ма рин ко ви ћа, Ен ве ра Али во ди ћа, 
Лу ку Сте ва но ви ћа, Са мју е ла Ба ху, 
Ибра хи ма Нди а јеа, Сте фа на Де а ка, 

Ни ко лу Ак сен ти је ви ћа, Ива на Ђо-
ри ћа, Ми ља на Ву ка ди но ви ћа, Ми-
ло ша Зу ка но ви ћа, Кр сту Бо ји ћа и 
Ми ла на Об ра до ви ћа.

Кру ше вља ни ће у Ан та ли ји 
ра ди ти до 9. фе бру а ра, до го-
во ре не су и че ти ри кон трол-
не утак ми це.

– Те шко је на до ме сти ти од-
ла зак стан дард них пр во ти ма ца, 
пре свих Ву ли ћа и Ву ка но ви ћа, 
али ми слим да смо до ве ли до-
бре игра че и на дам се да ће се 
бр зо адап ти ра ти на сре ди ну и 
до ка за ти да су за слу же но до би-
ли На прет ков по зив – по ру чио 
је ју че, док су у Ис тан бу лу че ка-
ли лет за Ан та ли ју, во ђа кру ше-
вач ке екс пе ди ци је и пот пред сед-
ник Бо јан Ми ла ди но вић.

По ред пот пред сед ни ка Бо-
ја на Ми ла ди но ви ћа, бри гу о 
еки пи, ка ко би има ла мак си-
мал не усло ве за при пре ме, во-
ди ће и спорт ски ди рек тор Бо-
јан Фи ли по вић. У струч ном 
шта бу, по ред ше фа Ми ло ра да 
Ко са но ви ћа, на ла зе се и: по-
моћ ни тре нер Иван Сте фа но-
вић, кон ди ци о ни Здрав ко Пе-
рић, учи тељ гол ма на Ми о драг 
Ми ле тић, фи зи о те ра пе у ти Са-

ша Ми ле тић и Све то мир То мић и 
еко ном Са ша Ми ла ди но вић. 

С. М. 

ПР ВО СА 
ГРУ ЗИЈ ЦИ МА
На пре дак ће у по не де љак од-
и гра ти пр ву утак ми цу, а ри вал 
је шам пи он Гру зи је Са бур та ло. 
Два да на ка сни је на про гра му 
је су срет са ма ке дон ском Ака-
де ми јом Пан дев. 
Дру гог фе бру ар ског да на Ча-
ра па ни ће од ме ри ти сна ге са 
укра јин ским Кар па ти ма, а по-
след њи ри вал, 5. фе бру а ра, би-
ће Са ра је во.

ВЕ ЛИ КИ ПО САО: Али во дић ис пред Ба хе и Зе ца ФО ТО: М. Ива но вић

ПРОВЕРЕ ОД ФЕБРУАРА: 
Милан Куљић, селектор

Ф
О

ТО
: В

. М
а

р
ко

ви
ћ

ТО ПЛО-ХЛАД НО: Ми лан Ми ро са вљев испред Марка Јовановића

СТИ ЖЕ ИМА НИ ШИН ВЕ 

Ема ну ел Има ни шин ве (23), ле ви бек 
АПР-а из Ру ан де, сти же у На пре дак. 
Кру ше вља ни су ан га жо ва ли ре пре-
зен та тив ца ове африч ке зе мље ка-
ко би по ја ча ли кон ку рен ци ју крај аут 
ли ни је где већ има ју Не ма њу Пе тро-
ви ћа и Јо си па Про ји ћа. 
Има ни шин ве че ка тур ску ви зу да 
се при дру жи но вим са и гра чи ма у 
Ан та ли ји. 

Ф
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ЕЗЕ ОСТАО
Вин сент Езе ни је кре нуо пут 
Тур ске.
Ни ге ри јац ће се, због про бле ма 
са ви зом, са два да на за ка шње-
ња при дру жи ти са и гра чи ма.

НЕ ВРЕ МЕ У ИС ТАН БУ ЛУ
Но во са ђа ни су ка сно си ноћ при сти-
гли у Ан та ли ју.
Ка сни ли су због не вре ме на у Ис тан-
бу лу, лет ка Сре до зе мљу по ме рен је 
за ви ше од 60 ми ну та. 

ДОШЛИ БЕМ ПАХ, ЈО КИЋ, ГО ВЕ ДА РИ ЦА…
Дан пре по ла ска на дво не дељ не при пре ме у Ан та ли ју мла ђи но во сад-
ски су пер ли гаш Про ле тер ан га жо вао је пе то ри цу игра ча.
Сти гли су: ве зи сти Ми лош Јо кић (Ди на мо, Вра ње), Пре драг Го ве да ри ца 
(Ка зах стан), кри ло Јо зеф Ову су Бем пах (Сло бо да, Ужи це), на па дач Та-
ла рос Мар ти нес Ро дри го (Бра зил) и уни вер за лац Вла ди мир Илић, по-
врат ник са по зај ми це из Ка бе ла. 
У Но вом Са ду ће оста ти и тре ни ра ти Бем пах, јер не ма ви зу. 

АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ И 
БУ КО РАЦ У ТОР ПЕ ДУ
Дво ји ца ис ку сних игра ча Про ле те ра, 
Алек сан дар Ан дре је вић и Сте фан Бу-
ко рац, на ста ви ће ка ри је ре у бе ло ру-
ском Тор пе ду. 
Од ре ше не ру ке до био је Не над Ко чо-
вић. Ва си ли је Ра де но вић и Зо ран Ми ха-
и ло вић по зајм ље ни су Жар ко ву, док је 
ста тус Ду ша на Ми ћи ћа не ја сан.
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ФУДБАЛ

СУ ПЕР ЛИ ГА ДАР КО ТЕ ШО ВИЋ ПОД РЕ ЂУЈЕ ТРЕ НИН ГЕ НА ПА ДАЧ КОМ ФУД БА ЛУ 

Не е фи ка сност 
нај ве ћа бољ ка

ДО БРЕ ИГРЕ И РЕ ЗУЛ ТА ТИ ОФК ЖАР КО ВА НА ПРИПРЕМАМА У ИС ТРИ

Жесток ри там за про ле ће

ПР ВА ЛИ ГА ПРО МЕТ НО У СИН ЂЕ ЛИ ЋУ, КО КО ВИЋ УИГРА ВА НО ВУ ЕКИ ПУ

Ца кић у Та џи ки ста ну
Н

и шта од да на шње про ве ре 
на Ади Ци ган ли ји у ко јој је 
тре нут ни по тен ци јал тре ба-

ло да при ка жу фуд ба ле ри Син ђе-
ли ћа, ти ма са пе тог ме ста, у ду е лу 
са ОФК Бе о гра дом, осмо пла си ра-
ним чла ном срп ско ли га шког ка-
ра ва на.

– Сне жне па да ви не спре чи ле су 
нас да од и гра мо кон трол ну утак-
ми цу, би ће вре ме на и за фуд бал, 
не бри не мо – ка же Ра до мир Ко-
ко вић, шеф струч ног шта ба „ор-
ли ћа”.

Мла ди и успе шни тре нер, је ди-
ни де би тант у се ни ор ском так ми-
че њу кад је реч о во де ћа два ран га, 
из дик ти рао је за тим спи сак фуд-
ба ле ра на ко је не ра чу на у про-
лећ ној се зо ни:

– Ка пи тен Ца кић је оти шао у 
Та џи ки стан, но си ће дрес Ис ти кло-
ла, Стан ко вић на ста вља ка ри је ру 
у Уз бе ки ста ну, Кри чак је пре шао 
у Рад ник из Сур ду ли це, Пи шче-
вић у Ја вор Ма тис, док се Ја њић 
вра тио у Во ждо вац, са по зај ми це. 
Ра ни је нас је на пу стио Ива но вић, 
цен тар фор је пот пи сао тро го ди-
шњи уго вор са Зар јом, укра јин-
ским пр во ли га шем.

Ше сто ри цу стан дард них пр во-
ти ма ца не ма те на рас по ла га њу, ко 
вам се при дру жио?

– Са на ма су но вај ли је Ден ко-
вић (ТСЦ), Ма ти је вић (Ко лу ба-
ра), Ив ко вић (Ан ка ран, Сло ве-
ни ја), Бла го је вић (Во ждо вац) и 

Јо вић (Рад). За са да, они су но ви 
на спи ску играч ког ка дра, би ће још 
но во сти, оче ку је мо осве же ња – ре-
као је Ра до мир Ко ко вић. Д. Ј.

Струч ни штаб ОФК Жар ко-
ва мо же да бу де за до во љан 

игра ма иза бра ни ка у груп ној фа-
зи „Аре на ку па 2019” у Ме ду ли ну. 
Фуд ба ле ри пр во ли га ша из Ма ки-
шке шу ме осво ји ли су че ти ри бо-
да, у ја кој кон ку рен ци ји, и ис пу-
ни ли план. 

На стар ту так ми че ња, још 
умор ни од пу та, из гу би ли су 
од Ин тер а из За пре ши ћа (0:1), 
за тим са вла да ли Ис тру из Пу-
ле (2:1), да би у тре ћем су сре ту 
ре ми зи ра ли са пољ ским За гле-
бјем из Со сно ви је ца (1:1), што 
им је до не ло тре ћу по зи ци ју у 
гру пи.

- Нај ва жни је је да сви игра чи 
ра де од лич но, пру жа ју мак си мум 
на сва ком тре нин гу и утак ми ци, 
не ште де се - ис та као је тре нер Де-
јан Ра ђе но вић. - Но вај ли је су се 
до бро укло пи ле у си стем ра да и 
при хва ти ле од лич ну ат мос фе ру. 
У овом пе ри о ду при прем ног пе-
ри о да, бит но је да на ква ли тет ном 
тур ни ру од и гра ју у ја ком рит му, 
а да на кра ју су сре та оста ну здра-
ви. На све три утак ми це ме њао 

сам ком пле тан тим на по лу вре-
ме ну и пру жио под јед на ку шан-
су сви ма. 

ОФК Жар ко во је игра ло рав но-
прав но са ри ва ли ма из елит них 
ли га Хр ват ске и Пољ ске.

- При ка за ли смо до бре пар ти је 
и оства ри ли за па же не ре зул та те, 
иако у овом тре нут ку ни су нај ва-
жни ји. Дра го ми је да су сви игра чи 
жељ ни до ка зи ва ња, да би се из бо-

ри ли за ме сто у старт ној по ста ви. 
По ка за ли смо се у ле пом све тлу, 
са до бром игром и ди сци пли ном, 
сте кли ва жно ис ку ство - ја сан је 
Ра ђе но вић.

Су тра шњи про тив ник, у бор-
би за пе то ме сто, би ће Славен 
Белупо, по сле че га ће екс пе ди-
ци ја Бе о гра ђа на да се вра ти у 
Ср би ју. 

М. Ђо рић

ЈО ВА НО ВИЋ У ЖАР КО ВУ
По сле две се зо не у Кр шком и по след-
њих шест ме се ци у Кру пи, чла ну Пре-
ми јер ли ге БиХ, Урош Јо ва но вић (21, 
на слици) пре се лио се у ОФК Жар ко во. 
Са Бе о гра ђа ни ма се на ла зи на при пре-
ма ма у Ме ду ли ну.
- Имао сам не ко ли ко по ну да, али од лу-
чио сам да одем у Жар ко во. По по врат-
ку са при пре ма,  до го во ри ће мо се о ду-
жи ни вре мен ске са рад ње - ка же Урош 
Јо ва но вић, та лен то ва ни ве зи ста из Ба-
ји не Ба ште и бив ши члан ка дет ске ре-
пре зен та ци је Ср би је. 
М. Ан дрић

РАЗ ДУ ЖИО ТРА КУ: Ми ха и ло Ца кић (4) ФО ТО: М. Спа со је вић/pe nal.rs

СР ЂАН ПР СТО ЈЕ ВИЋ

П
о сле две не де ље пре да ног ра-
да, фуд ба ле ри Ма че ве ју че 
је тре ба ло да од и гра ју пр ву 

при прем ну утак ми цу с Те ле оп-
ти ком, али је од ло же на због не-
вре ме на. 

То ни је из не на ди ло, ни уз бу ди-
ло ше фа струч ног шта ба цр ве но-
цр них Дар ка Те шо ви ћа. 

– Оста је жал што је меч због 
сне га од ло жен, би ла би то до бра 
при ли ка да про ве ри мо фор му. 
Али нас то ни је мно го из не на-
ди ло, па смо од ра ди ли аде ква-
тан тре нинг као ком пен за ци ју. 
Све ће мо на док на ди ти од не де-
ље, кад ће мо 12 да на бо ра ви ти у 
Бур га су, где ће мо на оба ли Цр ног 
мо ра од и гра ти че ти ри кон трол-
на ме ча про тив ква ли тет них ри-
ва ла. Вре ме нас је до са да по слу-
жи ло, оче ку јем да ће та ко би ти и 
у Бу гар ској.

Ка ква је ка дров ска си-
ту а ци ја?

– На пут во ди мо 23 
игра ча и тро ји цу гол ма на, 
као и та лен то ва ног омла-
дин ца Зе ји ћа. По се бан ак-
це нат ста ви ће мо на рад са 
мла дим игра чи ма где, по-
ред То ши ћа ко ји се већ на-
ла зи на ре пре зен та тив ног 
спи ску, убра јам још Јев ти-
ћа, Бо жи ћа, Мар ко ви ћа и 
но вај ли ју Мар ка Ми јај ло-
ви ћа. По тен ци рам на са-
рад њи са на шом шко лом 
фуд ба ла, че тво ри ца та-

лен то ва них мо ма ка су до са да 
тре ни ра ла са на ма. И, си гур но 
ће у овој го ди ни од ме не до би-
ти при ли ку да се до ка жу у пр-
вом ти му, без об зи ра што су се 
вра ти ли у сво је уз ра сне се лек-
ци је. Све у ци љу да Ма чва у бу-
дућ но сти има ква ли те тан соп-
стве ни играч ки ка дар, а не да 
све оста не на пра зним ре чи ма 
и обе ћа њи ма. 

По до ла ску у Ша бац на ја ви ли 
сте из ве сне про ме не у на чи ну Ма-
чви не игре?

– Ма чва је го ди на ма уна зад 
из гра ди ла соп стве ни стил игре, 
ко ји је и до нео за вид не ре зул та те. 
За то је илу зор но оче ки ва ти не ке 
ко ре ни те про ме не на том пла ну, 
а и да то же лим да учи ним би ло 
би не мо гу ће у крат ком ро ку. Јер, 
јед но став но, ни сам ма ђи о ни чар. 
Што же лим је да на ши мом ци 
уз не спор ну енер гич ност и фуд-
бал ску др скост поч ну да игра ју 
ефект ни је и атрак тив ни је, баш 
она ко ка ко пу бли ка во ли. 

Има те, за и ста, до бре игра-
че?

– Та ко је... Али сам 
сте као ути сак да ни су 
до вољ но све сни ква-
ли те та ко је по се ду ју, 
имам же љу да их усме-
рим у по зи тив ном сме-
ру да што ви ше и бо ље 
по тен ци ра ју на на па-
дач ком фуд ба лу. Јер је 
еви дент но да нам је не-
е фи ка сност до са да би-
ла нај ве ћа бољ ка. За то, 
од пр вог да на све тре-
нин ге под ре ђу јем ефи-
ка сном фуд ба лу. 

ПЛЕЈ-ОФ ДО СТИ ЖАН
Бли жи се на ста вак пр вен ства у ко ме га ји те 
ве ли ке ам би ци је?
– Оста нак у ели ти си гур но ће за до во љи ти на-
ви јач ке и клуп ске ам би ци је, али имам ве ли ко 
по ве ре ње у тим и ве ру јем да има мо по тен ци-
јал да се у го ди ни ве ли ког клуп ског ју би ле-
ја пла си ра мо у плеј-оф. За то ра ди мо пу ном 
па ром, има мо ком па ти бил ну еки пу ко ју смо 
ус пе ли да са чу ва мо. Је ди но нас је на пу стио 
ис ку сни Ри сти во је вић, у ме ђу вре ме ну смо ан-
га жо ва ли мла дог Ми јај ло ви ћа. Ни је ис кљу че-
но и још не ког. 
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ПУТ БУ ГАР СКЕ 
У НЕ ДЕ ЉУ
Еки па Ма чве пут Бу гар ске кре-
ну ће у не де љу ују тру, по вра так 
је пред ви ђен за 7. фе бру ар. 
При ја тељ ска утак ми ца са Бу-
дућ но шћу из До ба но ва ца је 
шест да на ка сни је, у Ста рој 
Па зо ви. НИ ЈЕ МА ЂИ О НИ ЧАР: Дар ко Те шо вић, тренер Мачве ФО ТО: В. Мар ко вић

ТСЦ СУ ТРА СА БЕ ХЕ ШЧА БОМ, ПА ПРИ ПРЕ МЕ НА СТА ВЉА У АН ТА ЛИ ЈИ

Си ла ђи крат ко ван стро ја
Про шло је де-

сет да на от ка ко 
је Зол тан Са бо (на 
слици), ам би ци о-
зни тре нер ТСЦ-а, 
дао знак за по че так 
при пре ма, са же љом 
да се, по сле тре ћег 
ме ста на кра ју је се ње 
се зо не, на пра ви ко-
рак ви ше и обез бе ди 
пла сман ме ђу су пер-
ли га ше. Сви у Бач-
кој То по ли, оди шу 
оп ти ми змом, а Са-
бо је из ра зио за до вољ ство по на-
ша њем фуд ба ле ра и од но сом пре-
ма оба ве за ма.

- По ла ко се на ви ка ва ју на рад 
по сле од мо ра, а од по не дељ ка ће-
мо да по ја ча мо ри там. Про блем 
пред ста вља ју са мо сне жне па да-
ви не, али рад ни ци сва ки дан чи-
сте те рен са ве штач ком тра вом, 
па има мо, ипак, до бре усло ве – 
ка же Са бо. 

Пред сед ник Ја нош Жем бе-
ри и ди рек тор Са болч Па ла ђи 
ни шта ни су пре пу сти ли слу ча-

ју, увек су на рас по ла га њу еки-
пи, па се рад од ви ја не сма ње ном 
же сти ном.

- Оп ти ми зам нам ули ва и чи-
ње ни ца да смо ус пе ли да са чу ва-
мо тим из успе шне је се ње се зо не. 
Оти шло је не ко ли ко мо ма ка, али 
има мо и но вај ли је, па се по сте пе-
но укла па ју.

На лак ше по вре де по жа ли ли су 
се се Ба бић и Бран ко вић.

- На дам се да ће би ти све у ре-
ду пред од ла зак за Тур ску, ван 
стро ја је и нај бо љи стре лац Вла-

ди мир Си ла ђи због пре-
хла де, али бр зо ће да се 
вра ти у еки пу. 

То пол ча ни су, у пр-
вом те сту, би ли бо љи од 
су пер ли га ша Про ле те ра 
из Но вог Са да. 

- По бе ди ли смо 4:2, за-
до во љан сам игром свих, 
иако је ре зул тат, у овој 
фа зи, био у дру гом пла-
ну. Пр ви ко ра ци су обе ћа-
ва ње, по ку ша ће мо да на-
ста ви мо у истом рит му и 
од лич ној ат мос фе ри, а уз 

по ја ча њи ма мо же мо озбиљ но да 
кон ку ри ше мо за за нај ви ши пла-
сман. Су тра нас оче ку је про ве ра са 
Бе хе шча бом из Ма ђар ске, а у Ан-
та ли ју смо за ка за ли че ти ри утак-
ми це – ис та као је Зол тан Са бо. 

Чор да шић је пре шао у Рад нич-
ки 1912 (Сом бор), Ба ста јић у Ин-
ђи ју, Ден ко вић је но ви члан Син-
ђе ли ћа (Бе о град), док Да мја но вић 
и Бе че лић тра же клу бо ве. Сти гли 
су Лу кић (Ин ђи ја), Ров ча нин (Ме-
та лац) и по врат ник Ерак (Бе чеј 
1918).  С. Сто јиљ ко вић
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РАД НИК СЛА ВИО ПРО ТИВ ПО ХАН ГА НА ПР ВОЈ ПРО ВЕ РИ У БЕ ЛЕ КУ

Ја чи и од на то пље ног те ре на

Рад ник је се ри ју про ве ра на 
при пре ма ма у Бе ле ку по чео 

по бе дом над ко реј ским По ханг 
Сти лер сом - 3:1 (1:0). По бе да 
оства ре на нај ви ше за хва љу ју ћи 
дво стру ком стрел цу Френ си су 
Ке ре ме ху и Сте фа ну Ни ко ли ћу, 
је раз лог за за до вољ ство струч-
ног шта ба по сле на пор ног ра да 
на тре нин зи ма.

- Од и гра ли смо од лич но пр-
во по лу вре ме кад су и усло ви би-
ли иде ал ни. Пр вих 10-15 ми ну та 
обе ле жи ла је ја ка ки ша по сле че-
га смо игра ли на по то пље ном те-
ре ну. Ко реј ци су из јед на чи ли, али 
смо бр зо по но во ус по ста ви ли кон-
тро лу и за слу же но по сти гли још 
два го ла – ка же Ми лан Ми ла но-
вић, тре нер Сур ду ли ча на. 

Тим са ју го и сто ка Ср би је је дан 
је од пр вих су пер ли га ша ко ји су 
зим ски рад на ста ви ли у Тур ској, 
где ће по ку ша ти да до ђу до оп ти-
мал не фор ме пред на ста вак пр-
вен ства. 

- Тре ни ра мо уоби ча је но. Игра-
чи се мак си мал но тру де и про фе-
си о нал но оба вља ју за дат ке. Ки шо-
ви то вре ме ак ту ел но је ових да на, 
али је за сле де ћу не де љу на ја вље-
но мно го ви ше сун ца. На рас по-
ла га њу су нам од лич ни те ре ни и 
из вр стан сме штај.

Рад ник је ове зи ме до вео То-
ми сла ва Па јо ви ћа (Нав ба-
хор, Уз бе ки стан), Иван Кри чак 
(Син ђе лић, Бе о град) и Бог да на 
Ста мен ко ви ћа (Спар так ЖК). 
Пр ва дво ји ца по че ла су пре ми-

јер ни при прем ни окр шај у Тур-
ској, док је дру ги шан су до био у 
дру гих 45 ми ну та. 

- Не же лим ни ко га да из дво јим, 
ни ти да ко мен та ри шем по је ди нач-
ни учи нак би ло ког игра ча. Сви се 
по на ша ју и ра де про фе си о нал но. 
Ви де ће мо на кра ју при пре ма и то-
ком про ле ћа шта смо ура ди ли – 
до дао је Ми ла но вић.

Сур ду ли ча ни се су тра са ста-
ју са бу гар ским Бо те вом, у сре-
ду је ри вал ру ски Је ни сеј, а 2. 
фе бру а ра по след њи ри вал Рад-
ни ка у Бе ле ку би ће укра јин ска 
Вор скла. Ге не рал ну про бу за 
про лећ ни део пр вен ства еки-
па Ми ла на Ми ла но ви ћа има-
ће 9. фе бру а ра про тив Ди на ма 
у Вра њу. З. Р. 

ИЗБЕГАВАЈУ КИШУ: Игра чи Рад ни ка то ком ра да у те ре та ни у тур ској ба зи ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ: ФК Рад ник
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ФУДБАЛ СА ВОЈВОЂАНСКИХ ТЕРЕНА

П
о сле Фи ли па Ба ји ћа, још 
је дан су пер ли га шки играч 
из ОФК Бач ке, пот пи сао је 

вер ност Бе чеј ци ма. Што пер Ми-
лош Жив ко вић, ро ђен 1984. го-
ди не, за ду жио је дрес пр во ли га-
ша са Ти се.

Про шао је шко лу и до шао до пр-
вог ти ма Рад нич ког из Ни ша, а ин-
тер на ци о нал ну ка ри је ру гра дио је 

на Ислан ду (Ви кин гур), Ру му ни-
ји (Бо то ша ни), Ма ке до ни ји (Ра-
бот нич ки) и Бе ло ру си ји (Го мел), 
а био је пр во ти мац Но вог Па за ра, 
Ме тал ца и Ја го ди не.

- Ју че по под не раз го ва рао сам са 
Де ја ном Ста но је вим, ди рек то ром 
Бе че ја ца, и до го во рио са рад њу – ре-
као је Жив ко вић ко ји је, по след-
њих шест Ме се ци, но сио дрес су-

пер ли га ша ОФК Бач ке. – Ле гли су 
ми на пр ву и ни сам се дво у мио, а 
би ли су по ве за ни и при ват ни раз-
ло зи. Са су пру гом Бо ја ном и ћер-
ки цом Да ни цом жи вим у Но вом 
Са ду, ни је да ле ко и пре ло мио сам 
за Бе чеј 1918.

Зна да је циљ „гу са ра“ оп ста нак 
у пр во ли га шком ка ра ва ну и уве-
рен је да се мо же до ци ља.

- До шао сам да по мог нем. Ви део 
сам да има мо до бар ка дар, Бе чеј ци 
су сре ђен и ор га ни зо ван ко лек тив 
и ве ру јем да ме жмо да оства ри мо 
за да так. Ако се ука же при ли ка, мо-
гли би смо да се пла си ра мо и у плеј-
оф. До бар је рас по ред, ако до бро 
кре не мо, мо же мо да се пла си ра мо 
и ме ђу нај бо љих осам. Сва ку при-
ли ку тре ба да ис ко ри сти мо – оп ти-
ми ста је но вај ли ја Бе че ја ца.

Б. Цви је тић

ПР ВА ЛИ ГА ЈОШ ЈЕ ДАН ИГРАЧ ИЗ СУПЕРЛИГАША БАЧКЕ ПО ЈА ЧАО БЕ ЧЕЈ ЦЕ ПРЕД ПРО ЛЕЋ НЕ ИЗАЗОВЕ У ТРЦИ ЗА ОП СТА НАК

Жив ко вић адут

ОП ТИ МИ СТА: Ми лош Жив ко вић (6, де сно) ФО ТО: И. Ве се ли нов

УСКОРО ДО ЛА ЗИ И ЦЕН ТАР ФОР
Пре Жив ко ви ћа, пр во ли гаш са Ти се ан га жо вао је офан зив це Фи ли-
па Ба ји ћа и Мех ме да Ав ди ћа, што пе ра Ми ло ва на Пе три ћа и ве зи-
сту Алек сан дра Мир ко ва.
- До ве ли смо пе то ри цу но вај ли ја и не ће мо да се за у ста ви мо. Хо ће-
мо да по ја ча мо шпиц и на пу ту смо да до ве де мо ис ку сног на па да ча. 
За не ко ли ко да на мо же да до ђе до ре а ли за ци је тран сфе ра – ре као 
је Де јан Ста но јев, спорт ски ди рек тор Бе че ја 1918.

Ни ко ла По по вић (на слици), та лен то ва ни ве-
зи ста ро ђен 1998. го ди не, по сле го ди ну да-

на у Це мен ту, вра тио се у Мла дост из Бач ког 
Јар ка. На Ли ва ди ци су га до че ка ли ра ши ре них 
ру ку, са пла во-бе ли ма је из бо рио по вра так ме-
ђу срп ско ли га ше, па ни су за бо ра вље не ње го ве 
до бре игре из да на, ка да су Ја ра ча ни га зи ли на 
вој во ђан ском „Ју гу”.

Ро ђе ни Шап ча нин, пре три го ди не, био је у 
кам пу Ман че стер ју нај те да, део ка ри је ре је про-
вео у Рад нич ком из Но вог Бе о гра да, а пре од-
ла ска у Це мент, ме ђу Ја ра ча ни ма је био 12 ме-
се ци.

- Имам ути сак да ни сам ни од ла зио. По но во 
сам у по зна тој сре ди ни, ле по су ме до че ка ли, 
а већ сам од ра дио два тре нин га. Од са и гра ча 
из прет ход ног ман да та, за те као сам ка пи те-
на Не на да Ра ји ћа, гол ма не Дра га на Ло ли ћа 
и Слав ка Ро ди ћа, гол ге те ра Бо шка Па по ви-
ћа, а дра го ми је да се опо ра вио Жељ ко Три-
ву но вић и да је по но во у стро ју. Из ме ђу ви ше 
оп ци ја, иза брао сам да се вра тим у Мла дост, 
же лим да на ста вим уз ла зном ли ни јом и да по-
мог нем у бор би за што бо љи пла сман – ка же 
Ни ко ла По по вић.

Је се нас је у дре су Це мен та упи сао 13 ме че-
ва, а  срп ско ли га шке при ли ке су му од лич но 
по зна те.

- Мно го мла дих је на сце ни, то ми се сви ђа. 
Ли га са 18 клу бо ва је озбиљ но и зах тев но так-
ми че ње, до дат ну драж да је чи ње ни ца да је бо-
дов на раз ли ка ма ла и да се са пар ве за них успе ха 
или кик се ва ме ња ју уло ге. Бит но је да на вре ме 
ухва ти мо ри там и да се дис тан ци ра мо од опа-
сне зо не, јер ће ис па сти че ти ри клу ба.

На тре нин зи ма пла во-бе лих је као у ко шни-
ци и пр шти на све стра не. При пре ме су ушле 

у дру гу сед ми цу, 30 игра ча вред но ра ди, са ци-
љем да про ђе пр ви фил тер, по што је на ја вље-
но скра ћи ва ње спи ска. Ути сак је да је ма те ри-
јал ква ли те тан и да ће струч ни штаб ус пе ти да 
са ши је оде ло по ме ри.

- Не пла шим се кон ку рен ци је, ши ро ка ле пе-

за игра ча, при мо ра ће нас да из ву че мо мак си-
мум. Не ће нас по ре ме ти ти ни сне жне па да ви не, 
има мо ре зер вне ва ри јан те за рад у те ре та ни и 
дво ра ни. На те ре ну је ви сок бе ли по кри вач, па 
је под зна ком пи та ња и од и гра ва ње пр ве утак-
ми це. Је два смо је че ка ли, да би смо раз би ли мо-
но то ни ју увод ног де ла, али не мо же се про тив 
вре мен ских при ли ка, као ви ше си ле.

Ја ра ча ни су је се нас ку бу ри ли са ре а ли за ци јом, 

на осам ме че ва ни су по го ди ли ме ту, али оче ку-
је се леп ша при ча, јер су се опо ра ви ли Бо шко 
Па по вић и Да вид Нин ко вић. Па у за ни је оста-
ви ла траг, за хва љу ју ћи па ра лел ним ин ди ви ду-
ал ним тре нин зи ма, пу ца ју од сна ге.

- По овом што сам ви део на два тре нин га, 
еки па има ка па ци тет за успе шну бор бу на два 
фрон та, у пр вен ству и Ку пу ФС Вој во ди не. Кроз 
озби љан рад, по ку ша ћу да бу дем осло нац ти ма, 
по што ми је же ља да пре ко Ли ва ди це про на-
ђем од скоч ну да ску у ка ри је ри. Олак ша ва ју ћа 
окол ност је што сам ов де већ био и знам ка ква 
су оче ки ва ња, јер је Бач ки Ја рак фуд бал ска сре-
ди на – на гла сио је Ни ко ла По по вић.

М. Ме ни ћа нин

ТА ЛЕН ТО ВА НИ ВЕ ЗИ СТА ВРА ТИО СЕ У СРПСКОЛИГАША МЛА ДОСТ (БАЧКИ ЈАРАК) ИЗ ЦЕ МЕН ТА

По по вић у ста ром ја ту
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СНЕГ ОД ЛА ЖЕ МЕЧ
Фуд ба ле ри Мла до сти су, за не де љу, пла ни-
ра ли пр ви тест, али по све му су де ћи меч са 
вој во ђан ским ли га шем Је дин ством из Но-
вог Бе че ја би ће од ло жен. Снег не пре ста но 
па да, те рен је за ве јан и у та квим окол но сти-
ма се гу би свр ха ова квих про ве ра, а ри зи-
ку ју по вре де игра ча.

Камп та лен то ва них су ди ја ФС 
Вој во ди не, ју че је, у Бе че ју, 

отво рио Ми о драг Цви јић, ге-
не рал ни се кре тар ФСВ. Би ли 
су при сут ни још Ђор ђе Жу тић, 
пред сед ник Стру ков не ор га ни-
за ци је су ди ја ФСВ и Игор Ра дој-
чић, ру ко во ди лац та лент мен-
тор про гра ма ФС Ср би је, ујед но 
и пр ви пре да вач на те му Пра-
вил на про це на пре кр ша ја и ди-
сци плин ских ме ра. Кам пом ру-
ко во де Ра де Ву ке лић и Ни ко ла 
То ми чић, а то ком три да на по-
ла зни ци ће при су ство ва ти број-
ним пре да ва њи ма, али и фи-
зич ким те сто ви ма.

- У скло пу ре дов них ак тив-
но сти ФС Вој во ди не, ор га ни зо-
ван је камп, чи ји су по ла зни ци 
нај пер спек тив ни ји ар би три са 
ли сте Вој во ђан ске ли ге. Усло ви 
су од лич ни, а пре да ва ња Иго-
ра Ра дој чи ћа, Ми ла на Ра да-
ко ви ћа и Бран ка Па вло ви ћа 
до при не ће еду ка ци ји су ди ја – 
ка же Ми о драг Цви јић.

На кам пу је 20 су ди ја: Не дељ-

ко Ра у ко вић, Стра хи ња Ко вач, 
Го ран Те ша но вић, Алек са Би-
бин, Ду шан Пје вац, Бран ко Гр-
му ша, Мар ко Га ћи но вић, Са ша 
Са мац, Зве здан Ја ни ћи је вић, 
Не ма ња До ма зе то ски, Не ма-
ња Ку зма но вић, Пе тар Вра чар, 
Дра гу тин Ме ни ча нин, Фи лип 
То дић и Мла ден Јо цић (глав не 
су ди је) и Де јан Ра ди шић, Не ма-
ња Ма ле ше вић, Јо ван Су бић, 
Ђор ђе Ста ној чев и Ср ђан Ву-
ко лић (по моћ ни ци).

- Сви су ро ђе ни од 1994. до 
1998. го ди не, рад са њи ма је 
би тан сег мент и пред ста вља 
ула га ње у бу дућ ност, јер ће до-
при не ти њи хо вом на пре до ва-
њу. Пре да ва чи су бив ши ис так-
ну ти ар би три и има ће шта да 
пре не су мла дим ко ле га ма. Ове 
ак тив но сти су део при пре ма за 
про лећ ни део пр вен ства, ко ји 
се на ста вља по ло ви ном мар та 
– ре као је Цви јић.

М. Ме ни ћа нин

КАМП ТА ЛЕН ТО ВА НИХ СУ ДИ ЈА ФС ВОЈ ВО ДИ НЕ ОКУ ПИО 20 ПО ЛА ЗНИ КА

Еду ка ци ја би тан сег мент

СЈА ЈАН УВОД У СЕ ЗО НУ: Цви јић, Жу тић и Ра дој чић
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БАЈ ША СТАР ТО ВА ЛА

Бу ла то вић без но вај ли ја
Фуд ба ле ри Бај ше, чла на Вој во ђан ске ли ге 

„Се вер”, по че ли су при пре ме, а про зив ку је 
из вр шио тре нер Бра ни слав Бу ла то вић. 

- На пр вом тре нин гу би ло је 20 игра ча, а 
по сле кра ћег раз го во ра иза шли су на те рен 
и од ра ди ли тре нинг. За са да не ма про ме на у 
ка дру, а ва жно нам је да фуд ба ле ри из је се њег 
де ла оста ну на оку пу – ка же Бу ла то вић.

При пре ме су у Бај ши озбиљ но схва ти-
ли, јер зи му ју на тре ћем ме сту.

- Ра ди ће мо јед ном днев но, има ће мо не ко-
ли ко те сто ва, а пр ви са омла дин ци ма ТСЦ-а. 
Не ће би ти ла ко, али на дам се до брим ре зул-
та ти ма, да ста би ли зу је мо еки пу за на ред ну 
го ди ну – ја сан је Бу ла то вић. С. Ст.

РАД НИЧ КИ (ШИД)

Уз Вук ми ра 22 игра ча
Шид - Фуд ба ле ри Рад нич ког по че ли су при-
пре ме за про ле ће у Вој во ђан ској ли ги „Југ”. 
Про зив ку је оба ви уо тре нер Го ран Вук мир, 
а ода зва ла су се 22 игра ча.

То ком па у зе, на Скуп шти ни је иза бра-
но но во ру ко вот ство са Алек сан дром Ча-
ји ћем на че лу, а за да так је да омо гу ће оп-
ти мал не усло ве да би се оства рио циљ, а 
то је оп ста нак.

Ши ђа ни ће од и гра ти не ко ли ко утак ми ца, 
а пр ва је на про гра му у 2. фе бру а ра са Рад-
нич ким из Срем ске Ми тро ви це. Л. П.

БЕ ГЕЈ (ЖИТИШТЕ) ИЗ НЕ НА ДА БЕЗ ТРЕ НЕ РА

Бу ди са вље вић оти шао

ПОД РИ ЊЕ СУ ТРА СТАРТУЈЕ ЗА ВОЈ ВО ЂАН СКИ „ЈУГ”

Трон ни је не до сти жан

Бе геј је из не на да остао без тре-
не ра, јер је Ми лан Бу ди са-

вље вић под нео остав ку. 
- Рас та ли смо се ко рект но – ка-

же Бу ди са вље вић.- Упо знао сам 
љу де у Бе ге ју да не мо гу ви ше да 
ис пу ња вам оба ве зе због лич них 
и по слов них раз ло га. Жао ми је 
што је до то га до шло, али раз ло зи 
су оправ да ни и по сле шест ме се-
ци мо рао сам да до не сем ову од-
лу ку. Сви зна ју да сам Бе геј пре-
у зео у нај те жој си ту а ци ји, пред 
по че так пр вен ства и тру дио сам 
се да са мла дом еки пом оства-
ри мо до бре ре зул та те. Ми слим 
да смо ус пе ли.

Стал но сте го во ри ли да вам је 
Бе геј на ср цу?

- Исти на је и та ко ће и да оста-
не, твр дим да има по тен ци јал за 
оп ста нак. Имао сам по др шку 
чла но ва ру ко вод ства, пред сед-
ни ка То по ли ћа, бра ће Но вак, 
Уми ће ви ћа, По по ви ћа. Пред-
сед ник оп шти не Ву чу ре вић, 
при те као је у по моћ кад је би-
ло нај те же.

На ко ју ће те са да стра ну?
- Што се ти че фуд ба ла, на пра-

ви ћу па у зу. Не ис кљу чу јем мо-
гућ ност по врат ка, јер ми је Жи-
ти ште у ср цу - ис та као је Ми лан 
Бу ди са вље вић. Д. Ми ли ћев

Под ри ње ће, су тра, по че ти при-
пре ме за на ста вак пр вен ства 

на вој во ђан ском „Ис то ку”. Пред 
иза бра ни ци ма тре не ра Жељ ка 
Ми ло ше ви ћа су ве ли ки иза зо ви 
и циљ је да се при прем ни пе ри-
од до бро од ра ди и до стиг не же-
ље на фор ма до стар та и дер би-
ја са Ју го ви ћем у Ка ћу.

- Има ће мо до вољ но вре ме на 

да се при пре ми мо и уигра мао за 
про лећ ну тр ку – ка же Ми ло ше-
вић. – Ка дар је за са да, не про ме-
њен, али оче ку јем да кон ку рен ци-
ја бу де ја ча. Не ће мо да го ми ла мо 
ка дар, са овим што има мо мо же-

мо да ју ри ша мо трон и пла сман 
у Срп ску ли гу.

Под ри ње је па у зу до че ка ло на 
тре ћем ме сту, са осам по бе да и 
че ти ри ре ми ја, за 28 бо до ва. Два 
ко ра ка ис пред је Ју го вић, а пет 
ли дер, Пр ви мај, из Ру ме.

- Пред ност мо же да се стиг не, 
али ни смо је ди ни ко ји ће у бор-
бу за пла сман ме ђу срп ско ли га-

ше. Сло га из Ер де ви ка се по-
ја ча ла, ту су и дру ги, али не 
ми слим да су им шанс еве ће 
од на ших. Ни смо под при ти-
ском и ни ко не на ту ра скок у 
ви ши ранг, иако има мо ква-
ли тет и мо гућ но сти да оства-
ри мо же ље.

Ми ло ше вић тим по бе дио 
је Ру мља не на го сто ва њу, био 
бо љи од Ка ћа на код ку ће и са 
еки па ма из вр ха, има од ли-
чан скор. У про лећ ној се зо ни 
играо је у фи на лу Ку па ФСВ, 
уз на ду да и ове го ди не мо-
же до за вр шног ме ча.

- Пр ви тест за ка за ли смо за 3. 
фе бру ар  са До њим То вар ни ком, 
би ће их шест и до вољ но да бр же 
ухва ти мо фор му за по че так пр-
вен ства – ја сан је Жељ ко Ми ло-
ше вић. Б. Ц.

РА САД НИК АСО ВА
Под ри ње је из не дри ло ви ше вр-
хун ских игра ча. До бри во је Три-
вић и Вла ди мир Са вић су уме ће 
са лоп том, у дре су Вој во ди не, пре-
то чи ли у осва ја ње ти ту ле. Три вић 
је успе шно играо за ре пре зен та-
ци ју, Дра го рад Лу кић, Љу бо мир 
Чу пић, Мир ко Те о до ро вић и Сло-
бо дан Ву ка ди но вић би ли су у пр во-
ли га шким еки па ма, а Во ја Са вић 
и Љу би ша Ву ка ди но вић на дру го-
ли га шкој сце ни.  Д. В.

ЦР ЊА НИ АК ТИВ НИ У ПРЕ ЛА ЗНОМ РО КУ

Кр џа лин у Бу дућ но сти
Ко нач но су се и у цр њан ској Бу дућ но сти ак ти ви ра ли на фуд бал ској 

пи ја ци. Пр ви но вај ли ја је ве зи ста Да рио Кр џа лин, из да нак шко-
ле ОФК Ки кин де, а сти гао је из ру ско сел ске Цр ве не зве зде.

- До бро га по зна јем и зна чи ће нам мно го – ка же тре нер Сло бо дан 
Жив ков. – Оти шли су Вој во дић, Бо гић и Ко раћ. У по след њем ко-
лу, про тив Бе ге ја, на клу пи сам имао са мо дво ји цу игра ча и ту сли-
ку под хит но тре ба да про ме ни мо. 

Еки па из Срп ске Цр ње пр ви део пр вен ства за вр ши ла је на пе том 
ме сту, из се дам по бе да и по че ти ри ре ми ја и по ра за.

- Оче ки ва ли смо ви ше, ни је се оства ри ло и све је иза нас, ми сли мо 
на оно што до ла зи. Има мо де сет бо до ва ма ње од во де ће Ко за ре, да ле-
ко смо из над клу бо ва ко ји ће у бор бу за оп ста нак и тре ба да пра ви мо 
еки пу за на ред ну се зо ну. За то сам за оп ци ју да ан га жу је мо не ко ли ци-
ну мла ђих, да се пре ка ле шест ме се ци и да спрем ни до че ка мо на ред-
ну тр ку и бо ри мо се за врх. Б. Цв.
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Љу би те љи ча роб не игре на пе то пар цу, меч Ко-
њар ни ка и Еко но ма ца, че ка ју још од 2. апри ла 

2012. го ди не, кад је нај ста ри ји клуб на Бал ка ну, играо 
по след њи пут у елит ном ран гу са го ди на ма не при ко-
сно ве ним Кра гу јев ча ни ма. 

Но ви окр шај, на ста ром ме сту у СЦ Шу ми це, за-
ка зан је за не де љу од 19 ча со ва, а би ће при ја тељ ског 
ка рак те ра. Шам пи он Ср би је, на мег дан Жи ги ће вим 
иза бра ни ци ма, до ве шће ле ген дар ни Пре драг Ра јић 
(на слици), по ни као баш у Ко њар ни ку.

- Мо рао сам да при хва тим по зив. То је би ла мо ја 
оба ве за, јер је пр ви клуб за ко ји сам играо. Тај пе ри од 
не мо гу да за бо ра вим, ра до се се ћам по че та ка и утак-
ми ца у љу би ча стом дре су, тек ка сни је је сти гао Мар-
бо – ка же Ра јић, шеф стру ке Еко ном ца.

Кра гу јев ча ни су по че ли при пре ме и меч ће до бро 
да им до ђе за уигра ва ње.

- Би ће ми ве ли ка част и за до вољ ство да ви дим љу де 
из Ко њар ни ка и ужи вам уз ат мос фе ру, ко ју ће да на-
пра ве на ви ја чи. Во ле Ко њар ник, а то се осе ћа ло и у мо-
је вре ме. Кад смо ишли на го сто ва ња, увек су нам да ва-
ли по др шку. То ни је имао ни је дан клуб, а са да је слич на 
си ту а ци ја са Еко ном цем.

Ра јић је обе ћао да ће пу ле ни ма Зо ра на Жи ги ћа 
су прот ста ви ти нај ја чи тим.

- Кад сам већ при хва тио по зив, оба ве за је да у Бе-
о град до ве дем све аду те. Же лим да сви ви де ко ли ко 
смо озбиљ но схва ти ли ду ел – ја сан је Ра јић. 

Ду ел Ко њар ник - Еко но мац су ди ће Вла дан Ра ду ло-
вић и Пре драг Ла за ре вић. По чет ка је за ка зан за 19 ча-
со ва у СЦ Шу ми це, а улаз је бес пла тан. А. Пе ко вић

ФУТСАЛ  ПРЕ ДРАГ РА ЈИЋ, ТРЕ НЕР ЕКО НОМ ЦА, ШАМПИОНА СРБИЈЕ: 

Ко њар ник ни сам смео да од би јем
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СЛАВИША БОГДАНОВИЋ ПРИ ХВА ТИО ПО НУ ДУ ИЗ МО СТА РА

Са Ве ле жом у eлиту 
Фуд бал ски пут гол ма на Сла ви-

ше Бог да но ви ћа (26) по чео 
је у род ном Тре би њу, у Ле о та ру. 
Успе шно је но сио дрес Ра да, Спар-
та ка из Су бо ти це, Рад ни ка, БСК-а 
из Бор че и ОФК Жар ко ва. 

То ком зи ме и по ред мно го број-
них по ну да из Хр ват ске и Ма ке-
до ни је, од лу чио се за Ве леж из 
Мо ста ра и ста вио пот пис до кра-
ја се зо не.

- Пла но ви и ам би ци је су нам се 
по кло пи ли. Ле по сам при мљен и 
оста ло је да вред ним ра дом дам 
до при ос да се на кра ју пр вен ства 
ра ду је мо и пла си ра мо у Пре ми јер 
ли гу БиХ - ка же Сла ви ша Бог-
да но вић.

Ве леж је је сен за вр шио на че лу 
та бе ле са 39 бо до ва, се дам бо до ва 
ма ње има Олим пик, а на тре ћем 
ме сту је би хаћ ко Је ди ство са 28. 

- Има мо ле пу за ли ху, на па да-
чи су по сти гли 43, а од бра на при-
ми ла са мо де вет го ло ва. На сто ја-
ћу да се укло пим и до при не сем 
на став ку сјај не се ри је.

Еки па тре не ра Ра хи ми ћа од 
по не дељ ка ће при пре ме на ста-
ви ти у Тур ској, а ба за је Ан та ли-
ја. Р. Јок сић Ф
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СМЕ ДЕ РЕ ВО 1924

Пр ва ли га 
је ди ни циљ
Про зив ку фуд ба ле ра Сме де ре ва 
1924 оба вио је шеф стру ке Зо ран 
Ву ји чић, а прет хо ди ло је обра ћа-
ње пред сед ни ка Зо ра на Лон ча ра и 
спорт ског ди рек то ра Јо ва на Бе ча. 

О пла ну ак тив но сти за на ред ни 
пе ри од фуд ба ле ре је упо знао шеф 
стру ке Зо ран Ву ји чић. „Оклоп ни-
ке” је пре у зео у по след њих шест ко-
ла је се ње се зо не, оства рив ши че ти-
ри по бе де и по ре ми и по раз.

- Оче ку јем да ди ше мо као по ро-
ди ца. До од ла ска у то пли је кра је ве 
ра ди ће мо два пу та днев но, а кре-
ну ће мо из сме де рев ске твр ђа ве, за-
ви сно од вре мен ских усло ва ко ри-
сти ће мо те рен у Ко ви ну и бли жем 
окру же њу.

Од мах по сле то га, 19 фуд ба ле-
ра је од ра ди ло пр ви тре нинг, а из о-
ста ли су Ни ко ла Пет ко вић и Ни-
но слав Ни ко лић. Уз ста ро се де о це, 
пред во ђе не ка пи те ном Не на дом 
Ста ни ћем, би ле су и но вај ли је Ни-
ко ла Ра ден ко вић, Не над Ђур ђе-
вић, Мар ко Мар ко вић, као и по-
врат ник Не ма ња Сто ја но вић. 

Сло бод ни у из бо ру сре ди не су, по-
ред гол ма на Ни ко ле То ше ског, још 
Алек сан дар Да бић, Фи лип Ми ло-
вић и Ан дре ја Ма тић. Р. Гли шић

ЦР ВЕ НО-БЕ ЛИ МИ СЛЕ НА БУ ДУЋ НОСТ

Уго во ри Ка ти ћу 
и Ђор ђе ви ћу

Про фе си о нал не уго во ре са 
Цр ве ном зве здом на три го-

ди не пот пи са ли су де сно крил ни 
на па дач Ми хај ло Ђор ђе вић, ро-
ђен 2001. го ди не и гол ман Ан-
дри ја Ка тић (2002), до не дав но 
члан Бро дар ца.

Ђор ђе вић је у је се њем де лу 
пр вен ства био члан омла дин-
ског ти ма Цр ве не зве зде где 
ће игра ти на про ле ће. Оче ку је 
се да Ка тић на ста ви раз вој у ка-
дет ском са ста ву нај тро феј ни јег 
срп ског клу ба. А. П.

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ ЗИМ СКИ ТУР НИР ЧУ КА РИ ЦА 2019. ОД 2. ФЕ БРУ А РА ДО 3. МАР ТА

Ћур ко вић про мо тор

У 
ве ли кој са ли ГО Чу ка ри ца 
оба вљен је жреб за тра ди-
ци о нал ни, 27. Зим ски тур нир 

Чу ка ри ца 2019. Пред став ни ци ма 
клу бо ва пр ви се обра тио ди рек тор 
тур ни ра Сла ви ша Шо тра, члан Ве-
ћа Град ске оп шти не Чу ка ри ца.

- Ве ли ка ми је част и за до вољ ство 
да вас по здра вим уочи 27. тур ни ра 
Чу ка ри це ко ји ор га ни зу је мо и ове 
го ди не у са рад њи са ФС Бе о гра да. 
Уче ство ва ће де сет еки па са Оп шти не 
Чу ка ри ца и шест из дру гих бе о град-
ских оп шти на. Игра ће се у че ти ри 
гру пе, по че ће 2. фе бру а ра, а фи на ле 
је на про гра му 3. мар та. Хтео бих да 
упо зо рим све уче сни ке тур ни ра да се 
по на ша ју спорт ски, би ће до бро до-
че ка ни, али ми ће мо би ти ри го ро-
зни пре ма они ма ко ји се не спорт ски 
по не су – ка зао је Шо тра. 

Иван Ћур ко вић, про мо тор тур-
ни ра Чу ка ри ца 2019. крат ко је на-
ста вио:

- Хва ла вам на по ве ре њу да бу-
дем про мо тор ску па у ор га ни за-
ци ји ГО Чу ка ри ца, на ро чи то што 
сам њен ста нов ник од 1972. го ди-
не. Тур нир ће би ти успе шан, на дам 
се и ква ли те тан као и ових го ди-
на, има те ис ку ство у ор га ни за ци-
ји, а он је ве ли ка по моћ клу бо ви-
ма за на ста вак се зо не. 

Ми о драг Јан ко вић, члан од бо ра и 
пот пред сед ник ФСБ је до дао:

- У име ФС Ср би је, а пре све га ФС 
Бе о гра да вас по здра вљам, ова ко ве-
ли ки тур нир зна ча јан је за клу бо-
ве уоп ште, да до по чет ка пр вен ства 
до ђу до фор ме кроз утак ми це што 
је мо гу ће бо ље. ФС Бе о гра да обез-
бе ди ће те ре не на Ади Ци ган ли ји за 
од и гра ва ње тур ни ра, а су диј ска ор-
га ни за ци ја су ђе ње. Све оста ло је на 
ва ма, те жи мо ко рект ном по на ша-

њу, би ло је не при јат но сти про шле 
го ди не, на дам се да ће те то пре ва-
зи ћи. Са да вам же лим успех. Хва ла 
и оп шти ни што во ди так ми че ње, 
сад 27. по ре ду, а же ља ми је да на 
ви со ком ни воу убр зо про сла ви мо 
и ју би лар ни, 30. – ис ткао је Јан ко-
вић, ис ку сни функ ци о нер.

Ста ни слав Ка ра си, члан Од бо ра, 
ле ген да срп ског фуд ба ла, је два че-
ка по че так так ми че ња:

- За хва лио бих се пред сед ни ку 
оп шти не што је обез бе дио бо ље 
усло ве не го што смо има ли ра ни-
је. Же лим да вас под се тим, мно го 
је игра ча оти шло у ви ше ран го ве, 
а игра ли су на тур ни ру. Ва жно је да 
се еки пе до бро при пре ме и спорт-
ски над и гра ва ју, ра ду јем се 27. тур-
ни ру – ре као је Ка ра си. 

М. Ма ће шић 

КО ЛА РИЋ: ЗВА ЛИ ЈОШ У АВ ГУ СТУ
Ср ђан Ко ла рић, пред сед ник Град ске оп шти не Чу ка ри це и Ор-
га ни за ци о ног од бо ра тур ни ра вид но за до во љан од зи вом пред-

став ни ка клу бо ва и ле пом спорт ском ат мос фе ром је ис та као:
- У име оп шти не же лим до бро до шли цу, ра ду је ме ин те ре со ва-
ње ко је вла да за наш тур нир, мно ги су зва ли још у ав гу сту и сеп-
тем бру и ин те ре со ва ли се за уче шће. Дра го ми је да ама тер ски 
фуд бал по др жа ва мо за јед но са ФС Ср би је и ФС Бе о гра да. Же-
лим вам да од и гра те што ве ћи број утак ми ца, да све бу де у фер-
пле ју, дру же њу, да про тек не у спорт ском ду ху и да се не де ша-
ва ју ства ри ко је би ба ци ле ља гу на ве ли ку тра ди ци ју. Же лим 
вам што бо ље ре зул та те.

НА СТАР ТУ ЛО КО МО ТИ ВА – РУ ШАЊ
Не бој ша Та сић, ко ме сар за так ми че ње, пре жреба је ис та као:
- Сто јим пред ва ма 12. пут, част и за до вољ ство ми је што тур нир има 

ду гу тра ди ци ју.
Та сић је са Дар ком Сто ја но ви ћем, чла ном од бо ра, са вет ни ком у обла сти кул тур-
ног и ама тер ског спор та ГО Чу ка ри ца за по чео из вла че ње па ро ва. Еки пе су по-
де ље не у че ти ри гру пе, А: Ло ко мо ти ва, Срем чи ца, Ми лу ти нац, Ру шањ; Б: ОФК 
Жар ко во, Ком грап, Ле шта не, Вин ча; Ц: ГСП По лет Дор ћол, Тор лак, ИМ Ра ко ви-
ца, Бо рац (Остру жни ца); Д: Ум ка, Ше ће ра нац, Спар та, Ве ли ка Мо шта ни ца.
Тур нир по чи ње 2. фе бру а ра, у 9 ча со ва са ста ће се Ло ко мо ти ва – Ру шањ, у 
11.00 Срем чи ца – Ми лу ти нац, од 13 ча со ва игра ће ОФК Жар ко во – Вин ча, 
а у по след њем ме чу Ком грап – Ле шта не.

ЗВЕ ЗДИ НА БУ ДУЋ НОСТ: Ан дри ја Ка тић по ред Све то за ра 
Ми ја и ло ви ћа, Ни ко ле Је ли ћа и Дра га на Мла де но ви ћа

ПРО ФЕ СИ О НА ЛАЦ: Ми хај ло Ђор ђе вић и Све то зар Ми ја и ло вић
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МА ЛИ „БР ЂА НИ” БРОЈ НИ ЈИ

Три линг у Чу ка рич ком
Зим ска пи ја ца уве ли ко ра ди 

ове зи ме на Ба но вом бр ду. 
По след ње но вај ли је сти гле су ју че 
у Чу ка рич ки – Ог њен Бо жо вић, 
сад већ бив ши члан но во бе о град-
ског Рад нич ког, Бран ко Са вић из 
Бро дар ца и Мар ко Ба ри че вић из 
Бор ца (Остру жни ца).

Ве зи ста Бо жо вић и што пер Са-
вић ро ђе ни су 2004. и до бро ће до-
ћи пи о нир ској еки пи на чи јем је 
че лу тре нер Мо мир Ми ле та. 

Ба ри че вић је го ди ну мла ђи, 
пре по ру чио се „бр ђа ни ма” игра-
ма у дре су мла ђих се лек ци ја по-
пу лар них „ала са” са Са ве. 

Сти пен диј ске уго во ре пот пи-
са ли су та лен ти Чу ка рич ког, реч 
је о Вик то ру Ро га ну (на сли ци) и 
Ан дре ју Ко жу лу.

Обо ји ца ће да нас да пу ту ју на 
при пре ме у Ли ма сол. Д. Ј. Ф
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ТРА ДИ ЦИ ЈА СЕ ЧУ ВА: Ор га ни за ци о ни од бор тур ни ра Чу ка ри ца 2019. ФО ТО: Ар хи ва ГО Чу ка ри ца

МИ НУТ ЋУ ТА ЊА ЗА ЛЕ ПО ЈЕ ВИ ЋА 
Уочи по чет ка са стан ка, ми ну том ћу та ња ода та је по шта не дав но пре-
ми ну лом Дра га ну Ле по је ви ћу – Га ри ју, спорт ском рад ни ку у ГО Чу ка-
ри ца и свим оста лим ле ген да ма ко је ни су са на ма.
Ве ли ким ра дом до при не ли су да тур нир нај пре за жи ви и ду го тра је.

ТУР БИ НА

Пе то ри ца но вај ли ја
Од ла сци и до ла сци обе ле жа ва ју зим ску 
па у зу у Тур би ни. Дрес зо на ша из Вре о-
ца но си ће но вај ли је Ду шан и Игор Сто-
ја но вић (Аустри ја), Лу ка Сто и са вље вић и 
Сте фан Илић (Сте по је вац Ва га) и Ду шан 
Го спа вић (На пре дак, Ме до ше вац).

Оти шли су гол ман Бо јан Алек сић (Зве-
зда, Ко на ти це) и игра чи Мла ден Ми-
тро вић (ТЕК Сло га), Бог дан Љу бо је вић 
(Бо рац, Ла за ре вац), док се не зна но ва сре-
ди на Алек сан дра Ђу ки ћа. Б. Р. Јок сић

РАД НИЧ КИ (НБ)

Ба ша но вић 
„мај стор”
Ду шан Ба ша но вић (26) сти гао 

је у Рад нич ки.

Де фан зи вац је је се нас но-

сио дрес Ло ко мо ти ве, то ком 

ка ри је ре био је члан Же ле зни-

ка, Сре ма (СМ), Со по та, Бе жа-

ни је, ИМ Ра ко ви це и Жар ко ва. 

Про шао је Омла дин ску шко лу 

Ра да. А. П.

ПР ВА ИСКРА (БА РИЧ)

Утак ми ца ма до фор ме
Струч ни штаб Пр ве искре за ка зао је ве ћи број кон трол них 

утак ми ца, у ци љу уигра ва ња ти ма за про ле ће. 
По сле су сре та са До ба нов ча ни ма и Зла ти бо ром, Ба ри ча-

ни ће уче ство ва ти на тур ни ру Рад нич ког у Обре нов цу, би ће у 
гру пи са ОФК За бреж јем, Шу ма ди јом из Аран ђе лов ца и ТЕК 
Сло гом.

Осим тур ни ра, „хе ми ча ри ма” ће би ти ри ва ли и Сло бо да (Ужи-
це), Рад нич ки (Но ви Бе о град), Зве зда ра, Тор лак, Је дин ство (Сур-
чин), Бу дућ ност (Звеч ка) и Је дин ство (Уб).

М. Ђ.
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Д
и вље сви ње у Кр ња чи, све-
га шест ки ло ме та ра од стро-
гог цен тра Бе о гра да. Бор ба 

Зо ра на Уро ше ви ћа, пред сед ни ка 
По штар Зве зда ре и си на Алек сан-
дра, се кре та ра и ко ме са ра за без-
бе ност, са опа сним жи во ти ња ма 
тра је из да на у дан, од кра ја ок-
то бра про шле го ди не.

– Пре три ме се ца по ја вио се овај 
про блем, не мо гу ће га је ре ши ти, 
је ди ни је на чин по моћ у ви ду до-
на ци је за огра ду, за по че так – по-
чи ње раз го вор Алек сан дар Уро-
ше вић.

Му ке, не пре ста не и сва ко днев-
не, бес па ри ца, не ма шти на, за вла-
че ње ру ке у џе по ве по је ди на ца… 
Углав ном исти про бле ми при ти-
ска ју чел не љу де и у оста лим клу-
бо ви ма.

– Пи та мо се, че сто, до кле ви ше?! 
Ди вље сви ње че ка мо отац и ја на 
те ре ну, сва ку дру гу, тре ћу ноћ до-
ђе мо уве че и про ве де мо не ко ли ко 
са ти на игра ли шту. И сад, по сне гу, 
циљ је исти – хо ће мо да их оте ра-
мо, а то је не мо гу ће. Пре два да на 
су фуд ба ле ри и отац са гра бу ља ма 
рав на ли игра ли ште, пре и по сле 
тре нин га. За тр па ва ју ру пе ду бо ке 
30 до 40 цм. Зо ран Уро ше вић је 
нај ак тив ни ји, нај вред ни ји, при тр-
чим да по мог нем. По цео дан смо 
на те ре ну, по го то во у лет њем пе-
ри о ду кад за ли ва мо тра ву.

Ка ко че ка те жи во ти ње те шке и 
ви ше од сто ти ну ки ло гра ма, опа-
сне у кр ду?

– Сед не мо, са кри је мо се уве че 
и го лих ру ку че ка мо да иза ђу из 
обли жње шу ме, три де се так ме та-
ра од игра ли шта. Не ма стра ха.

Да ли сте зва ли лов це у по-
моћ?

– Не сме мо, јер је ак ту ел на за-
бра на ло ва, дру ги, ва жни ји раз-
лог је што се клуп ске про сто ри је са 
те ре ном на ла зе у на се ље ном ме-
сту, 700 ме та ра од пу та Бе о град–
Пан че во. Не ко би по звао по ли ци-
ју, а то нам и ни је по треб но. За кон 
мо ра да се по шту је.

На ко ји се на чин бо ри те кад се 
при бли жи по ноћ?

– Де ре мо се на сав глас, да их 
упла ши мо, али уза луд. Ди вље сви-
ње оду, па се вра те, на на шу жа-
лост. Не про ђе дан да нам не на-
пра ве ште ту. Га ђа мо их гру два ма 
и др ви ма, вра те се по сле 20 ми-
ну та, по ла са та.

Ако би кре ну ле на вас…?

– Беж`те но ге… Шта дру го да 
ка же мо отац и ја. Ви де ли смо 11 
сви ња пре не ко ли ко ве че ри. Ни је 
би ло ла ко и при јат но, сти сну сли 
смо зу бе и кре ну ли у рат. 

Шта је све уни ште но у по след-
њих ме сец да на?

– От при ли ке, око 70 ме та ра жи-
це дуж те ре на, ис ки да но је и мо ра 
да се по ста ви но ва. По треб но нам 
је сто ме та ра жи це, трак тор за ко-
ше ње тра ве је ха ва ри сан у на ср-
та ју ди вљих жи во ти ња… Зе мљи-
ште је пре тр пе ло нај ве ћу ште ту, 
по треб но је око 3.500 ква дра та бу-
се на. Ван да ли су нам, уз то, оби ја-
ли про сто ри је, раз би ја ли про зо ре, 
кра ли шта им се на шло под ру ка-
ма. Оста ја ли смо без лоп ти, мар-
ке ра, ко пач ки… Сло мље но је на 
де се ти не ста ка ла, пр ска ли ца ма се 
не зна ни број, исе че но је ви ше од 
сто ме та ра цре ва за на вод ња ва ње. 
Ре ши ли смо до не кле јед ну бри гу, 
сад се по ја ви ла још ве ћа.

Отац Зо ран је ду го ак ти ван 
у клу бу, знао је за не ка леп ша 
вре ме на?

– Три де це ни је је у По шта-
ру, ра ни је је по ма гао и са по зи-
ци је ди рек то ра. Остао је сам, све 
фи нан си ра, ко ли ко је са мо нов-
ца дао за го ри во, пре воз фуд ба-
ле ра на утак ми це… Ула же 11 го-
ди на у фуд бал, те рен је зва нич но 
вла сни штво фир ме „ПИМ”, узео 
га је у за куп. Кад је до шао, ни је би-
ло ни че га, са мо је дан гол, свла чи-
о ни це ни ко ни је ни ви део. Дао је и 
енер ги је, вре ме на, тру да. И не жа-
ли. Се ћам се да је 1.360 ка ми о на 

зе мље ис то ва ре но на игра ли ште. 
Је ди но је по мо гао Вла ди мир Ко-
јић са ма ши на ма, гре де ром, бул-
до же ром, ваљ ком. Све са ци љем 
да би се у Кр ња чи играо фуд бал, 
да де ца и ста ри ји не про во де вре-
ме на ули ца ма.

За крај, ка кав пред лог има те, 
ко је ће те по те зе да по вла чи те?

– За бу се ње је по треб но од де сет 
до 15.000 евра због на ста ле ште те. 
Зо ран је ишао на са ста нак код Ми-
ро сла ва Сто ја но ви ћа, ге не рал ног 
се кре та ра ФС Бе о гра да, обе ћао је 
зна чај ну по моћ. Оче ку је мо да нам 
се иза ђе у су срет и око пла ћа ња 
тро шко ва за су ди је и де ле га те. Не 
зна мо да ли ће мо да игра мо ов-

де и на про ле ће у пр вен ству Пр ве 
бе о град ске ли ге. Од у ста ће мо уко-
ли ко не са ни ра мо ште ту, не ма ви-
ше фуд ба ла ако се не ста не му ка-
ма на пут, би ће бла та, не до ста ја ће 
тра ве на игра ли шту. Да ле ко је из-
лаз из про бле ма, мо ли мо за по-
моћ ФСБ, ФС Ср би је, љу де до бре 
во ље ста ви ће мо ка та нац на ка пи-

ју ако не ко не при ско чи. Има мо 
ква ли тет и же љу да уђе мо у зо-
ну. Не би смо, ипак, да по ми шља-
мо да диг не мо ру ке од не че га што 
во ли мо, ако се мо ра… – ре као је 
се кре тар Алек сан дар Уро ше вић 
(25), што пер По штар Зве зда ре до 
пре че ти ри го ди не. 

Д. Јо ва но вић
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ИЗ БА ЦИ ШЕ НАС СА ЗВЕ ЗДА РЕ
Мно ги ма ни је ја сно от куд Зве зда ра уз По штар, не ка да шњег зо-
на ша.
– Због обе ћа ња да ће мо да игра мо на те ре ну Ма ба та. Из ба ци ли су 
нас, а име је оста ло уз По штар. Го ди на ма смо игра ли на те ре ну по ред 
Труд бе ни ко вог, на Бул бул де ру – ка же Алек сан дар Уро ше вић.

ФУДБАЛ БЕОГРАДСКИ ИЗЛОГ

ОПА СНЕ ЖИ ВО ТИ ЊЕ У КР ЊА ЧИ НА НО СЕ ШТЕ ТУ ПО ШТАР ЗВЕ ЗДА РИ, СЕ КРЕ ТАР АЛЕК САН ДАР УРО ШЕ ВИЋ ДЕ ЖУ РА СА ОЦЕМ И ПРЕД СЕД НИ КОМ ЗО РА НОМ

Ди вље сви ње 
те ра мо но ћи ма

РУ ПЕ НА ТЕ РЕ НУ ПОД СНЕ ГОМ ДУ БО КЕ И ДО 40 ЦМ: Алек сан дар Уро ше вић по ка зу је обли жњу шу му 
из ко је из ла зи ди вљач ФО ТО: М. Ра шић

4
ВЕ ЛИ КЕ и се дам ма њих ди-
вљих сви ња оте ра ли су Уро ше-
ви ћи пре не ко ли ко ве че ри са 
игра ли шта у Кр ња чи

ОДР ЖА ВА НАС ЕН ТУ ЗИ ЈА ЗАМ
Ни је чест слу чај да тре нер и фуд ба ле ри има ју дуг стаж у истом клу бу.
– Но вак Пе ро вић, ис ку сни струч њак, се дам го ди на је са на ма, 20 игра-
ча је ов де де се так го ди на. Дру жи мо се, оста не мо по сле тре нин га и 
утак ми ца, ма ло се опу сти мо и дан ка сни је све ис по чет ка. Мом ци игра-
ју без при ма ња, жи ве од ен ту зи ја зма, не ма ју ди на ра за ра де, пр ви су 
на та бе ли А гру пе Пр ве бе о град ске ли ге, на пу ту ка зон ском ран гу. 
Пре де се так го ди на би ли смо зо на ши.

ПО ТРО ШЕ НО ОКО 100.000 ЕВРА
Ла ко је Уро ше вић ју ни ор из ра чу нао оче ва ула га ња:
– Зо ран фи нан си ра све сам, без ичи је по мо ћи и слу ха би ло ко га. Уло-
жио је у те рен око 50.000 евра за 11 го ди на, на пра вио свла чи о ни це, 
део те ре на огра дио, по се јао тра ву... За слу жбе на ли ца по тро шио је 
не што ма ње нов ца. Уз ње га сам, ко сим тра ву, за ли вам те рен.

Свуд одо ма ће на хри шћан ска ре-
пли ка: чуд ни су пу те ви го спод-

њи, при јем чи ва је и у слу ча ју до-
ју че ра шњег пр во тим ца Је дин ства 
Пре дра га Пе то ше ви ћа. Ма ло, до-
ду ше, мо ди фи ко ва на: схва тљи ви и 
ни шта нео бич ни ји фуд бал ски.

Елем, два пут је је се нас у ди-
рект ним ду е ли ма с ОФК Бе о гра-
дом сна жни два де сет че тво ро го ди-

шњи што пер ко шар ка шког ста са 
ауто ри та тив но ко ман до вао од-
бра ном Сур чи на ца, кра јем ав гу ста 
бра ту Ми ла ну аси сти рао за по ча-
сни гол на Омла дин ском ста ди о-
ну. Тад и „за пао за око” чел ним љу-
ди ма ка ра бурм ског клу ба, мно го 
ра ни је тре не ру про ве ре ног у вре-
ме ну – Уро шу Ка ли ни ћу.   

- Пре дра га ду го по зна јем, пра-
тим. Реч је о из у зет ном де фан зив-
ном игра чу, ста ме ном, по у зда ном, 
си гур ном. По ли ва лент ном, с ис ку-
ством игра ња и на ле вом бе ку. Вас-

пи та ном, што по себ но це ним, отуд 
и ла ко укло пи вим у гру пу. 

Без тач ке и за ре за упо зна је шеф 
стру ке „ро ман ти ча ра” Ка ли нић и 
смер но уве ра ва:

- Би ће по ја ча ње, не у сми слу већ 
ка па ри са ног ста ту са стар те ра, већ 
би тан играч у по ди за њу ква ли та тив-
ног ни воа зад ње ли ни је, играч ви-
ше у ро та ци ји. До бра но за о штри ће 

кон ку рен ци ју, зна чај но ути ца ће на 
раз вој мла дих игра ча. И још не што: 
зна ка ко се ула зи у ви ши ранг!  

Би ра ним ре чи ма при ча и о но-
во при до шлом Ми ло ју Шар че ви-
ћу, не ка да шњем уче ни ку у Гра-
фи ча ру. 

- Мој ка пи тен... до бри. Играч од 
енорм ног по ве ре ња, агре си је, зре-
ло сти, ис ку ства. Гра фи чар смо с дна 

та бе ле по ди гли на врх, за што не би-
смо и ОФК Бе о град из сре ди шњег 
де ла - пи та и за кљу чу је Ка ли нић. 
Љ. Па нић

ОФК БЕ О ГРАД ОЈА ЧАО КОН КУ РЕН ЦИ ЈУ У ЗАД ЊОЈ ЛИ НИ ЈИ, ТРЕ НЕР КА ЛИ НИЋ ЗА ДО ВО ЉАН И УЗ ДР ЖАН

Пе то ше ви ћу дрес

УКЛО ПИ ВИ: Ми о драг Ан ђел ко вић, Урош Ка ли нић 
и Пре драг Пе то ше вић (сле ва) ФО ТО: ОФК Бе о град

СУР ЧИН ЦИ ИМЕ НО ВА ЛИ ТРЕ НЕ РА У ЈЕ ДИН СТВУ

Про ле ће са Ни ки ћем

Је дин ство из Сур чи на је се њу се-
зо ну за вр ши ло је на де о би де-

се те по зи ци је са Ло ко мо ти вом и 
по че ло је у по не де љак при пре ме 
за на ста вак пр вен ства. Сур чин ци 
су то ком зим ске па у зе про ме ни-
ли струч ни штаб, еки пу ће у про-
лећ ном де лу пр вен ства са клу пе да 
пред во ди Го ран Ни кић ко ји је ра-
дио у Со по ту, Дор ћо лу, пред во дио 
је мла ђе ка те го ри је Цр ве не зве зде, 
а по след ње че ти ри го ди не про вео 
као тре нер у Аме ри ци. Ни ки ћу ће 
у ра ду по ма га ти Ми ро слав Гли го-
ри је вић, за рад са гол ма ни ма би ће 
за ду жен Иван Ђор ђе вић.

Спорт ски ди рек тор клу ба Де-
јан Ми тро вић ве ру је да Је дин-
ство на про ле ће мо же до бо љих 
ре зул та та.

- Циљ клу ба је пла сман у гор-
њем де лу та бе ле, да пру жи мо и 
афир ми ше мо мла де, та лен то ва-
не игра че, да кроз игра ње у на шем 
клу бу стек ну ис ку ство игра ња у 
Срп ској ли ги. Еки пу су у зим ској 

па у зи на пу сти ли Г. Си мић и Д. Си-
мић и Ан то ни је вић, од но вај ли ја 
ту су по врат ник По по вић, за тим 
Сту пар (БАСК), Џо дан, де те Ра да, 
сти гао је из Пр ве искре, Ћу ли брк 
(ГСП По лет Дор ћол). Шест игра-
ча је на про би, на њи ма је да ра-
дом и за ла га њем уве ре тре не ра 
Ни ки ћа у ква ли тет. Цео ток при-
пре ма од ра ди ће мо у Сур чи ну, на 
по моћ ном те ре ну и у ба ло ну ко ји 
нам сто ји на рас по ла га њу. 

До са да је за ка за но осам кон-
трол них утак ми ца.

- Уче ство ва ће мо на тур ни ру 
Рад нич ког у Обре нов цу, пред сто је 
утак ми це у ко ји ма су ри ва ли По-
ду на вац из Бе ле ги ша (9. фе бру ар), 
Шу ма ди нац из Беч ме на (13), Пр ва 
искра (23), Срем (27) и ге не рал на 
про ба је са Сту дент ским гра дом 
3. мар та. До кра ја пре ла зног ро-
ка оче ку је мо још три ква ли тет на 
игра ча – за вр шио је спорт ски ди-
рек тор Је дин ства, Де јан Ми тро-
вић. З. Зи ро је вић

СЕ ЧА У ЧЕ ТВР ТАК
Тро ји ци но вај ли ја у че твр так, 
ста ту сно, при дру жи ће се не ко 
од осмо ри це игра ча на про би. 
- Не бих о име ни ма, би ће при-
ли ке – за го нет но ће Ка ли нић. 
– Што не бих пре ћу тао: за до-
во љан сам ква ли те том еки-
пе, по нај ви ше људ ским вред-
но сти ма.

ЈАН КО ВИЋ, 
МОЈ ПО САО
Вра ћа ње у лоп тач ки жи вот, 
сво је доб но су пер та лен то ва-
ног Сте фа на Јан ко ви ћа, Си-
зи фов је по сао или..?
- Мој, пре вас ход но... на ни во 
кад је био за ни мљив су пер ли-
га шким клу бо ви ма. Ус пе ће мо 
у то ме, ње гов ква ли тет ни је 
спо ран. На про тив, по го то во 
у ор га ни за ци ји игре.

ЛЕД ЗА У СТА ВИО 
ЛОП ТУ НА АДИ
От ка за ни да на шњи ду ел са Син-
ђе ли ћем, због сне га, ни је по ре-
ме тио тре на жни про цес. 
- На до ме сти ће мо су тра ме ђу-
соб ним три ја го на лом, ска ди-
нав ским: Швед ска-Нор ве шка-
Фин ска! Ша лим се, ма ло – уз 
осмех ве ли Ка ли нић. - За лет 
хва та мо ла га но, уигра ност по-
ди же мо по сте пе но. Да... за-
до во љан сам ура ђе ним до сад 
и, ра зу мљи во, функ ци о ни са-
њем струч ног шта ба. Иде до-
бро, иде...

СТАРИ ТАНДЕМ: Горан Никић и Мирослав Глигоријевић
ФОТО: Архива Журнала
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ЧЕ ТВРТ ФИ НА ЛЕ
ЈА ПАН - Ви јет нам  ....................1:0 (0:0)
ИРАН – Ки на  .............................3:0 (2:0)

Да нас
14,00: Ј. Ко ре ја – Ка тар (АС 1)
17,00: Еми ра ти – Аустра ли ја (АС 1)

ФУДБАЛСКИ ГЛОБУС

М
ар ко Гру јић ће да се по тру-
ди да на ста ви сјај ни низ у 
Бун де сли ги и ве че рас про-

тив Шал кеа. Срп ски ве зи ста (22) ко-
ји је у сми рај лет њег пре ла зног ро-
ка до шао у Хер ту на по зај ми цу из 
Ли вер пу ла, још не за по раз. Од и-
грао је осам утак ми ца у пр вен ству, 
а Бер лин ци за бе ле жи ли шест по-
бе да и два ре ми ја.

Мла ди Бе о гра ђа нин ко ји је имао 
две ду же па у зе због по вре да члан-
ка (сеп тем бар – но вем бар и у де-
цем бру) опет је спре ман и за у зе ће 
ме сто у старт ном ти му про тив ви-
це шам пи о на Не мач ке. По сле три 
про пу ште на ме ча на кра ју је се ње 
се зо не Гру јић се нео че ки ва но вра-
тио у тим, ми ну ле не де ље про тив 
Нир нбер га и од и грао 57 ми ну та у 
по бе ди 3:1, пр вој по сле три не у спе-
шна ко ла.

- Пр ви пут у ка ри је ри имам ова-
квог игра ча, на жа лост са мо на по-
зај ми цу – ка же тре нер Хер те Пал 
Дар даи. – Мо гу ја да при чам шта 
хо ћу о Гру ји ћу, али број ке све го во-
ре. Кад он игра ми има мо про сек 
бо до ва од 2,4, као и пр ва три ти-
ма Бун де сли ге. Он др жи цео наш 
тим, јер про сек бо до ва без ње га је 
0,7 и да ни је Гру ји ћа бо ри ли би смо 
се за оп ста нак. И што је нај бит ни је 

уко ли ко не ура ди ни шта спек та ку-
лар но у ме чу, он уно си си гур ност 
свим са и гра чи ма и ста бил ност у 
цео тим. Уко ли ко бу де био здрав 
би ће ово сјај но про ле ће.

Хер та је и је се нас у Гел зен кир-
хе ну, са Гру ји ћем у ти му, по ка за-
ла ко ли ко мо же да бу де опа сна, 
по бе див ши Шал ке 2:0. Уоста лом 
Бер лин ци и нај бо ље игра ју про-

тив фа во ри зо ва них еки па јер не 
би тре ба ло за бо ра ви ти да су по бе-
ди ли Ба јерн у Мин хе ну (2:0), Мен-
хен глад бах (4:2) и Ајн трахт (1:0), а 
да су у Дорт мун ду из ву кли 2:2, са 
Хо фен хај мом 3:3...

Хер ту ина че оче ку ју три ме ча за-
ре дом у Бер ли ну. Ве че рас са Шал-
ке ом, на ред ног ви кен да с Волф-
збур гом и ше стог фе бру а ра про тив 
Ба јер на у Ку пу.

Шал ке ко ји је тек дру ги пут ове 

се зо не ве зао две по бе де за ре дом 
(Штут гарт па Волф збург) има про-
бле ма и у вр ху шци и у ти му. При ча 
се да су за ра ти ли пред сед ник Те-
нис и спорт ски ди рек тор Хај дел 
ко јем не ће би ти про ду жен уго вор, 
а ка пи тен Фер ман ви ше ни је пр ви 
гол ман већ мла ди Ни бел.

- По бе да про тив Волф збур га 
мно го нам зна чи – ка же тре нер 

До ме ни ко Те де ско, ко ји је и да ље 
на уда ру због ге не рал но ло ших ре-
зул та та и ига ра. – Сви же ли мо да 
бу де мо мно го бо љи не го у је се њем 
де лу, ве ру јем да ће мо у Бер ли ну то 
и да до ка же мо.

Али Шал ке се и ни је по ка зао до 
са да у глав ном гра ду, где је до био 
11 од 34 утак ми ца, а Хер та 20. Не-
ре ше но су за вр ше на са мо три ду-
е ла.

Љ. Г.

19. КО ЛО
20,30: Хер та – Шал ке (Евро спорт 2).

Су тра
15,30: Дорт мунд – Ха но вер (Евро спорт 2); 
Волф збург – Ле вер ку зен; Мен хен глад бах – 
Ауг збург; Мајнц – Нир нберг; Фрај бург – Хо-
фен хајм.
18,30: Вер дер – Ајн трахт (Евро спорт 2).

Не де ља
15,30: Ба јерн – Штут гарт (Евро спорт 2).
18,00: Фор ту на – Лај пциг (Евро спорт 2).

1. ДОРТ МУНД 18 14 3 1 45:18 45
2. БА ЈЕРН 18 12 3 3 39:19 39
3. МЕН ХЕН ГЛАД. 18 11 3 4 37:18 36
4. ЛАЈ ПЦИГ 18 9 4 5 31:18 31
5. АЈН ТРАХТ 18 9 3 6 37:24 30
6. ВОЛФ ЗБУРГ 18 8 4 6 28:24 28
7. ХЕР ТА 18 7 6 5 29:28 27
8. ХО ФЕН ХАЈМ 18 6 7 5 33:26 25
9. ВЕР ДЕР 18 7 4 7 29:29 25
10. ЛЕ ВЕР КУ ЗЕН 18 7 3 8 26:30 24
11. МАЈНЦ 18 6 6 6 20:24 24
12. ШАЛ КЕ 18 6 3 9 22:25 21
13. ФРАЈ БУРГ 18 5 6 7 22:28 21
14. ФОР ТУ НА 18 6 3 9 21:34 21
15. АУГ ЗБУРГ 18 3 6 9 26:31 15
16. ШТУТ ГАРТ 18 4 2 12 14:38 14
17. ХА НО ВЕР 18 2 5 11 17:36 11
18. НИР НБЕРГ 18 2 5 11 15:41 11

ЛИ СТА СТРЕ ЛА ЦА
13 - ЈО ВИЋ (Ајн трахт)
12 - Ал ка сер (Дорт мунд)
11 - Ројс (Дорт мунд), Вер нер (Лај пциг), Ле-
ван дов ски (Ба јерн)

НЕ МАЧ КА ВЕ ЗИ СТА ХЕР ТЕ МО ЖЕ ВЕ ЧЕ РАС ДА НА СТА ВИ СЈАЈ НИ НИЗ

Гру јић не по бе ди ви

ДАР ДА И ЈУ НО ВИ УГО ВОР
Пал Дар даи ће до би ти но ви уго вор за се зо ну 2019/20. на ја ви ли су 
из Хер те, очи то за до вољ ни ка ко Ма ђар ра ди по сао.
Дар даи (42) ко ји је играо за Бер лин це од 1997. до 2011, во ди пр ву 
еки пу Хер те од фе бру а ра 2015.

2,4
бо да про сеч но осва ја 

Хер та са Гру ји ћем у ти-
му, 0,7 кад не игра срп-

ски ве зи ста

4
пу та ве ћа је са да Гру ји-
ће ва вред ност по Тран-

сфер марк ту (12 ми ли-
о на евра) не го 2016. 
кад је пот пи си вао за 

Ли вер пул

10
утак ми ца због по вре да 

про пу стио је Гру јић

581
ми нут од и грао је Гру јић 

за Хер ту ове се зо не и 
по сти гао је дан гол

ЗДРАВ ЗА ШАЛ КЕ:
 Гру јић про тив Нир нбер га 

про шле не де ље 
ФО ТО:  Хер табсц.де

Алек сан дар Пе шић је као 
што се и оче ки ва ло по сле 

до ла ска Алек сан дра При јо-
ви ћа у Ити хад мо рао да кре-
не у по тра гу за но вим клу-
бом, јер је го то во си гур но да 
ће Сла вен Би лић ве ћу ми ну-
та жу да ти срп ском ре пре зен-
та тив цу, али и Ро ма ри њу, ко-
ји је на по след ња два ме ча 
по ка за оп да се вра ћа у ста-
ру фор му. 

Ис ку сни на па дач је пре-
ма пи са њу та мо шњих ме ди-
ја вр ло бли зу пот пи си ва ња 
уго во ра са ју жно ко реј ским 
чла ном елит ног друшп тва 
Се у лом, ко ји же ли да по ја-
ча на пад, по сле од ла ска Бо-

ја на Ма ти ћа.
Алек сан дар Пе шић ни-

је ду го раз ми шљао ка да је 
сти гао по зив Се у ла, већ је 
од мах при хва тио по ну ду и 
по ред то га што је фи нан сиј-
ски мно го ма ња не го што је 
имао у Ити ха ду. 

Пе шић ће у то ку да на шњег 
да на про ћи прел ге де, а уго-
вор би тре ба ло да пот пи ше на 
две го ди не.

Алек сан дар Пе шић ко ји је 
из Цр ве не зве зде оти шао као 
нај бо љи стре лац Су пер ли ге, 
се ни је про сла вио у Ити ха ду, 
јер је на 11 ме че ва ко ли ко 
је од и грао по сти гао сам је-
дан гол.

ЈУ ЖНА КО РЕ ЈА  НА ПА ДАЧ ИМА НО ВИ КЛУБ

Пе шић у Се у лу

Ја пан је по пе ти пут ус пео да из бо-
ри пла сман у по лу фи на ле пр вен-

ства Ази је. Са му ра ји су по сле до-
ста му ке сла ви ли про тив Ви јет на ма 
ко ји мо же да жа ли за про пу ште-
ним при ли ка ма, по го то во у пр во 
по лу вре ме ну. Ри цу До ан је по но-

во ју нак Ја па на. Офан зив ни ве зи-
ста Гро нин ге на по сти гао је гол из 
је да на е стер ца, ко ји је до су ђен тек 
по што је су ди ја Му ха мед Аб дул Ха-
сан пре гле дао ВАР. У пр вом по лу-
вре ме ну је по ни штен гол ко ји је 
по сти гао Ха ра гу чи, та ко ђе по сле 

пре гле да ВАР си сте ма ка да је утвр-
ђе но да је играо ру ком.

Ја пан је још јед ном по ка зао да 
има шам пи он ске ам би ци је и да ће 
по ку ша ти да стиг не до пе те ти ту-
ле у овом так ми че њу. Од и гра ли су 
Са му ра ји ма е страл но пр во по лу-
вре ме, али ни су има ли сре ће, јер је 

на го лу Ви јет на ма бри љи рао Данг, 
ко ји је у не ко ли ко на ва ра та за у са-
та вљао удар це Ми на ми на и Ки та-
га ве. Ви јет нам се ни је бра нио и ако 
су мно ги оче ки ва ли да ће шан су 
че ка ти из кон тра на па да. Игра ли 
су отво ре но и у пр вом по лу вре ме-
ну су има ли две од лич не при ли ке, 

али је ис ку ство узе ло да нак па на-
па да чи ни су би ли пре ци зни у од-
суд ним мо мен ти ма.

По чет ком дру гог по лу вре ме ма 
Ја пан је кре нуо са још же шћим на-
па ди ма, же ле ћи да што пре стиг-
ну до го ла. Кре ну ли су на све или 
ни шта. Ви јет нам је био ори јен ти-
сан на де фан зи ву и че као је сво-
ју шан су из кон тра на па да. Имао 
је два по ку ша ја, али су се на па да-
чи про пи сно обру ка ли. Тре ну так 
од лу ке де сио се у 57. ми ну ту. Буи 
је сру шио Ми на ми на су ди ја је од-
мах ну ру ком, али је по сле ми нут 
до био ин струк ци је из ЊАР со бе 
да по гле да сни мак. Ис ку сни ар-
би тар је то и ура дио и по ка зао на 
је да на е сте рац. Си гу ран је био До-
на. Од лич ни на па дач је до кра ја 
ме ча имао две од лич не при ли ке, 
али ни је ус пео да упи ше че твр ти 
гол на овом тур ни ру.

ПР ВЕН СТВО АЗИ ЈЕ ЈА ПАН ПО СЛЕ ДО СТА МУ КЕ СЛА ВИО ПРО ТИВ ВИ ЈЕТ НА МА

До ан ју нак за полуфинале

Пре го ди ну да на, тач ни је 25. 
фе бру а ра 2018, на па да чу Па-

ри сен Жер ме на Неј ма ру опе ри-
са на је пе та ме та тар зал на кост 
де сног сто па ла и због то га је од-
су ство вао три ме се ца. 

На ме чу са Стар збу ром у Ку пу 
Фран цу ске (2:0) об но вио је исту 
по вре ду, што је иза зва ло уз бу ну 
на Пар ку прин че ва.

Тре ба ре ћи да мом ци из Стра-
збу ра ни су има ли ми ло сти пре-
ма ње му, али и он им је да вао 
по во да за гру бо сти по ку ша ји-
ма по ни жа ва ња, ре ци мо, пре-
ба ци ва ње лоп те пре ко гла ве ала 
Ше ки.

Про вео се на тра ви као во у ку-
пу су, а у 62. ми ну ту је уз по моћ 
фи зи о те ра пе у та, ко ји га је при-
др жа вао, у су за ма на пу стио те-
рен. До ду ше, на но га ма, а не на 
но си ли ма као пре по ме ну тих го-
ди ну да на.   

Пр ви сни мак маг нет не ре зо-
нан це уста но вио је лер зи ју на ме-
та тар зал ној ко сти, али не то ли-
ко ду бо ку као про шли пут, па је 
мо гу ће да ће све про ћи без хи-
рур шког за хва та. 

Али, још је не из ве сно ко ли ко 
ће од су су тво ва ти и да ли ће мо по-
но во би ти све до ци ње го вих ег-
зи би ци ја у дис ко те ци са гип сом 
на но зи. И. Ро.

22. КО ЛО
20,45: Мар сељ – Лил (АС 3)
Су бо та
20,00: Ди жон – Мо на ко (АС 5); Ген ган – 
Ремс; Ни ца – Ним; Стра збур – Бор до
Не де ља
15,00: Мон пе ље – Ка ен (АС 4)
17,00: Ами јен – Ли он (АС 3)
20,00: Ту луз – Ан же
21,00: ПСЖ – Рен (АС 3)
По не де љак
21,00: Нант – Сент Етјен

1. ПСЖ 19 17 2 0 62:10 53
2. ЛИЛ 21 12 4 5 34:21 40
3. ЛИ ОН 21 10 7 4 35:25 37
4. СЕНТ ЕТЈЕН 21 10 6 5 32:25 36
5. СТРА ЗБУР 21 8 8 5 37:24 32
6. МОН ПЕ ЉЕ 20 8 8 4 26:16 32
7. МАР СЕЉ 20 9 4 7 33:29 31
8. НИ ЦА 21 8 7 6 16:19 31
9. РЕН 21 8 6 7 29:27 30
10. НИМ 21 8 5 8 30:30 29
11. БОР ДО 20 7 7 6 23:22 28
12. РЕМС 21 6 10 5 17:20 28
13. ТУ ЛУЗ 21 6 7 8 20:31 25
14. НАНТ 21 6 5 10 26:28 23
15. АН ЖЕ 21 5 8 8 23:27 23
16. КА ЕН 21 3 9 9 20:29 18
17. АМИ ЈЕН 21 5 3 13 18:36 18
18. ДИ ЖОН 20 4 5 11 17:33 17
19. МО НА КО 21 3 6 12 19:36 15
20. ГЕН ГАН 21 3 5 13 16:45 14

ЛИ СТА СТРЕ ЛА ЦА
17 - Ем ба пе (ПСЖ)
13 - Неј мар (ПСЖ), Пе пе (Лил) 
12 – Са ла (Нант), Ка зри (Сент Етјен) У ФОР МИ: Ри цу До на у ду е лу са де фан зив ци ма Ви јет на ма

КЕ И РОШ БО ЉИ 
ОД ЛИ ПИ ЈА
Иран ко ји с клу пе пред во ди 
Кар лос Ке и рош је из бо рио 
пла сман у по лу фи на ле, по што 
је у ду е лу про тив Ки не Мар ће-
ла Ли пи ја сла вио 3:0.
Све је би ло ре ше но већ по сле 
по ла са та игре. Пр во је Та ре-
ми до вое Иран у вођ ство. 
Сар дар Ам зун је у 31. ми ну ту 
повећао прдност да би тачку 
на и ставио Ансарифард у 91 
минуту.

Ф
О

 ТО
: Б

е
 та

ФРАН ЦУ СКА БРА ЗИ ЛАЦ НА МЕТИ ДЕФАНЗИВАЦА 

Неј мар при вла чи си ле џи је

АНРИ СУСПЕНДОВАН
Мо на ко је су спен до вао ше фа струч ног шта ба Ти је ри ја Ан ри ја и 
за тре не ра пр вог ти ма при вре ме но по ста вио Фран ка Па си ја. 
Од лу ка је усле ди ла по сле ду ге се ри је ло ших ре зул та та и све 
че шћих су ко ба Ан ри ја са пр во тим ци ма. 

СТА РА ПО ВРЕ ДА: Неј мар у дру штву ле кар ског ти ма ФО ТО: Рој терс
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По сла сти ца ше сна е сти не фи на
ла Ку па Фуд бал ске асо ци ја ци

је је ду ел нај тро феј ни јих уче сни ка 
нај ста ри јег фуд бал ског так ми че
ња на све ту.

ФА куп је по кре нут 1871, у то ку 
је 138 се зо на, тро феј су осва ја ла 43 
клу ба, али је ди ни ко ји се ди че дво
ци фре ним бро јем пе ха ра су Тоб
џи је и Ђа во ли. Ар се нал је 13 пу та 
осво јио ФА куп, уз се дам из гу бље
них фи на ла, Ман че стер ју нај тед је 
12 пу та три јум фо вао, а осам пу та 
те рен на пу штао по ра жен. 

Су да ри ли су се у два фи на ла, 
1979. и 2005. и оба пу та је тро феј 

по ди гао Ар се нал. У ова ко ра ној фа
зи, у ше сна е сти ни фи на ла, ни су 
игра ли још од 1962.

У ку пу су од и гра ли 15 утак ми ца. 
За ни јан су је успе шни ји Ју нај тед са 
се дам по бе да, Ар се нал је про сла
вио шест, а два ме ча су за вр ше на 
не ре ше ним ре зул та том.

Иако је Ар се нал до ма ћин, као 
фа во рит у меч ула зи Ју нај тед.

До ма ћи ни су у не ста бил ној фор
ми. Ар се нал ни је на ни зао три по бе
де од ок то бра про шле го ди не, док 
је Ју нај тед у сил ном ни зу од се дам 
уза стоп них три јум фа – шест у пр
вен ству и јед на у ФА ку пу  от ка
ко је Оле Гу нар Сол скјер пре у зео 
клу пу од Жо зеа Му ри ња. 

Ме на џе ри не мо гу да ра чу на ју 
на нај ја че еки пе. Унај Еме ри, ме
на џер Ар се на ла, мо ра ће да са ста
ви тим без бе ка Бе ле ри на, што пе ра 
Хол дин га и ве зи сте Ми хи та ри ја на. 
У ти му Ју нај те да не ће би ти де фан
зи ва ца Смо лин га и Ро ха и ве зи
сте Фе ла и ни ја, а ме на џер Сол скјер 
че ка од ле ка ра вест да ли ће мо

ћи да игра ју на па дач Раш форд и 
бек Шо.

Меч на Еми ра ти ма је при ли ка 
да Алек сис Сан чез ко нач но бу де 
у ти му Ју нај те да од пр вог ми ну та. 
Чи ле а нац се опо ра вио од по вре
де и мо гао би пр ви пут да се пред 
на ви ја чи ма Ар се на ла пред ста ви у 
дре су го сту ју ћег ти ма.

Сан чез је био члан Ар се на ла од 
2014. до ја ну а ра про шле го ди не, 
кад је у за ме ну за Ми хи та ри ја
на пре шао у Ман че стер ју нај тед. 
У апри лу 2018. је играо про тив 
Тоб џи ја, али тај меч је игран на 
Олд Тра фор ду, као и онај у де
цем бру.  

М. Т.

Ф
рен ки де Јонг (21) од био је 
ми ли о не Па ри сен Жер ме
на и Ман че стер си ти ја, од

лу чио се за ми ли о не Бар се ло не.
Ве зи ста Ајак са пот пи сао је уго

вор са Ка та лон ци ма ко ји сту па на 
сна гу 1. ју ла, а дрес Бар се но си ће 
у на ред них пет го ди на. 

Зва нич ни де та љи уго во ра ка жу 
да је пла ћен Ко пља ни ци ма 75 ми
ли о на евра, уз мо гућ ност до да та ка 
од још 11 ми ли о на у ви ду бо ну са, 

што је у та ко тро феј ној еки пи го то
во из ве сно. Ако до стиг не тих 86 ми
ли о на Де Јонг ће по ста ти нај ску пљи 
хо ланд ски фуд ба лер свих вре ме на. 
За са да је „број је дан“ ме ђу Хо лан ђа
ни ма Вир џил ван Дајк, ко га је Ли
вер пул про шлог ја ну а ра пла тио Са
у темп то ну 80 ми ли о на евра.

Ово су зва нич не ин фор ма ци је, а 
не зва нич на ка же да ће Де Јонг има
ти пла ту 16 ми ли о на евра го ди шње 
и да је от куп на кла у зу ла 
400 ми ли о на евра!

Већ ду го се при ча
ло о тран сфе ру та лен
то ва ног Хо лан ђа ни на, 
а ре а ли зо ван је за хва
љу ју ћи упор но сти ка
та лон ског ве ли ка на: 
про шле не де ље пред
сед ник Ђо зеп Бар то
меу, из вр шни ди рек тор 
Оскар Грау и три линг ди рек то ра 
из спорт ског сек то ра, Пеп Се гу ра, 
Ра мон Пла нес и Ерик Аби дал, по
хо ди ли су Ам стер дам. Том при ли

ком су де фи ни тив но убе ди ли Де 
Јон га шта је нај бо ље за ње га, по
што је у по след ње вре ме, а су де ћи 
пре ма из ја ва ма ње го вог оца, по

чи њао ви ше да на ги ње ка оп ци ји 
од ла ска у Град све тло сти, на Парк 
прин че ва.

Ве ли ку уло гу у на го ва ра њу имао 
је и Марк Овер марс, спорт ски ди
рек тор Ајак са, а не ка да шњи играч 
Бар се ло не, па је ја сно ка кве је са
ве те имао за пу ле на.

 Бар се ло на је увек би ла мој сан 
– дао је Де Јонг још јед ну из ја ву из 
кор пу са „ис пу ње ња де чач ких сно
ва”. – Имао сам по ну ду и Па ри сен 
Жер ме на, али пре су ди ло је и то што 
је шпан ска ли га ја ча од фран цу ске, а 

ја вља ли су се и из Ман че стер си ти ја. 
Био сам на раз го во ру са тре не ром 
Па ри сен Жер ме на То ма сом Ту хе
лом и са ме на џе ром Ман че стер си
ти ја Пе пом Гвар ди о лом и мо гу са мо 
да ка жем: мој из бор ни је био про
тив њих, не го за Бар се ло ну! 

У Бар си га ви де као на след ни ка 
Сер хи ја Бу скет са.

 Бу скетс је нај бо љи ве зњак све та, 
а соб зи ром да ће игра ти још не ко
ли ко го ди на, мо ра ћу да бу дем стр
пљив – ка же очи глед но скром ни 
мо мак. И. Ро. 

ШПА НИ ЈА БУ ДУ ЋИ ВЕ ЗИ СТА БАР СЕ ЛО НЕ ФРЕН КИ ДЕ ЈОНГ МО ЖЕ ДА ПО СТА НЕ НАЈ СКУ ПЉИ ХО ЛАН ЂА НИН

Ла ла од 
пла ти не

11

ЧЕ ТВРТ ФИ НА ЛЕ КУ ПА КРА ЉА

Еспа њол – Бе тис 1:1 (1:0); Ре ал – Ђи ро-
на 4:2 (1:1)
У сре ду: Се ви ља – Бар се ло на 2:0 (0:0) 
У уто рак: Хе та фе – Ва лен си ја 1:0 (0:0)
На по ме на: Ре ванш је 30. ја ну а ра. По бед ник Ку па кра
ља игра у груп ној фа зи Ли ге Евро пе.

ШЕ СНА Е СТИ НА ФИ НА ЛА ФА КУ ПА

20,45: Бри стол – Бол тон (СК 3)
20,55: Ар се нал – Ман че стер ју нај тед (СК 1)

Су бо та
13,30: Акринг тон Стен ли – Дер би
16,00:  Ман че стер си ти – Барн ли (СК 1) 

Њу касл – Вот форд (СК 4) 
Брај тон – Вест Бромвич Албион 
Дон кар стер – Ол дам 
Мидлзбро – Њу порт 
Пор тсмут – Квинс парк ренџерс 
Шру збе ри – Ву вер хемп тон 
Свон си – Џи лин гем

18,30: Мил вол – Евер тон (СК 1)
20,45: Вим блдон – Вест Хем (СК 1)

Не де ља
17,00: Кри стал па лас – То тен хем (СК 2)
19,00: Чел зи – Ше филд вен здеј (СК 2)

По не де љак
20,45: Бар нет – Брент форд

НА ПО МЕ НА: У слу ча ју не ре ше ног ре зул та та игра ће се но ва 
утак ми ца на те ре ну го ста у пр вом ме чу. Осва јач ФА ку па игра
ће у гру па ма Ли ге Евро пе.

ЗИМ СКА ПИ ЈА ЦА

 Џон Оби Ми кел се вра тио у 
Ен гле ску по сле не у спе ле епи-
зо де у Ки ни. Ис ку сни ни ге риј-
ски ве зи ста по от пи сао је уго вор 
са Мидлзбром, ко ји се бо ри за 
пла сман у Пре ми јер Ли гу.
 Џор дан Лу ка ку ће на ред на 
че ти ри ме се ца као играч Ла-
ци ја про ве сти на по зај ми ци у 
Њу ка слу.
 Вик тор Мо зес је про шао ле-
кар ске пре гле де и до кра ја се зо-
не ће као играч ЧЕл зи ја про ве-
сти на по зај ми ци у Фе нер бах чеу, 
ко јио ће мо ћи да от ку пи ње гов 
уго вор. 
 Фре де ри ко Ви ви ја ни ће до 
кра ја се зо не као играч СПА ЛА 
игра ти на по зај ми ци у Фро зи-
но неу.
 Гон за ло Пи ти Мар ти нез је на-
пу стио Ри вер Пла ту са ко јом је 
осво јио Ко па Ли бер та до рес и 
пре шао у ре до ве Ата лан те ју нај-
тед са ко јом је пот пи сао уго вор 
на че ти ри го ди не.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Фран цу ски куп: Ба сти ја – Но а си 2:1 
(2:0); Ви тр – Авр 3:0 (1:0); Амијен – 
Лион 0:2 (0:2).
Грч ки куп: ОФИ – Ер го те лис 3:4  1:1 
(1:1, 1:1); Па на ти на и кос – Ла ми ја 2:4 
 1:0 (1:0, 0:0).
Тур ска куп: Ха тај – Ба шашк ше хир 4:1 
(3:1), Ка сим па ша – Ала ња 1:0 (0:0, 0:0), 
Фе нер бах че – Ура ни је 0:1 (0:0).
Белгијски куп: Гент – Остенде 2:2 
(1:1).
Холандски куп: Ајакс – Херенвен 3:1 
(3:0).

ФУДБАЛСКИ ГЛОБУС

И ЗВА НИЧ НО: Пред сед ник Бар се Бар то меу, Де Јонг и из вр шни ди рек тор Бар селоне Оскар Грау400
ми ли о на евра из но си от куп на 
кла у зу ла Де Јон га у уго во ру 
са Бар сом, Ме си је ва је 700 
ми ли о на, а 500 ми ли о на по-
треб но је из дво ји ти за от куп 
уго во ра Бу скет са, Пи кеа, Ум-
ти ти ја и Сер хи ја Ро бер та

ЕН ГЛЕ СКА ДЕР БИ ФА КУ ПА, АР СЕ НАЛ ДО МА ЋИН МАН ЧЕ СТЕР ЈУ НАЈ ТЕ ДУ

Сан чез спре ман за Тоб џи је

АР СЕ НАЛ – М. ЈУ НАЈ ТЕД

228 81 51 96 322:349

ПОВРАТАК НА 
ЕМИРАТЕ:  

Алексис Санчез 
ФОТО: Ројтерс

Чел зи у фи на лу Ли га ку па
Про тив ник Ман че стер си ти

ју у фи на лу Ли га ку па би
ће Чел зи.

Плав ци су у ре ван шу по лу
фи на ла по бе ди ли То тен хем ре
зул та том 2:1. Стрел ци за до ма
ће би ли су Кан те (27) и Азар 
(38), а гол за го сте по сти гао је 
Љо рен те (50). 

У пр вој утак ми ци по бе дио је То тен хем 1:0. По што у Ли га ку пу не 
ва жи пра ви ло го ла у го сти ма, по сле 180 ми ну та би ло је 2:2, па су од
лу чи ва ли је да на е стер ци. У пе нал се ри ји за Чел зи су по го ди ли Ви ли
јан, Ат пи ли кве та, Жор ги њо и Да вид Лу из.

У То тен хе му пре ци зни су би ли Ерик сен и Ла ме ла. У тре ћој се ри ји 
Да јер је шу ти рао пре ко го ла, а Лу ка су је шут од бра нио гол ман Чел
зи ја Ари за ба ла га.

СПА СИ оцИ ЗА У СТА ВИ ЛИ АВИ о НЕ И БРо До ВЕ

Пре ки ну та по тра га  
за авионом и Са лом
По тра га за ави о ном 

у ко ме се на ла-
зио Ар ген ти нац 
Еми ли ја но Са ла 
(27) је за вр ше-
на, са оп шти ла је 
Спа си лач ка слу-
жба Ка нал ских 
остр ва. 

- Спа си лач ки тим 
је до нео те шку од лу ку 
да окон ча пре тра гу. Шан се да 
има пре жи ве лих из у зет но ма-
ле  - ре као је је дан од во ђа спа-
си лач ког ти ма Деј вид Бар кер.

Са ла је за јед но са 
пи ло том Деј ви дом 

Ибот со ном из Нан-
та пу то вао у Кар-
диф. Ма ли ави он 
је у по не де љак 
не стао је са ра да-

ра 13 ки ло ме та ра 
се вер но за пад но од 

остр ва  Ол дер ни.
Ар ген ти нац је 19. ја-

ну а ра пот пи сао са Кар ди фом 
уго вор до ле та 2022. Нан ту је 
при па ло обе ште ће ње од 19 ми-
ли о на евра. 

ФО ТО: Ројтерс 

ПО ЛУ ФИ НА ЛЕ ЛИ ГА КУ ПА

Чел зи – Ар се нал 2:1 (2:0) – пе на-
ли 4:2; пр ва утак ми ца 0:1.
У сре ду
Бар тон – Ман че стер си ти 0:1 
(0:1), пр ви меч 0:9.

АР ГЕН ТИ НА КА ПИ ТЕН СЕ ВРА ЋА У СЕ ЛЕК ЦИ ЈУ ПО СЛЕ ДЕ ВЕТ МЕ СЕ ЦИ

Са Ме си јем на Ве не цу е лу
ИТА ЛИ ЈА СР БИ СПРЕ ЧА ВА ЛИ И ДА ВА ЛИ ГО ЛО ВЕ У ПРИ МА ВЕ РИ

Владан Ђе кић у ал ма на ху
Ли о нел Ме си је ре шио да још 

увек игра за ар ген тин ску ре
пре зен та ци ју. Ка пи тен и нај бо љи 
стре лац се лек ци је, ко ји је по след
њи меч за до мо ви ну од и грао пре 
де вет ме се ци на Мон ди ја лу у Ру
си ји у по ра зу од Фран цу ске, игра
ће 22. мар та у при ја тељ ском ду е лу 
са Ве не цу е лом. Олак ша ва ју ће за 
зве зду Бар се ло не, твр де ме ди ји је 
што ће утак ми ца да се игра у Ма
дри ду, на ста ди о ну Атле ти ка.

Ме си (31) ко ји је по сле Сев стког 
пр вен ства про шлог ле та опет раз
ми шљао о по вла че њу из се лек ци је 
ре као је при вре ме ном се лек то ру 
Ли о не лу Ска ло ни ју да ће се по све

ти ти клуп ским оба ве за ма и про
пу стио је свих шест ме че ва ко је су 
Га у чо си од и гра ли од та да (пет по
бе да, уз по раз од Бра зи ла).

Ас Бар се ло не на ја вио је да ће 
игра ти 22. мар та, али не зна се да 
ли ће би ти у се лек ци ји че ти ри да
на ка сни је, кад ће Ар ген ти на да се 
срет не са Че шком у Дре зде ну!

Од кад је де би то вао за Ар ген ти
ну 2005. го ди не Ме си је од и грао 
128 утак ми ца и по сти гао 65 го ло
ва, али још ни је осво јио ни је дан 
тро феј са се лек ци јом. Мо жда је 
по след ња при ли ка Ко па Аме ри ка 
ко ји ће се игра ти овог ле та у Бра
зи лу од 14. ју на до 7. ју ла. Љ. Г.

Гол ман омла дин ске еки пе Ин тер а Вла дан 
Ђе кић, де те Цр ве не зве зде, упи сао се у ал

ма нах ита ли јан ског фуд ба ла.
Од бра нио је три уза стоп на је да на е стер ца на 

три так ми чар ска ме ча, по след њи у че тврт фи
на ла Ку па Ита ли је, про тив Ко зен це.

Пре то га у пр вен ству, про тив Ата лан те 11. ја ну
а ра, по том и на ме чу са Па лер мом, 20. ја ну а ра.

У че тврт фи на лу омла дин ског ку па ис та као 
се и на па дач Фјо рен ти не Ду шан Вла хо вић (до
сад је од и грао укуп но 68 ми ну та у дре су пр
вог ти ма) ко ји је са два го ла да тих Ју вен ту
су од вео Ви о лу у по лу фи на ле (4:3), упра во на 
мег дан Ин тер у.

Је дан од стре ла ца за Ју вен тус, по след њег го
ла, био је Лу ка Мар ко вић, та ко ђе мо мак из 
ге не ра ци је 2000.

ОПЕТ ГАУЧОС: Ли о нел Ме си  
ФО ТО: Рој терсЧИ ТАЧ: Вла дан Ђе кић бра ни је да на е сте рац
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МИХАЈЛО ТОДИЋ

Н
ов ца у фуд ба лу је све ви ше. 
Нај бо љи клу бо ви за ра ђу ју све 
бо ље. У 2017/18. нај бо га ти јих 

20 клу бо ва је при хо до ва ло 400 ми-
ли о на евра ви ше не го се зо ну ра ни-
је, 2016/17.

Пре ма по да ци ма Ди лојт фуд бал-
ске ли ге, у се зо ни 2016/17. на ра чу-
не 20 клу бо ва са нај бо љом за ра дом 
сли ло се 7,9 ми ли јар ди евра. Про-
шле се зо не за ра да је по ра сла на 8,3 
ми ли јар де! 

То је ви ше не го дво стру ко у од-
но су на се зо ну 2008/09, кад је за ра-
да 20 нај бо га ти јих клу бо ва из но си-
ла 3,9 ми ли јар ди евра. 

Уоч љи во је да су ме ђу 20 нај бо га-
ти јих клу бо ва са мо чла но ви „пе ти-
це“ (Ен гле ска, Шпа ни ја, Фран цу ска, 
Ита ли ја и Не мач ка), а ме ђу 30 са мо 
три клу ба не при па да ју тој елит ној 
гру пи - ру ски Зе нит, тур ски Бе шик-
таш и пор ту гал ска Бен фи ка. 

Но вац, по оби ча ју, ни је рав но мер-
но рас по ре ђен. Ве ли ки је јаз из ме-
ђу пр ве и дру ге по ло ви не ли сте 20 
нај бо га ти јих клу бо ва на све ту. „Гор-
њи дом“ је при сво јио 5,3 ми ли јар-
ди евра, а они од је да на е стог до 20. 
ме ста за ра ди ли су укуп но три ми-
ли јар де.

Ко ли ко је ве ли ки јаз чак и ме ђу бо-
га ти ма нај бо ље по ка зу је по да так да 
су Ре ал и Бар се ло на за ра ди ли ви ше 
нов ца (1,44 ми ли јар ди) не го Ро ма, 
Шал ке, Евер тон, Ми лан, Њу касл и 
Вест Хем за јед но (1,3 ми ли јар ди)!

Ре ал се по сле две го ди не вра тио 
на врх ли сте и по стао пр ви клуб ко-
ји је у се зо ни за ра дио ви ше од 700 
ми ли о на евра. Ма дри ђа ни су за хва-
љу ју ћи тре ћем уза стоп ном осва ја-
њу Ли ге шам пи о на и три јум фу на 
свет ском пр вен ству клу бо ва за ра-

ди ли 76,3 ми ли о на евра ви ше не го 
у се зо ни 2016/17, укуп но 750,9 ми-
ли о на евра. 

Ре ал је по ве ћао при хо де у свим 
ка те го ри ја ма, а до но вог ре кор да је 
до се гао за хва љу ју ћи ко мер ци јал-
ним ак тив но сти ма. Са мо од мар-
ке тин га при ход је по ве ћан 55 ми-
ли о на евра.

Мар ке тинг Ре а лу до но си ско ро 
по ло ви ну при хо да, тач ни је 47,4 од-
сто. Бренд уз ре зул та те на те ре ну је 
маг нет за спон зо ре, ко ји очи глед-
но има ју ин те рес да се огла ша ва ју 
уз грб „кра љев ског клу ба“. 

Нај ве ћи део при хо да на мар ке-
тин гу за сни ва Ба јерн. Не мач ки ги-
гант је у се зо ни 2017/18. од спон зо-

ра за ра дио 348,7 ми ли о на евра, што 
чи ни 55,4 од сто укуп ног при хо да од 
629,2 ми ли о на евра. 

Ни шта чуд но за Ба јерн. Слич но 
је би ло и прет ход них го ди на, ма да 
је уоч љи во да се про цен ти сма њу-
ју. Прет ход не три се зо не мар ке тинг 
је Ба вар ци ма обез бе ђи вао 58 од сто 

нов ца, а у се зо ни 2013/14. чак 
60 од сто. 

Раз лог па ду про це на та до-
при но са мар ке тин га је по ве-
ћа ње при хо да од ТВ пра ва за 
30 ми ли о на евра, са 146,7 у се-
зо ни 2016/17. на 176,7 ми ли о-
на евра у про шлој се зо ни. 

Прет ход них се зо на при ход 
од те ле ви зиј ских пре но са Ба-
јер ну је обез бе ђи вао из ме ђу 22 
и 25 од сто укуп не за ра де, док 
је за се зо ну 2017/18. тај про це-
нат по ве ћан на 28 од сто.

Слич но се по на ша и Па ри сен 
Жер мен. 

Све ци, та ко ђе, 58 од сто при хо да 
сти чу од мар ке тин га. Па ри жа ни ма, 
ипак, као и Ба јер ну, у том сек то ру 
па да ју про цен ти. У се зо ни 2013/14. 
чак 66 од сто нов ца су сте кли у сек-
то ру мар ке тин га. 

За ни мљи во, та да су чак и ви ше 
за ра ди ли (327,5 ми ли о на евра) од 
мар ке тин га не го у про шлој се зо ни 
(313,3), али је он да усле ди ла ка зна 
УЕФА јер је от кри ве но да су упла-
те кћер ки-фир ми вла сни ка клу-
бо ва пред ста вља не као спон зор ски 
уго во ри. ПСЖ сли чан про блем са 
УЕФА има и ове се зо не, по но во по-
сто ји сум ња да су вла сни ци из Ка-
та ра ла жно пред ста вља ли за ра ду 
од спон зо ра, што ста вља знак пи-
та ња иза на ве де не за ра де од 313,3 
ми ли о на евра. 

Иако мно ги клу бо ви за ра ђу ју ве-
ли ки но вац од мар ке тин га, нај ви-
ше нов ца сли ва се од ТВ пра ва. Од 
укуп но 8,3 ми ли јар де евра, 20 нај-
бо га ти јих клу бо ва је 44 од сто нов-
ца (3,79 ми ли јар ди) за ра ди ло са-
рад њом са те ле ви зи ја ма.

Нај ви ше нов ца од ТВ пра ва је за-
ра дио Ре ал  (251,3 ми ли о на евра), 
од но сно 34 од сто, што је у окви ри-
ма прет ход них се зо на. 

Нај ви ше се про да ји ТВ пра ва ра-
ду ју у Евер то ну. Од укуп но 212,9 
ми ли о на евра за ра де чак 75 од сто, 
тач ни је 160 ми ли о на Ка ра ме ле су 
до би ле од уго во ра са те ле ви зиј-
ским ку ћа ма. Њу касл је од ТВ пра-
ва оства рио 70 
од сто при хо да, 
а Вест Хем 68 
од сто. 

Та ко ве ли-
ке про цен те 
Евер то ну, Њу-
ка слу и Вест 
Хе му су омо-
гу ћи ли астро-
ном ски уго во-
ри Пре ми јер 
ли ге о про да ји 
ТВ пра ва, што 
их је и до ве ло 
на ли сту нај бо-
га ти јих клу бо-
ва све та. 

Ве ћи ну нов ца од ТВ пра ва за ра-
ђу ју и То тен хем (53 од сто), Ли вер пул 
(49), Ар се нал (47), Чел зи (46), та ко-
ђе чла но ви Пре ми јер ли ге. Ман че-
стер ски клу бо ви, Ју нај тед и Си ти, 
ви ше се узда ју у мар ке тинг. 

Сви бро је ви по ка зу ју да клу бо ви 
нај ма ње нов ца за ра ђу ју од про да је 
ула зни ца. У укуп ном при хо ду 20 нај-
бо га ти јих клу бо ва, пу бли ка на ста ди-

о ну обез бе ђу је са мо 16,8 од сто! 
Нај ве ћи при ход од ула зни ца у се-

зо ни 2017/18. оства ри ла је Бар се ло-
на. Ло гич но, има и нај ве ћи ста ди он 
(90.000 гле да ла ца), па је од про да-
је ула зни ца за ра ди ла 144,8 ми ли-
о на евра. Ка та лон ци ма је пу бли-
ка на ста ди о ну тек пе ти на укуп нох 
при хо да. 

На на ви ја че нај ви ше ра чу на Ар-
се нал. Клуб са 
н а ј  с к у  п љ и м 
ула зни ца ма на 
све ту – прет пла-
не ула зни це ко-
шта ју и по 1.700 
фун ти – чак че-
твр ти ну при хо-
да оства ру је од 
по се те на Еми-
ра ти ма.

То тен хем је у 
од но су на се зо-
ну 2016/17. од 
про да је ула зни-
ца у 2017/18. за-
ра дио 30 ми ли-
о на евра ви ше. 

Раз лог је пре ла зак Пе ва ца на ве-
ли ки „Вем бли“ (90.000) до из град-
ње но вог ста ди о на. 

На за че љу ли сте по за ра ди од 
про да је ула зни ца су, та ко ђе, пре-
ми јер ли га ши. Ман че стер си ти ју 
при ход од гле да ла ца на Ети ка ду 
чи ни са мо је да на ест од сто укуп не 
за ра де. Још ма ње на пу бли ку ра-
чу на Евер тон. Ка ра ме ле од про да-
је ула зни ца за ра ђу ју са мо де вет од-
сто нов ца!

Без об зи ра на про цен те, бро је ви 
по ка зу ју да но вац у фуд бал при сти-
же са свих стра на. То је и об ја шње-
ње за што вр то гла во ра сту тран сфе-
ри. Клу бо ви има ју све ви ше нов ца 
и мо ра ју да га по тро ше. Нај бо љи 
на чин је ула га ње у игра че, за ко ји-
ма ће до ћи те ле ви зи је, спон зо ри, 
на кра ју и пу бли ка на ста ди о не. За 
оче ки ва ти је да и у сле де ћим се зо-
на ма за ра да бу де све ве ћа, а до кад 
ће „ба лон“ мо ћи да ра сте ви де ће-
мо у го ди на ма ко је сле де. 
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21-30. МЕ СТО

21. На по ли ..................182,8
22. Ле стер ..................179,4
23. Са у темп тон ...........172,0
24. Кри стал па лас ......169,0
25. Те нит .....................167,8
26. Бе шик таш .............165,7
27. Се ви ља .................165,2
28. Ли он ......................164,2
29. Брај тон ..................157,4
30. Бен фи ка ................150,7

НА ПО МЕ НА: Су ме у милионима евра.

БАР СЕ ЛО НА БЛИ ЗУ ГРА НИ ЦЕ
Бар се ло на је у се зо ни 2017/18. за ра ди ла шест од сто ви ше нов ца 
не го се зо ну ра ни је, од но сно 42,1 ми ли он.  
За ра да од ула зни ца је по ра сла за 7,2 ми ли о на евра за хва љу ју ћи ве-
ћем бро ју про да тих се зон ских ула зни ца. 
ТВ пра ва су до не ла 9,1 ми ли о на евра, за хва љу ју ћи ута ка ми ца ма са 
Ре а лом и Ман че стер ју нај те дом у САД на Ин тер на ци о нал ном ку пу 
шам пи о на. 
Но ви уго во ри са спон зо ри ма до не ли су 25,8 ми ли о на евра. 
Бар се ло на је уочи ове се зо не пот пи са ла но ве спон зор ске уго во ре, 
па се оче ку је да сле де ће се зо не и Ка та лон ци пре ма ше за ра ду од 
700 ми ли о на евра. 

СТА РОЈ ДА МИ ПА ДА ЗА РА ДА
Ју вен тус је пр ви пут од 2012. ван де сет нај бо га ти јих клу бо ва.
Раз лог па ду је за је да на ест ми ли о на евра ма ња за ра да у од но су на 
се зо ну 2016/17. „Ми нус“ је усло вљен кра ћим остан ком у Ли ги шам-
пи о на. Пре две се зо не Ју вен тус је играо фи на ле, а про шле „са мо“ 
по лу фи на ле. За то је за ра да од ула зни ца ма ња за шест ми ли о на, а 
од ТВ пра ва за чак 33 ми ли о на евра!
Гу би так је ума њио мар ке тинг по ве ћа њем за ра де за 28 ми ли о на.
Струч ња ци Ди лој та пред ви ђа ју да ће се Ју вен тус опо ра ви ти. Ан га-
жо ва ње Кри сти ја на Ро нал да тре ба ло би да још ви ше по ве ћа за ра-
ду од спон зо ра.  

ФУДБАЛСКИ ГЛОБУС

ДИ ЛОЈТ ФУД БАЛ СКА ЛИ ГА 2017/18.  У СЕ ЗО НИ 2017/18. НАЈ БО ГА ТИ ЈИХ 20 КЛУ БО ВА ЗА РА ДИ ЛО 8,3 МИ ЛИ ЈАР ДЕ ЕВРА

Јаз и ме ђу бо га ти ма

ТРО ФЕ ЈИ ДО ВО ДЕ СПОН ЗО РЕ: Фуд ба ле ри Ре а ла са пе ха ром Ли ге шам пи о на ФО ТО: Рој терс

Нај ви ше нов ца од ТВ пра ва је за-
ра дио Ре ал  (251,3 ми ли о на евра), 
од но сно 34 од сто, што је у окви ри-
ма прет ход них се зо на. 

Нај ви ше се про да ји ТВ пра ва ра-
ду ју у Евер то ну. Од укуп но 212,9 
ми ли о на евра за ра де чак 75 од сто, 

до би ле од уго во ра са те ле ви зиј-
ским ку ћа ма. Њу касл је од ТВ пра-
ва оства рио 70 
од сто при хо да, 
а Вест Хем 68 
од сто. 

Та ко ве ли-
ке про цен те 
Евер то ну, Њу-
ка слу и Вест 
Хе му су омо-
гу ћи ли астро-
ном ски уго во-
ри Пре ми јер 

на ли сту нај бо-
га ти јих клу бо-

Ве ћи ну нов ца од ТВ пра ва за ра-
ђу ју и То тен хем (53 од сто), Ли вер пул 
(49), Ар се нал (47), Чел зи (46), та ко-
ђе чла но ви Пре ми јер ли ге. Ман че-

се зо ну 2016/17. „Ми нус“ је усло вљен кра ћим остан ком у Ли ги шам-

     
КЛУБ УЛА ЗНИ ЦЕ ТВ ПРА ВА МАР КЕ ТИНГ УКУП НО 

  РЕ АЛ 143,4 251,3 356,2 750,9

  БАР СЕ ЛО НА 144,8 223 322,6 690,4

  М. ЈУ НАЈ ТЕД 119,5 230,4 316,1 666

  БА ЈЕРН 103,8 176,7 348,7 629,2

  М. СИ ТИ 63,9 238,8 265,7 568,4

  ПСЖ 100,6 127,8 313,3 541,7

  ЛИ ВЕР ПУЛ 91,6 251,3 170,8 513,7

  ЧЕЛ ЗИ 83,4 230,5 191,8 505,7

  АР СЕ НАЛ 111,6 206,9 120,7 439,2

  ТО ТЕН ХЕМ 85,2 226,6 116,5 428,3

  ЈУ ВЕН ТУС 51,2 200,4 143,3 394,9

  ДОРТ МУНД 57,1 123,3 137,8 317,2

  АТЛЕ ТИ КО 56,8 158,2 89,4 304,4

  ИН ТЕР 35,3 97,7 147,8 280,8

  РО МА 35,4 166,8 47,8 250,0

  ШАЛ КЕ 47,0 91,0 105,8 243,8

  ЕВЕР ТОН 18,9 160,0 34,0 212,9

  МИ ЛАН 36,9 100,6 70,2 207,7

  ЊУ КАСЛ 27,0 142,7 31,8 201,5

  ВЕСТ ХЕМ 27,7 133,8 36,4 197,9

НА ПО МЕ НА: Су ме у милионима евра.

ЂА ВО ЛИ „ГУ БИ ТА ШИ”
Ко ли ко атрак тив ност игре уз ре-
зул та те ути че на за ра ду нај бо ље 

по ка зу је Ман че стер ју нај тед. У од но-
су на 2016/17. за ра дио је де сет ми-
ли о на евра ма ње. 
Ђа во ли су у се зо ни 2017/18. за ра ди ли 
од про да је ула зни ца за ра ди ли 119,5 
ми ли о на евра, 5,7 ми ли о на ма ње не го 
се зо ну ра ни је. Та ко ђе је за 8,9 ми ли о-
на ма ња за ра да од мар ке тин га.
Ју нај тед је при ход по ве ћао је ди но од ТВ 
пра ва, за 4,5 ми ли о на евра, али то ни је 
би ло до вољ но да спре чи гу би так.

ЛИ ВЕР ПУЛ РЕ КОР ДЕР
Ли вер пул је ре кор дер у ра сту за ра де. 
На Ен филд се у се зо ни 2017/18. сли ло 

89 ми ли о на евра ви ше не го у 2016/17.
За ра ди је су нај ви ше до при не ла ТВ пра-
ва, од ко јих је клуб про фи ти рао чак 68 ми-
ли о на ви ше не го се зо ну ра ни је.
Ли вер пул је на ја вио да ће уско ро об ја ви ти 
фи нан сиј ски из ве штај за 2017/18. Оче ку је 
се да по ста не пр ви клуб ко ји ће по сле об-
ра чу на при хо да и тро шко ва об ја ви ти да му 
је у ка си оста ло 100 ми ли о на евра.

ЗА РА ДА „ТОП 20”

2014/15:  .......................... 6,6
2015/16:  .......................... 7,4
2016/17:  .......................... 7,9
2017/18:  .......................... 8,3

НА ПО МЕ НА: Су ме у ми ли јар-
да ма евра. 
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Ако Зве зда до би је 
Ли мож, са мо у 
слу ча ју по бе де 
Ва лен си је у Ма ла ги - 
по след њи меч 
цр ве но-бе лих са 
Уни ка хом од лу чи ва ће 
о че тврт фи на лу

ПРЕ ДРАГ МИ ЉУШ

У
шао је по врат ник у на шу ко-
шар ку, 23-го ди шњи Ду шан 
Ри стић, пр ви пут у игру у 

ме чу Цр ве на зве зда – Ва лен си ја 
у Евро ку пу, 2,16 ми ну та пре кра-
ја тре ћег пе ри о да, код ре зул та-
та 53:62 и ви ше га тре нер Ми лан 
То мић до три се кун де пред ис те-
ка вре ме на

за игру ни је по вла чио на клу-
пу. И та да је то учи нио из так тич-
ких раз ло га због по след њег на па-
да Зве зде.

Ри стић је у ин тер ва лу ко ји је 
про вео на те ре ну по ка зао шта је 
на у чио за че ти ри го ди не ме ђу Ди-
вљим мач ка ма Ари зо не, код тре-
не ра Шо на Ми ле ра, по твр ђу ју ћи 
ком пли мен те Де ја на Бо ди ро ге да 
ће на ње му по чи ва ти бу дућ ност на-
ше ре пре зен та тив не ко шар ке у ре-
ке ту. Бо јан Ду бље вић, пр ва лич-
ност су сре та, до по врат ка на пар кет 
осам ми ну та пре кра ја по сти гао 
је већ 24 по е на и по сле то га кад је 
бри гу о ње му пре у зео Ри стић ви-
ше ни је дан, до ду ше имао је две 
аси стен ци је.  

Ште та што ве о ма до бра пар ти ја 
ро ђе ног Но во са ђа ни на ни је кру ни-
са на и по бе дом, ко ја би Зве зду до-
ве ла у пре двор је че тврт фи на ла. 

- Дао сам све од се бе што је у 
тим тре ну ци ма би ло у мо јој мо-
гућ но сти. Ус пе ли смо да се вра ти-
мо, али баш је би ло те шко и ис цр-
пљу ју ће. По раз нам је сви ма те шко 
пао – ре као је Ри стић. 

На пи та ње о раз ло зи ма гу бит-
ка, ис при чао је:

- Про пу ште на је при ли ка и не ма 
ту шта да се фи ло зо фи ра. Од и гра-
ли смо ја ко про мен љи во. Отво ри-
ли смо меч ка та стро фал но, у јед-
ном тре нут ку смо би ли у ми ну су 
де се так раз ли ке, али сти гли смо, 
пре сти гли, по ве ли, др жа ли ри там 
утак ми це, са вођ ством за вр ши ли 
пр во по лу вре ме. У тре ћем пе ри о ду 
опет је усле дио пад, го сти су се од-
ма кли на де се так раз ли ке, али смо 
и то и по ред свих тих па до ва сти-

гли. Има ли смо, ето, на пад 
за по бе ду, али ни смо ус пе-
ли да три јум фу је мо упр-
кос од лич ној ат мос фе-
ри у ха ли. Јед но став но, 
ни смо ус пе ли да из-
гу ра мо до кра ја. 
Оста је жал, ово је 
би ла ве ли ка шан-
са за нас, по го то-
во за пла сман у 
че тврт фи на ле. 
Али, не пре да-
је мо се. И да ље 
по сто је шан-
се да оде мо у 
плеј-оф. 

О раз ло зи-
ма осци ла ци-
ја Ри стић је 
ка зао:

- Јед но став-
но, не мо же-
мо да оче ку је-
мо да има мо 
пер фект ну, са-
вр ше ну се зо ну, 
не ке утак ми-
це мо ра мо да 
из гу би мо. Ни-
је баш ла ко из-
др жа ти у ви со-
ком рит му свих 
40 ми ну та, по-
го то во про тив 
еки пе као што 
је Ва лен си ја, по 
мом ми шље њу 
то је евро ли га шка 

еки па. Мо ра мо што пре да из-
ву че мо по у ке из по ра за и да се 
окре не мо Це де ви ти У АБА ли ги. 

Ри стић је упи тан да об ја сни до-
го вор у по след њих 28 се кун ди, ко-
је су по ки да ле жив це и нај хлад но-
крв ни јим гле да о ци ма.

- Же ле ли смо да од бра ни мо по-
след њи на пад Ва лен си је. Др жи мо 
се на ших од брам бе них прин ци па. 
Не мо гу тач но да про це ним, али 
би ла је со лид на од бра на Ре глан да 
на Ван Ро со му ко ји је ре а ли зо вао 
по при лич но те жак шут из про до ра. 

Оста је са мо 
жал, би ла је 
од лич на при ли-
ка да по бе ди мо 
Ва лен си ју.

Фи лип Чо вић 
још јед ном је од-
и грао вр ло до бро. 
Ушао је у игру 25 
се кун ди пре ис те ка пр вог квар та-
ла, ре зул тат је био 14:21, у пр вом 
кон так ту са лоп том ода пео је трој-

ку и – по го-
дио. Био је за-
ма јац пре о кре та, 
по го дио је и дру-
гу трој ку за 28:24. За 
пет ми ну та са Чо ви-
ћем Зве зда је пре шла 
пут од -7 до +6. По го-
дио је у фи ни шу и 2+1 
за 79:77…

- Ствар но смо се до бро 
бо ри ли свих 40 ми ну та, на-
рав но са па до ви ма ко ји се де-
ша ва ју у то ку сва ке утак ми це и не 
мо же те их из бе ћи. На кра ју кра је ва, 
не би би ло ни за ни мљи во да је све 
ка ко тре ба и све са вр ше но. Оста је 
жал што на кра ју ни смо по бе ди-
ли, што је Ван Ро сом по го дио тај 
те жак шут. До го вор је био да бра-
ни мо на пад, тих 15 се кун ди. Сре-
ћан кош су да ли, али и ми смо на 
сли чан на чин по ен ти ра ли, пре то-
га пре ко Ре глан да. 

Чо вић је до дао ко ју и о Ва лен-
си ји, по мно ги ма нај ја чој еки пи у 
Евро ку пу.

- Ва лен си ја је чвр ста еки па ко-
ја ду го игра за јед но и ја ко се до-

бро по зна је. Игра чи тач но зна ју 
шта ра де и шта хо ће. 

По том је за кљу чио:
- Пре ове утак ми це је све 

за ви си ло од нас, са да ви ше 
ни је та ко, али бо ри ће мо се 

до кра ја. Има мо још две 
утак ми це у Евро ку пу. 
Пре Ли мо жа нас че ка 
Це де ви та У АБА ли-
ги, да то не за бо ра-
ви мо. Из га ра ће мо 
и на дам се да ће 

опет све би ти у 

на шим ру ка ма. 
Ни је ре као, али се под ра зу ме ва 

шта је ми слио. Да Зве зда по бе ди 
Ли мож у Фран цу ској, игра на ред-
ног утор ка, а да Ва лен си ја у сре ду 
са вла да и Уни ка ху у Ма ла ги. У том 
слу ча ју суд би на би опет би ла у ру-
ка ма цр ве но-бе лих, три јумф над 
Уни ка хом у дво ра ни Алек сан дар 
Ни ко лић са шест и ви ше раз ли-
ке во дио би у че тврт фи на ле Евро-

ку па. То би био филм са срећ-
ним кра јем.

опет је усле дио пад, го сти су се од- ке во дио би у че тврт фи на ле Евро-
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Џен тлмен Пер пе ро глу

КОШАРКА

ДУ ШАН РИ СТИЋ И ФИ ЛИП ЧО ВИЋ ИЗ ДРУ ГОГ ПЛА НА ОКРЕ ТА ЛИ СУ ТОК УТАК МИ ЦЕ СА ВА ЛЕН СИ ЈОМ НА СТРА НУ ЗВЕ ЗДЕ, АЛИ КО НАЦ ДЕ ЛО НИ ЈЕ УКРА СИО

Окрут на игра суд би не
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НА РА ВО У ЧЕ НИ ЈЕ
Ри стић је већ из ву као по у ку:
- Да не жа ли мо пре ви ше. Мо ра мо што пре 
из овог по ра за не што да на у чи мо, а то је да 
кон тро ли ше мо утак ми цу свих 40 ми ну та. Ако 
ма ло бо ље по гле да те, сви по ра зи ове го ди-
не су до шли за то што смо игра ли про мен љи-
во. Пад не мо у од бра ни, па стиг не мо, та ко да 
кључ за нас у да љем де лу се зо не ће би ти 
кон стант ност. 

Г ГРУ ПА
Цр ве на зве зда - Ва лен си ја .................81:82
Ли мож - Уни ка ха .................................77:78

1. *ВА ЛЕН СИ ЈА 4 4 0 338:305 8
2. УНИ КА ХА 4 3 1 310:308 7
3. ЗВЕ ЗДА 4 1 3 314:324 5
4. ЛИ МОЖ 4 0 4 294:319 4

Пе то ко ло – 29. ја ну а ра: Ли мож – Цр ве на зве-
зда. 30. ја ну а ра: Уни ка ха – Ва лен си ја. 
Ше сто ко ло – 5. фе бру ара: Цр ве на зве-
зда – Уни ка ха. 6. фебруара: Ва лен си ја – 
Ли мож.

БЕ РОН: ЗА ВИ СИ МО 
ОД ДРУ ГИХ
Аме ри ка нац Би ли Бе рон је био 
блед. Шу ти рао је 9-2, по сти гао 
са мо шест по е на.
- Те шке шу те ве су уба ци ли и Ре-
гланд и Ван Ро сом на кра ју. Пре 
то га је био онај мој про ма шај ка-
да сам био фа у ли ран. Ни је би-
ла ло ша по зи ци ја, не бих цео 
обруч про ма шио да ни сам уда-
рен по ру ци, али ар би три ни су 
ни шта сви ра ли.
По том је до дао: 
- До бра ствар је што још ни шта 
ни је из гу бље но, али за ви си мо 
и од дру гих ре зул та та. Мо ра мо 
ово да за бо ра ви мо, фо ку си ра-
мо се на оно што сле ди и на да-
мо се да ће Уни ка ха да из гу би 
од Ва лен си је…

ПРА ЗНА ЧЕ ТИ РИ МЕ СТА
У че тврт фи на ле су се два ко ла пре кра ја дру ге рун де 
пла си ра ли Ва лен си ја, Асвел, Ло ко мо ти ва Ку бањ и Ан-
до ра. У Х гру пи УНИКС је у да ле ко по вољ ни јој си ту а ци ји 
не го Зе нит, док је нај не и зве сни је у Е гру пи у ко јој се на-
ла зи Пар ти зан, сви су још у игри за ТОП 8, Ал ба са ве ћим 
из гле ди ма не го кон ку рен ти.

ОЏО: СИТ НИ ЦЕ 
ЖИ ВОТ ЗНА ЧЕ
Мајкл Оџо је имао два ско ка 
за 16 ми ну та, по сти гао је че-
ти ри по е на, ин декс 10.
- Ду бље вић је по го дио две трој-
ке на стар ту, ус пе ли смо у на-
став ку да се при ла го ди мо, 
ура ди ли смо од лич не ства ри у 
дру гој че твр ти ни, али су нас ма-
ле гре шке ко шта ле три јум фа. 
Ни је до по след њег на па да, би-
ло је до ста сит ни ца на ко је мо-
ра мо да обра ти мо па жњу да би-
смо као тим ра сли. Је дан скок 
у на па ду, гра ђе ње у од бра ни, 
те ства ри. Ми не ће мо од у ста-
ти до кле год има шан се. 
Зве зда је из гу би ла бит ку 
у ре ке ту. Од нос ско ко ва је 
24:32.

Уни ка хом од лу чи ва ће 

шао је по врат ник у на шу ко-

на у чио за че ти ри го ди не ме ђу Ди-

ће на ње му по чи ва ти бу дућ ност на-
ше ре пре зен та тив не ко шар ке у ре-

ност су сре та, до по врат ка на пар кет 

Ште та што ве о ма до бра пар ти ја 
ро ђе ног Но во са ђа ни на ни је кру ни-

за по бе ду, али ни смо ус пе-
ли да три јум фу је мо упр-
кос од лич ној ат мос фе-
ри у ха ли. Јед но став но, 

је мо се. И да ље 

О раз ло зи-
ма осци ла ци-

- Јед но став-
но, не мо же-
мо да оче ку је-
мо да има мо 
пер фект ну, са-
вр ше ну се зо ну, 
не ке утак ми-
це мо ра мо да 
из гу би мо. Ни-
је баш ла ко из-
др жа ти у ви со-

40 ми ну та, по-
го то во про тив 

мом ми шље њу 
то је евро ли га шка 

еки па. Мо ра мо што пре да из-
ву че мо по у ке из по ра за и да се 

го вор у по след њих 28 се кун ди, ко-
је су по ки да ле жив це и нај хлад но-

- Же ле ли смо да од бра ни мо по-

ма јац пре о кре та, 

гу трој ку за 28:24. За 
пет ми ну та са Чо ви-

ша ва ју у то ку сва ке утак ми це и не 
мо же те их из бе ћи. На кра ју кра је ва, 

за ви си ло од нас, са да ви ше 
ни је та ко, али бо ри ће мо се 

Ли мож у Фран цу ској, игра на ред-

са вла да и Уни ка ху у Ма ла ги. У том 
слу ча ју суд би на би опет би ла у ру-

кон так ту са лоп том ода пео је трој-

сли чан на чин по ен ти ра ли, пре то-
ке во дио би у че тврт фи на ле Евро-
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Пе то ко ло – 29. ја ну а ра

- Те шке шу те ве су уба ци ли и Ре-

пла си ра ли Ва лен си ја, Асвел, Ло ко мо ти ва Ку бањ и Ан-
до ра. У Х гру пи УНИКС је у да ле ко по вољ ни јој си ту а ци ји 

Грк Стра тос Пер пе ро глу је опет био нај бо љи играч 
Зве зде и убе дљи во нај е фи ка сни ји са 26 по е на.

– Бо ри ли смо се до по след ње се кун де. Про тив 
еки пе као што је Ва лен си ја не сме те да пра ви те гре-

шке, они има ју од лич не игра че ко ји ће увек да вас 
ка зне. Све вре ме смо по ку ша ва ли да стиг не мо 

пред ност, ус пе ли смо, пре сти гли их, да ли 
све од се бе, али ни је би ло до вољ но. То 

је ко шар ка. Фо ку си ра ће мо се на по-
зи тив не ства ри, по ка за ли смо да 

мо же мо да игра мо про тив еки пе 
ко ја је је дан од фа во ри та за осва-

ја ње Евро ку па. 

Три лер за вр шни ца при па ла је го сти ма. Ван Ро сом 
је по го дио нај ва жни ји шут. Зве зди је оста ло 3,4 се кун-
де за по след њи на пад, Да ви до вац је ба цио дуг пас ка 
Пер пе ро глуу, он је из ду е ла по ку шао да до да до Бе ро-
на, али ни је би ло вре ме на...

– Од мах сам по гле дао ка су ди ји. Ипак, све стан сам 
да су би ле по след ње се кун де, рет ко се у тим мо мен-
ти ма сви ра та ко не што. Ни је био фа ул… Де та љи су од-
лу чи ли… 

Пер пе ро глу је за кљу чио:
– За ви си мо и од дру гих ре зул та та, али ни шта још ни-

је го то во. Ми мо ра мо да од ра ди мо оно што је до нас, 
да по бе ди мо у два пре о ста ла ме ча.
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ДИ НА МИК 76

СУ ТЈЕ СКА 51

23:14, 12:14, 17:12, 24:11

Дво ра на: „Ран ко Же ра ви ца“. 
Гле да ла ца: 200. Су ди је: По ро-
бић, Шкр бец и Кру љац.

ДИ НА МИК: Бе слаћ 15 (8-4 за 
три, 6 ск), Јан ко вић 5 (5 ск), Ву ли-
кић 7 (8 ас), Ку тле шић 5, Ма ли-
џан 2, Сте па но вић, Ђе рић 20 (8-5 
за три), Гли шић 6 (12 ск), Ра ки-
ће вић 2 (6 ас), Осто јић 12 (11 ск), 
Сте ва но вић, Сав ко вић 2. 

СУ ТЈЕ СКА: Па вли ће вић 3 (5 ск, 
6 ас), Гар да ше вић, Ву ле вић, Кне же-
вић 18, Ћа лић (4 ск), Ву јо вић 2 (5 
ск), Ра ич ко вић, Спа со је вић 16 (5 ск), 
Ву ков ић 4, Ла ло вић 8 (9 ск). 

Мир ко Ђе рић и Ду шан Бе слаћ 
су ра фа лом трој ки за су ли кош Су-

тје ске – од 14 да ле ко мет них хи та-
ца ко ли ко су Дор ћо ли ци по го ди-
ли, њих дво ји ца су да ли де вет. 

14

КОШАРКА

Н
а утак ми ци Пар ти за на, у 
пр вом ре ду, се део је Ни ко-
ла Ра до ва но вић, де чак ко ји 

би уско ро и зва нич но тре ба ло да 
по ста не део цр но-бе лог омла дин-
ског по го на, а ка сни је да го ди на-
ма бу де би сер нај тро феј ни јег срп-
ског клу ба. Иако ни је са оп ште но 
са ка квом су фи нан сиј ском по ну-
дом чел ни ци Пар ти за на иза шли 
пред 16-го ди шњег крил ног игра-
ча, си гур ни смо да је у пи та њу сво-
та ко ју су за са мо три ме се ца већ 
ба ци ли на те рен Пи о ни ра на ви-
ја чи клу ба из Хум ске! 

Да кле, још је дан та ле нат по-
пут Ра до ва но ви ћа мо гао је да 
стиг не у Пар ти зан да по је дин ци 
ни су же ле ли да ис ка жу не за до-
вољ ство, нај че шће су ђе њем, та ко 

што су уба ци ва ли на пар кет раз-
не пред ме те.

Због по на ша ња пу бли ке на 
утак ми ци тре ћег ко ла Топ 16 
фа зе Евро ку па, про тив Мо на ка, 
Евро ли га је ка зни ла Пар ти зан са 
10.000 евра! Све због па ље ња ба-
кљи и уба ци ва ња твр дих и ме ких 
пред ме та на те рен. 

На ште ту клу ба, ка ко и на из-
нос ко ји ће Пар ти зан мо ра ти да 
пла ти, ути ца ла је чи ње ни ца да је у 
пи та њу по но вље ни слу чај не при-
лич ног по на ша ња пу бли ке.

По но вљен је то ли ко да су цр-
но-бе ли до са да већ мо ра ли да 
упла те око 27 хи ља да евра на 
ра чун ме ђу на род ног так ми че-
ња, а ка да се са бе ру и ка зне из 
АБА ли ге, Пар ти зан је до слов но 

ба цио 32 хи ља да евра ове се зо-
не, не ра чу на ју ћи и утак ми цу ко-
ју су игра ли пред пра зним три-
би на ма. А још ни је ни по ло ви на 
про шла!

Пар ти зан је још јед ном апе ло-
вао на сво је на ви ја че да пре ста ну 
са уба ци ва њем ства ри на те рен, 
јер та ко чи не ште ту клу бу. У са-

оп ште њу на зва нич ном сај ту клу-
ба из ме ђу оста лог сто ји:

„Упр кос раз у ме ва њу за ре волт 
ко ји по је ди не си ту а ци је на те ре-
ну иза зи ва ју, ви ше је не го ја сно да 
ре ак ци је ко је до во де до ка жња-
ва ња клу ба не во де ни ку да. На-
про тив, та кве си ту а ци је по ста ју 
за клуб не из др жи ве. Пот пу но без 
сми сла је си ту а ци ја у ко јој се клуб 
бо ри да про да што ви ше се зон-
ских и днев них ка ра та, а да оства-
ре ни при ход за пра во не за вр ши у 
клу бу! Огром не сво те нов ца од-
ла зе у не по врат уме сто да бу ду 
уло же не у на пре дак Пар ти за на, 
сто га клуб скре ће па жњу сво јим 
на ви ја чи ма ка ко је крај ње вре ме 
да сви за јед но из гре ша ка не што 
на у чи мо.”

ПАР ТИ ЗАН НИС КА ЖЊЕН СА ЈОШ ДЕ СЕТ ХИ ЉА ДА ЕВРА ЗБОГ „ПО НА ША ЊА ПУ БЛИ КЕ”

пр вом ре ду, се део је Ни ко-
ла Ра до ва но вић, де чак ко ји 

што су уба ци ва ли на пар кет раз-
не пред ме те.

оп ште њу на зва нич ном сај ту клу-
ба из ме ђу оста лог сто ји:

Ба чен је 
и та ле нат
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КЛС – 18. КОЛО
Данас
Нови Сад: Војводина – Дунав у 18 
(Обркнежевић, Стефановић, Стрика). СПЦ 
Војводина, Мала дворана.
Сутра
Ваљево: Металац – Вршац у 18 (М. Јурас, 
Нинковић, Матић).
Београд: Динамик – Златибор у 18 (Јевтовић, 
Весковић, Милојевић). „Ранко Жеравица“.
Београд: Беовук 72 – Тамиш у 19 (Белошевић, 
Војиновић, Виријевић). „Шумице“.
Чачак: Борац – Младост у 19 (Ј. Јурас, Пецељ, 
Дашић)
Недеља
Београд: ОКК Београд – Спартак у 12 (Прпа, 
Седлар, Влаховић). „Мега Фактори“.
Нови Пазар: Нови Пазар – Слобода у 18 
(Николић, Мрдак, Арсенијевић).

1. БОРАЦ 17 16 1 1568:1306 33
2. ДИНАМИК 17 12 5 1446:1262 29
3. НОВИ ПАЗАР 16 13 3 1389:1258 29
4. ОКК БЕОГРАД 17 12 5 1468:1400 29
5. СЛОБОДА 17 9 8 1518:1474 26
6. ЗЛАТИБОР 17 8 9 1296:1299 25
7. ТАМИШ 17 8 9 1400:1354 25
8. МЛАДОСТ 17 7 10 1428:1476 24
9. ВРШАЦ 17 7 10 1477:1557 24
10. ВОЈВОДИНА 17 7 10 1524:1610 24
11. МЕТАЛАЦ 17 6 11 1432:1487 23
12. ДУНАВ 17 6 11 1368:1503 23
13. СПАРТАК 17 4 13 1300:1457 21
14. БЕОВУК 16 3 13 1259:1430 19

Ју ни о ри Пар ти за на у Мин хе ну ће од да нас до не-
де ље уче ство ва ти на дру гом ква ли фи ци о ном 

тур ни ру Евро ли ге. Цр но-бе ли де ча ци ће по ку ша-
ти да из бо ре пла сман на фај нал-ејт, ко ји се тра ди-
ци о нал но одр жа ва у вре ме тра ја ња фај нал-фо ра 
Евро ли ге. Ове го ди не то је у Ви то ри ји. 

Ри ва ли Пар ти за на у гру пи су: Ма ка би, Ба јерн 
и Франк фурт, док су у дру гој гру пи: Ал ба, Па на-
ти на и кос, Ре ал и Улм. Са мо по бед ник иде на за-
вр шни тур нир. 

Пар ти зан ће у Мин хе ну игра ти у са ста ву: Бо шко 
Ми ха и ло вић, Алек сан дар и Бра ни слав Су жњев, 
Ђор ђе Па жин, Мар ко Ба јић, Лу ка Но ва ко вић, Ла-
зар Сте фа но вић, Алек сан дар Вељ ко вић, Лу ка 
Тар лаћ, Ђу ро Да у то вић, Ду шан Та на ско вић и Лу-
ка Ко ва че вић. Тре нер је Алек сан дар Бу ћан. 

Си ди ки Ко не не мо же да по мог не са и гра чи ма 
јер је по ло мио нос не по сред но пре тур ни ра.

Ина че, ово је дру ги ква ли фи ка ци о ни тур нир, 
пр ви је одр жан у сми рај 2018, у Ва лен си ји где 
је по бе ди ла еки па ор га ни за то ра тур ни ра. Тре ћи 

тур нир се игра од 8. до 10. фе бру а ра у Ка у на су, 
а че твр ти, већ тра ди ци о нал но, од 22. до 24. фе-
бру а ра у Же ле зни ку. 

А ГРУ ПА

Пр во ко ло - да нас: Ма ка би – Пар ти зан НИС у 
9, Ба јерн – Франк фурт у 11.

Дру го ко ло - да нас: Франк фурт – Ма ка би у 17, 
Пар ти зан НИС – Ба јерн у 19.

Тре ће ко ло - су тра: Пар ти зан НИС – Франк-
фурт у 12,30, Ба јерн – Ма ка би у 14,30.

Б ГРУ ПА

Пр во ко ло - да нас: Ал ба – Па на ти на ки ос у 13, 
Ре ал – Улм у 15.

Дру го ко ло – су тра: Ал ба – Улм у 8,30, Ре ал – 
Па на ти на и кос у 10,30.

Тре ће ко ло - су тра: Па на ти на и кос – Улм у 
16,30, Ал ба – Ре ал у 18,30.

Ју ни о ри се бо ре у Мин хе ну

БИТКА ЗА ВИ ТО РИ ЈУ: Та на ско вић 
и Па жин ФО ТО: В. Мар ко вић

За кључ ци 
Скуп шти не АБА
Скуп шти на АБА ли ге ј.т.д. 
је ју че на са стан ку го ди не у 
Ба ња лу ци, ана ли зи ра ла до-
са да шњи ток се зо не 2018/19 и 
кон ста то ва ла да су сва так ми-
че ња под ње ним окри љем ис-
пу ни ла нај ви ше стан дар де. 

Чла но ви Скуп шти не су 
по ка за ли ви сок ни во за јед-
ни штва са ци љем да по диг-
ну ква ли тет так ми че ња на 
још ви ши ни во. Кроз отво-
ре ну ди ску си ју о свим кључ-
ним те ма ма до шли су до ни за 
за кљу ча ка ко ји ће оси гу ра ти 
да фи ниш ли га шког де ла и 
плеј-оф пред ста вља ју кру-
ну се зо не. 

Скуп шти на АБА ли ге 
усво ји ла је и ка лен дар так-
ми че ња за се зо ну 2019/20 
ко ју отва ра АБА Су пер куп 
ко ји ће се игра ти од 26. 9. до 
29. 9. 2019. Пр во ко ло у се-
зо ни 2019/20 за ка за но је за 
5. 10. 2019.

 17. КО ЛО
Вр шац – Спарс ................................. 76:93
Зрињ ски – Бо рац ............................. 84:81
Лов ћен – При мор ска ........................ 66:80
Ро га шка – Хе ли ос ............................ 68:63
Ди на мик – Су тје ска .......................... 76:51
Сплит – МЗТ ..................................... 76:78

 1. ПРИ МОР СКА 17 16 1 1442:1163 33
 2. МЗТ 17 12 5 1490:1353 29
 3. СПАРС 17 12 5 1240:1191 29
 4. ДИ НА МИК 17 10 7 1372:1315 27
 5. СУ ТЈЕ СКА 17 9 8 1364:1407 26
 6. СПЛИТ 17 8 9 1338:1333 25
 7. БО РАЦ 17 8 9 1296:1322 25
 8. ЛОВ ЋЕН 17 8 9 1208:1315 25
 9. РО ГА ШКА 17 7 10 1346:1353 24
10. ЗРИЊ СКИ 17 6 11 1310:1384 23
11. ХЕ ЛИ ОС 17 5 12 1269:1379 22
12. ВР ШАЦ 17 1 16 1339:1599 18

Осам на е сто ко ло: При мор ска – Зрињ ски, 
Спарс – Ди на мик, МЗТ – Вр шац, Су тје ска – 
Ро га шка, Бо рац – Сплит, Хе ли ос – Лов ћен.

ЕВРО ЛИ ГА  ПОБЕДЕ МАКАБИЈА И МИЛАНА

Ка ли нић и Фенер 
чувај место на врху

АБА 2 ЛИ ГА  БЕЗ УЗ БУ ЂЕ ЊА У ДЕР БИ ЈУ КО ЛА

Ра фа л Дорћолаца

Дер би ко ла у Ис тан бу лу ни је до-
нео баш ни ма ло уз бу ђе ња. Од 

тре нут ка ка да се, још у пр вој че-
твр ти ни, не што осет ни је од ле пио, 
Фе нер бах че је дик ти рао ри там и 
др жао пред ност. 

Од лич ну пар ти ју пру жио је Ни-
ко ла Ка ли нић ко ји је уба цио 16 по-
е на, док је Мар ко Гу ду рић стао на 
пет. На дру гој стра ни, је дан од нај-
бо љих опет је био Ни ко ла Ми лу ти-
нов – 11 по е на, без про ма ша ја – али 
то ни је би ло до вољ но за брејк. 

Вла ди мир Ми цов је бли стао и 
за јед но са сјај но, Мај ком Џеј мсом 
но сио Ми ла но до по бе де над Жал-
ги ри сом. 

Ме не ке ни су од старт дик ти ра-
ли ри там, али је тим из Зе ле не шу-
ме ипак ус пео да про на ђе на чин да 
се вра ти у меч. Ме ђу тим, све на-
ле те ри ва ла, до ма ћин је ус пео да 
осу је ти. На кра ју је сла вио по бе ду 
убе дљи ви ју од по ра за у пр вом де-
лу се зо не – у Ка у на су је би ло 83:78 
за Жал ги рис. 

„Ду плу по бе ду“ оства рио је и Ма-
ка би и то про тив Па на ти на и ко са. 
По сле овог по ра за, грч ки тим је све 
бли же опро шта ју од плеј-офа. 

До ма ћин је све вре ме дик ти рао 

ри там, али је ПАО ус пео да до ђе у 
шан су да се бо ри чак и за по бе ду. У 
38. ми ну ту би ло је са мо 74:70. Ме-
ђу тим, та да је ју нак овог ме ча Ка ло-
ја ро на ис те ку на па да уба цио трој ку, 
пра во у ср це ти ма Ри ка Пи ти на.

ФЕ НЕР БАХ ЧЕ 90

ОЛИМ ПИ ЈА КОС 75

21:15, 19:13, 28:26, 22:21

ФЕ НЕР БАХ ЧЕ: Грин 17 (4-4 за 
три), Ме ли 6, Мах му то лу, Ка ли нић 
16 (7-4, 4-2, 2-2, 2 ск, 1 ас, 2 ул, 1 ил, 
1 бл за 26 мин), Слу кас 12, Гу ду рић 
5 (2-1, 2-1, 1 ск, 1 ил за 15 мин), Ве-
сли 7, Гу лер, Дик сон 13 (10 ас), Ду-
ве ри о лу 8, Да то ме 4, Ло верњ 2.

ОЛИМ ПИ ЈА КОС: Ви ли јамс-Гос 
3, Ту пан 8, Спа ну лис 10 (4 ас), Ти-
ма 14 (7-4 за три), Ми лу ти нов 11 
(3-3, -, 5-5, 4 ск, 1 ас, 4 ил за 30 мин), 
Стрел ни јекс 13 (4 ск, 4 ас), Ве зен ков, 
Прин те зис, Па па ни ко лау 8 (7-2 за 
три), Ман ца рис, Бо грис 2, Ли деј 6. 

МА КА БИ 84

ПА НА ТИ НА И КОС 75

16:17, 24:18, 22:19, 22:21

МА КА БИ: Реј 3, Вил бе кин 13, 
Пар го 6, О`Брајант 7 (6 ск), Ка ло-
ја ро 20 (11 ск), Рол 9, Та јус 8 (4 ск), 
Ди бар то ло мео 3, Ко ен 6, Блек 9 (5 
ск), Зу сман (5 ас).

ПА НА ТИ НА И КОС: То мас 12 (8 
ск), Пејн 4 (5 ск), Па па ја нис (4 ск), 
Па па пе тру 9 (5 ск), Гист 2, Ву ју кас, 
Ле ка ви чи јус 6, Кил па трик 6, Ло-
џе ски 14 (4 ск), Ка ла тес 14 (5-0 за 
три, 10 ас, 4 ил), Аде то кун бо 4, Ми-
то глу 7 (5 ск).

МИ ЛА НО 80

ЖАЛ ГИ РИС 70

21:13, 13:17, 18:20, 28:20

МИ ЛА НО: Де ла ва ле 2, Џејмс 20 
(8-3 за три, 4 ск, 9 ас, 4 ул), Ми цов 
17 (10-5, 2-2, 2-1, 6 ск, 3 ас, 1 ул, 
2 ил за 34 мин), Гу да и тис 6, Бер-
танс 17, Фон те кио, Ку змин скас 14 
(5-4 за три, 5 ск), Барнс 2 (7 ск), Џе-
релс, Омић 2.

ЖАЛ ГИ РИС: Деј вис 13 (7 ск), 
Вол тон, Томп сон, Вол терс 17 (5-1 
за три, 5 ск, 5 ас), Вол кап 4 (4 ск, 
4 ас), Јан ку нас 14 (4 ск), Би ру тис, 
Ми лак нис 5, Вајт 2 (4 ск), Јо ку ба-
и тис, Гри го нис 10 (5 ск, 4 ил), Ула-
но вас 5 (4 ск).

РЕ АЛ 92

ЕФЕС 84

21:21, 21:21, 22:19, 28:23

РЕ АЛ: Ко зер 5, Рен долф 24 (6-5 
за три, 6 ск), Фер нан дез 2, Кам па-
цо 8 (5 ас), Ре јес 6, Ајон 3 (7 ск, 5 ас), 
Ке рол 5, Та ва рес 10 (7 ск), Љуљ 19 
(12-3 за три, 8 ск, 5 ас), Дек, Томп-
кинс 2, Теј лор 8.

ЕФЕС: Лар кин 8 (5 ас), Бу буа 8 
(4 ас), Бал бај, Бир сен, Мо тум 13, 
Шан ли, Мо ер ман 5 (5 ск), Плајс 15 
(4 ск), Ми цић 21 (5-5, 8-3, 3-2, 1 ск, 
5 ас, 2 ул, 3 ил за 33 мин), Ан дер-
сон, Дан стон 5, Си мон 9.

МИ ЦИЋ БЛИ СТАО, АЛИ СЕ ПО КЛО НИО КРА ЉУ
Ва си ли је Ми цић је од и грао од лич но. Ура дио је све што је мо гао,са 21 
по е ном био нај е фи ка сни ји играч Ефе са, упи сао је и пет аси стен ци ја. 
Али, све то је би ло до вољ но тек за јак от пор Ефе са Ре а лу. 
Јер – Краљ је имао не ствар ног Ен то ни ја Рен дол фа, ко га ду гај ли је 
Ефе са ни су успе ва ле да са чу ва ју. По себ но ка да би се из вла чио на 
шут за три, а то је ра дио че сто – по го дио је пет трој ки, уз са мо је дан 
про ма шај и но сио Ре ал до по бе де ко јом се шам пи он Евро пе учвр-
стио на дру гој по зи ци ји на та бе ли.

ДВА ДЕ СЕ ТО КО ЛО
Фе нер бах че – Олим пи ја кос ............... 90:75
Ма ка би – Па на ти на и кос ..................... 84:75
Ми ла но – Жал ги рис ............................ 80:70
Ре ал – Ефес ......................................... 92:84
Да нас
Хим ки – Ба јерн ......................................... 18 
Да ру ша фа ка – Ба ско ни ја .................... 18,15 
Бу дућ ност – Гран Ка на ри ја ...................... 19 
Бар се ло на – ЦСКА ................................... 21

 1. ФЕ НЕР БАХ ЧЕ 20 18 2 1672:1479 38
 2. РЕ АЛ 20 16 4 1724:1521 36
 3. ЦСКА 19 14 5 1631:1539 33
 4. ЕФЕС 20 13 7 1710:1603 33
 5. ОЛИМ ПИ ЈА КОС 20 12 8 1592:1541 32
 6. БАР СЕ ЛО НА 19 11 8 1480:1460 30
 7. МИ ЛА НО 20 9 11 1727:1712 29
 8. МА КА БИ 20 9 11 1606:1602 29
 9. БА СКО НИ ЈА 19 9 10 1542:1527 28
10. БА ЈЕРН 19 9 10 1514:1545 28
11. ЖАЛ ГИ РИС 20 8 12 1540:1568 28
12. ПА НА ТИ НА И КОС 20 8 12 1539:1582 28
13. ХИМ КИ 19 7 12 1465:1506 26
14. Г.КА НА РИ ЈА 19 6 13 1485:1657 25
15. БУ ДУЋ НОСТ 19 5 14 1406:1590 24
16. ДА РУ ША ФА КА 19 2 17 1410:1611 21
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НБА

СТРЕЛ ЦИ

1. Џејмс ХАР ДЕН (Хју стон) ..............36,3
2. Ен то ни ДЕЈ ВИС (Њу Ор ле анс) ....29,3
3. Стеф КА РИ (Гол ден стејт) ............29,3
4. Ке вин ДУ РЕНТ (Гол ден стејт) ......... 28
5. Ка ва ји ЛЕ НАРД (То рон то) ............................... 27,6
32. Ни ко ла ЈО КИЋ (Ден вер) ............................... 19,8
73. Бог дан БОГ ДА НО ВИЋ (Са кра мен то) ............ 15,4
161. Не ма ња БЈЕ ЛИ ЦА (Са кра мен то) ...................10
262. Бо бан МАР ЈА НО ВИЋ (Ел Еј Кли перс) ............6,6
392. Ми лош ТЕ О ДО СИЋ (Ел Еј Кли перс) ...............3,2

СКО КО ВИ

1. Ан дре ДРА МОНД (Де тро ит) ........14,9
2. Ди ан дре ЏОР ДАН (Да лас) ...........14,0
3. Џо ел ЕМ БИД (Фи ла дел фи ја) ......13,3
4. Ен то ни ДЕЈ ВИС (Њу Ор ле анс) ....13,3
5. Ру ди ГО БЕР (Ју та) .................................................13
18. Ни ко ла ЈО КИЋ (Ден вер) ............................... 10,3
80. Не ма ња БЈЕ ЛИ ЦА (Са кра мен то) .....................5,8
168. Бо бан МАР ЈА НО ВИЋ (Ел Еј Кли перс) ...............4
192. Бог дан БОГ ДА НО ВИЋ (Са кра мен то) .............3,7
423. Ми лош ТЕ О ДО СИЋ (Ел Еј Кли перс) ...............1,1

АСИ СТЕН ЦИ ЈЕ

1. Ра сел ВЕСТ БРУК (Окла хо ма) ......10,6
2. Кајл ЛА У РИ (То рон то) .................... 9,4
3. Џон ВОЛ (Ва шинг тон) .................... 8,7
4. Бен СИ МОНС (Фи ла дел фи ја) ........ 8,3
5. Џејмс ХАР ДЕН (Хју стон) .....................................8,3
9. Ни ко ла ЈО КИЋ (Ден вер) ....................................7,7
47. Бог дан БОГ ДА НО ВИЋ (Са кра мен то) ...............4,3
150. Ми лош ТЕ О ДО СИЋ (Ел Еј Кли перс) ...............2,1
157. Не ма ња БЈЕ ЛИ ЦА (Са кра мен то) ..................2,1
376. Бо бан МАР ЈА НО ВИЋ (Де тро ит) .....................0,6

УКРА ДЕ НЕ ЛОП ТЕ

1. Ра сел ВЕСТ БРУК (Окла хо ма Си ти) 2,4
2. Пол ЏОРЏ (Окла хо ма Си ти) .......... 2,3
3. Ро берт КО ВИНГ ТОН (Ми не со та) .. 2,1
4. Џејмс ХАР ДЕН (Хју стон) ................... 2
5. Крис ПОЛ (Хју стон) .............................................2,1
36. Ни ко ла ЈО КИЋ (Ден вер) ..................................1,3
94. Бог дан БОГ ДА НО ВИЋ (Са кра мен то) ..................1
160. Не ма ња БЈЕ ЛИ ЦА (Са кра мен то) ..................0,7
380. Бо бан МАР ЈА НО ВИЋ (Ел Еј Кли перс) ............0,3
396. Ми лош ТЕ О ДО СИЋ (Ел Еј Кли перс) ...............0,2

П
ра ви ла НБА ли-
ге ка жу: „Сва ки 
играч ко ји на пу-

сти под руч је око клу пе 
то ком кон флик та на те-
ре ну би ће су спен до ван 
нај ма ње јед ну утак ми-
цу и ка жњен са нај ви ше 
50 хи ља да до ла ра. То ком 

кон флик та, сви игра чи 
ко ји ни су уче сни ци у том 

тре нут ку мо ра ју да оста ну у 
не по сред ној бли зи ни кли пе. 

Они ко ји то не по шту ју би ће 
су спен до ва ни, без пла те, нај ма-

ње јед ну утак ми цу и мо ра ће да 
пла те ка зну од нај ма ње 35 хи-

ља да до ла ра.“
Ни ко ла Јо кић је у тре нут-

ку ка да је из би ло ја че ко шка-
ње из ме ђу Меј со на Пла мли-
ја и Де ре ка Феј вор са у пр вој 
че твр ти ни ду е ла Ју те и Ден-
ве ра, био на клу пи. По ско чио 
је, на пра вио не ко ли ко ко ра-
ка ка „жа ир шту“ као и оста-
так клу пе, али без да је кро-
чио на пар кет.

Ипак, већ у тре нут ку док се 
де ша вао ин ци дент, сви су гле-

да ли ка Јо ки ћу, су ге ри са ли да га 
че ка су спен зи ја.
- За ви си шта је не по сред на бли-

зи на клу пе – ре а го вао је Пол Пирс, 
ле ген дар ни ас и са да ана ли ти чар. – 
Јо кић је био на три ко ра ка од клу-
пе, тех нич ки је у бли зи ни. Ако ни си 

уче ство вао, не би тре ба ло да бу деш 
су спен до ван. То је људ ска ре ак ци ја. 
Пра ви ло мо ра да се про ме ни.

Ка да је Ни ко ла упи тан да ли се 
бри не да би мо гао да бу де су спен-
до ван, срп ски 23-го ди шњак се пот-
пу но збу нио:

- Не – за чу ђе но је про ко мен та ри-
сао Ни ко ла а он да по гле дом као да је 

тра жио по др шку дру гих но ви на ра. 
– Па ни сам био на те ре ну?

Да, али си кре нуо иза че о не ли-
ни је... – на ста ви ли су пред став ни-
ци ме ди ја, са да и они сти дљи ви-
јим то ном.

- Зар не мо гу та мо да за ко ра чим? 
Ни сам чак био ни бли зу!

Вид но збу њен Јо кић се са мо по-
ми рио са „суд би ном“:

- Ако ли га же ли да ме ка зни, ка-
зни ће ме. Али, ствар но ни сам ни-
шта ура дио. 

Да ни јед ног тре нут ка ни је ни по-
ми слио да би за „шет ка ње“ мо гао да 
бу де су спен до ван по твр ђу је и ње гов 
фо кус и же сти на са ко јом је од и грао 
оста так утак ми це. Јо кић је из јед на-
чио ре корд ка ри је ре по бро ју ухва-
ће них лоп ти (21) а по сле лак та у ле-
ђа од стра не по сло вич но пр ља вог 
Џеа Кра у де ра, пре ки нуо је пре по-
зна тљи ву мир но ћу и ушао у ду ел са 
сна жним кри лом Ју те.

- Ни је би ло баш мно го стра сти – 
ре као је Јо кић на кон пи та ња да ли 
во ли ка да утак ми ца по ста не на би-
је на емо ци ја ма, ка ко је би ло у Солт 
Лејк Си ти ју. - Пу бли ка је уче ство ва-
ла у утак ми ци, ми смо се вра ћа ли 
из де фи ци та... Сва ки меч у ко јем се 
вра ћаш про тив пу бли ке, про тив за-
и ста до брог ти ма, до бар је.

Иако му је пу бли ка зви жда ла при 
сва ком кон так ту са лоп том по сле 
бур них ре ак ци ја.

- Ни сам их чуо. Мо ја гре шка.
Чи ње ни цу да је од и грао „20+20“ 

утак ми цу, Јо кић је про ко мен та ри-
сао на је ди ни на чин на ко ји овај мо-
мак уме:

- Про ма шио сам пре ви ше трој-
ки.

За крај, је дан са вет од Ни ко ле Јо-
ки ћа свим цен три ма ко ји се су о ча-
ва ју са ви шим и фи зич ки по тен ци-
јал но до ми нант ни јим ри ва ли ма, 
ка кав је Ру ди Го бер – нај бо љи де-
фан зи вац НБА.

- Ни је то про блем, јер све док си 

у кон так ту са де фан зив цем, он не 
мо же да ско чи ви со ко. По треб но је 
са мо се на сло ни ти ма ло на ње га – 
про ко мен та ри сао је Јо кић ду е ле са 
Фран цу зом. Ду е ле ко ји су му ап со-
лут но при па ли, али ко ји ни су од лу-
чи ли по бед ни ка. Ју та је сла ви ла.

Уко ли ко Јо кић бу де су спен до ван, 
про пу сти ће утак ми цу са Фи ник сом. 
Али, он да ће мо ра ти да бу ду ка жње-
ни и оста ли ко ји су у том тре нут-
ку уста ли са клу пе, а то су пе то ри ца 
игра ча. Пра ви ло ли ге ка же да ће, у 
том слу ча ју (ви ше од че тво ри це су-
спен до ва ни) Ден ве ро ви игра чи про-
пу шта ти утак ми це по абе цед ном ре-
ду. Мо жда Јо кић ипак за и гра про тив 
Ко ко шко ва. М. Не шо вић

СИ НОЋ
Окла хо ма Си ти – Њу Ор ле анс, Ва шинг-
тон – Гол ден стејт, Фи никс – Пор тланд, 
Ел Еј Леј керс - Ми не со та.

НО ЋАС
01,00: Ор лан до – Ва шинг тон
01,30: Бру клин – Њу јорк
01,30: Кли вленд – Ма ја ми
02,00: Чи ка го – Ел Еј Кли перс
02,00: Хју стон – То рон то
02,00: Мем фис – Са кра мен то
02,30: Да лас – Де тро ит
02,30: Мил во ки – Шар лот
03,00: Ден вер – Фи никс
03,00: Ју та – Ми не со та

 НИ КО ЛА ЈО КИЋ ПО СЛЕ СЈАЈ НЕ УТАК МИ ЦЕ, АЛИ И ПО РА ЗА ОД ЈУТЕ, О МО ГУ ЋОЈ СУ СПЕН ЗИ ЈИ

   Ни је би ло емо тив но
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ИН ДИ ЈА НА – ТО РОН ТО  110:106
ИН ДИ ЈА НА: Јанг 23 (15 ск), Ко ли сон 17 (8 
ас), Бог да но вић 16, Тар нер 13 (10 ск, 4 рам-
пе), Са бо нис 12, Еванс 11.
ТО РОН ТО: Иба ка 23 (11 ск, 3 рам пе), Ла у ри 
20 (7 ас, 5 ил), Си ја кам 16 (9 ск), Ван влит 14, 
Па у ел 12.

ЧИ КА ГО – АТЛАН ТА  101:121
ЧИ КА ГО: Ла вин 23, Мар ка нен 22, Дан 16, 
Сел ден 11.
АТЛАН ТА: Ко линс 35 (4-4 трој ке, 8 ск), Принс 
15, Лин 15, Дед мон 14, Лен 14 (10 ск).

БО СТОН – КЛИ ВЛЕНД  123:103
БО СТОН: Ро зир 26 (5-4 трој ке, 8 ск, 6 ас), 
Бра ун 23, Хеј ворд 18, Теј тум 15, Во на меј кер 
11, Мо рис 11.
КЛИ ВЛЕНД: Осман 25 (7-6 трој ке, 8 ск), Жи-
жић 19 (17-9 из игре, 8 ск, 5 ил), Сек стон 16, 
Кларк сон 14 (9-2 трој ке).

БРУ КЛИН – ОР ЛАН ДО  114:110
БРУ КЛИН: Дин ви ди 29, Ра сел 25 (7 ск, 10 
ас), Ке рол 19, Хе рис 13, Ку руцс 13.
ОР ЛАН ДО: Ву че вић 21 (20-9 из игре, 14 ск, 5 
ас, 4 рам пе), Ога стин 19 (6 ас), Ај зак 16 (7-4 
трој ке), Си монс 13.

МА ЈА МИ – ЛА КЛИ ПЕРС  99:111
МА ЈА МИ: Вај тсајд 22 (16 ск), Ри чард сон 17 (5 
ас), Т. Џон сон 15 (5 ас), Вејд 13, Вин слоу 11.
ЕЛ ЕЈ КЛИ ПЕРС: Хе рис 31 (7 ск, 6 ас), Хе рел 
16, Ви ли јамс 13 (6 ас), Бре дли 12, Мар ја но-
вић ни је играо.

ЊУ ЈОРК – ХЈУ СТОН  110:114
ЊУ ЈОРК: Трир 31 (18-12 из игре, 10 ск), Хар-
да веј 21, Му ди ај 14 (7 ил), Нокс 12 (8 ск), Ро-
бин сон 12.
ХЈУ СТОН: Хар ден 61 (18-12 за два, 20-5 трој-
ке, 25-22 пе на ли, 15 ск, 4 ас, 5 ул, 5 ил), Гор-
дон 20, Фа рид 11 (8 ск, 3 рам пе).

ЊУ ОР ЛЕ АНС – ДЕ ТРО ИТ  94:98
ЊУ ОР ЛЕ АНС: Хо лид еј 29 (7 ас), Ока фор 17 
(10 ск), Рендл 13 (13 ск), Ми ро тић 11 (6-3 
трој ке, 7 ск).
ДЕ ТРО ИТ: Гри фин 37 (9-4 трој ке, 9 ск, 7 ас), 
Џек сон 17, Лу ер 11.

ФИ ЛА ДЕЛ ФИ ЈА – СПУРС 122:120
ФИ ЛА ДЕЛ ФИ ЈА: Ем бид 33 (28-13 из игре, 19 
ск), Си монс 21 (10 ск, 15 ас), Ре дик 19 (13-6 
трој ке), Ше мет 14.
САН АН ТО НИО: Де ро у зен 26 (19-12 за два, 9 
ск, 6 ил), Геј 17, Милс 17, Бе ли не ли 16, Вајт 
15 (5 ас), Форбс 14, Ол дриџ 13.

ЈУ ТА – ДЕН ВЕР  114:108
ЈУ ТА: Ми чел 35 (10-6 трој ке, 6 ас), Ру био 17 
(6 ас), Го бер 15 (11 ск, 3 рам пе), Кра у дер 15 
(9-3 трој ке), Инглс 14 (8 ас).
ДЕН ВЕР: Јо кић 28, Бар тон 22 (5-4 трој ке, 9 
ск, 5 ас), Хе рис 16, Лајлс 12.

МЕМ ФИС – ШАР ЛОТ  107:118
МЕМ ФИС: Кон ли 31, Га сол 22 (17 ск, 10 ас), 
Џек сон 15, Грин 14.
ШАР ЛОТ: Во кер 22 (7 ас), Ба тум 18, Лемб 17, 
Пар кер 17, Ви ли јамс 11.

СУ РО ВА 
СУД БИ НА 
ОЛА ДИ ПА
Ола ди по, нај бо љи 
играч Ин ди ја не и 
већ ви ђен уче сник 
на Ол стар ме чу, у 
дру гој че твр ти ни 
дер би ја про тив То-
рон та пао је на под, 
ухва тио се за ко ле-
но и сви ма је од мах 
би ло ја сно шта се де-
ша ва. Оку пи ли су се 
сви, са и гра чи и ри-
ва ли, око та лен то ва-
ног бе ка, по ре клом 
из Ни ге ри је и Си је ра 
Ле о неа. Сви су зна-
ли да је у пи та њу те-
шка по вре да, не пра-
вед на и су ро ва.
По че ле су да сти-
жу по ру ке по др шке 
са свих стра на, из-
ме ђу оста лих и од 
По ла Џор џа, мом-
ка ко ји је пре жи вео 
ужа сну по вре ду и 
ус пео да се вра ти 
на ни во јед ног од 
нај бо љих крил них 
игра ча ли ге.

ра ви ла НБА ли-

играч ко ји на пу-
сти под руч је око клу пе 
то ком кон флик та на те-

нај ма ње јед ну утак ми-
цу и ка жњен са нај ви ше 
50 хи ља да до ла ра. То ком 

ко ји ни су уче сни ци у том 

Они ко ји то не по шту ју би ће 
су спен до ва ни, без пла те, нај ма-

ње јед ну утак ми цу и мо ра ће да 
пла те ка зну од нај ма ње 35 хи-

ља да до ла ра.“
Ни ко ла Јо кић је у тре нут-Ни ко ла Јо кић је у тре нут-Ни ко ла

ку ка да је из би ло ја че ко шка-
ње из ме ђу Меј со на Пла мли-
ја и ја и ја Де ре ка Феј вор са у пр вој Де ре ка Феј вор са у пр вој Де ре ка Феј вор са
че твр ти ни ду е ла Ју те и Ден-
ве ра, био на клу пи. По ско чио 
је, на пра вио не ко ли ко ко ра-
ка ка „жа ир шту“ као и оста-
так клу пе, али без да је кро-
чио на пар кет.

Ипак, већ у тре нут ку док се 
де ша вао ин ци дент, сви су гле-

да ли ка Јо ки ћу, су ге ри са ли да га 
че ка су спен зи ја.
- За ви си шта је не по сред на бли-

зи на клу пе – ре а го вао је Пол Пирс, 
ле ген дар ни ас и са да ана ли ти чар. – 
Јо кић је био на три ко ра ка од клу-

 НИ КО ЛА ЈО КИЋ ПО СЛЕ СЈАЈ НЕ УТАК МИ ЦЕ, АЛИ И ПО РА ЗА ОД ЈУТЕ, О МО ГУ ЋОЈ СУ СПЕН ЗИ ЈИ
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Ме ди сон 
Сквер 

Хар ден

Ово је на слов ко ји је са мо че као да осва-
не у мно гим ме ди ји ма, на слов о ко јем 

се већ при ча ло, али до са да ни је мо гао 
да за вр ши на на слов ни ца ма јер ни је би-
ло осно ва. Џејмс Хар ден ни је то ли ко до-
ми ни рао у Ме ди сон Сквер Гар де ну, али је 
сил но же лео. И сам је то при знао по сле 
утак ми це ко ја ће се пам ти ти. По сти гао је 
61 по ен и та ко:

Обо рио лич ни ре корд; обо рио ре корд 
Хју стон Ро кет са, 21. пут уза стоп но по сти-
гао ви ше од 30 по е на; тре ћи пут овог ме-

се ца, а пе ти пут ове се зо не, ишао пре ко 50 
по е на; пр ви је играч од О’Ни ла 2000. го ди-
не ко ји је имао 60 по е на и 15 ско ко ва; пе-
ти је на веч ној ли сти по бро ју 60+ утак ми ца 
(две); пе ти је на веч ној ли сти 50+ утак ми-
ца (14); по бе дио је и са чу вао тим на пе том 
ме сту За па да...

То што је шут нуо скан да ло зних 20 трој-
ки (!?) по годвши са мо пет, ово га пу та не 
мо же ни да се кри ти ку је, јер ње гов Хју-
стон по бе ђу је чак и са та квим из о стан-
ком са ве сти.

НАЈ БО ЉЕ У 2018/2019
1. Џејмс ХАР ДЕН 61 (Њу јорк – Хју стон)

2. Кем ба ВО КЕР 60 (Шар лот – Фи ла дел фи ја)

3. Џејмс ХАР ДЕН 58 (Хју стон – Бру клин)

4. Џејмс ХАР ДЕН 57 (Хју стон – Мем фис)

5. Ла мар кус ОЛ ДРИЏ 56 (Сан Ан то нио – Окла хо ма)

6. Џејмс ХАР ДЕН 54 (Ва шинг тон – Хју стон)

7. Клеј ТОМП СОН 52 (Чи ка го – Гол ден стејт)

8. Ке вин ДУ РЕНТ 51 (То рон то – Гол ден стејт)

9. Ле брон ЏЕЈМС 51 (Ма ја ми – Ел Еј Леј керс)

10. Стеф КА РИ 51 (Гол ден стејт – Ва шинг тон)

28
поена

 Двојке  Тројке Сл. бацања
 14-9 7-1 7-7

 Скок Асист. Укр. лопте Изг. лопте
 21 6 2 3

НИКОЛА ЈОКИЋ

Минути 37
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У окви ру по след њег ко ла Су пер-
ли ге од бој ка ши ВА-014 до че ка-

ће Вој во ди ну НСС. Би ће то нај бо ља 
при пре ма Ва љев ци ма пред по че-

так бор би за оп ста нак, по што им у 
го сте до ла зи ли дер на та бе ли и ак-
ту ел ни шам пи он.

Раз го вор са Ми ла ном Или ћем 

по чео је ја сном кон ста та ци јом:
- Реч ис па да ње за бра ње на је у на-

шим ре до ви ма, а до бар рад у на-
ред ном пе ри о ду мо гао би да до-

не се ре зул та те - јед на је од по ру ка 
тех ни ча ра Ми ла на Или ћа пред ве-
ли ки ис пит за ње га и са и гра че у 
овој се зо ни. 

- Љу би те љи од бој ке у гра ду крај 
Ко лу ба ре има ће при ли ку да се уве-
ре у ква ли тет ли де ра, но во сад ске 
Вој во ди не, што би без об зи ра на 
ко на чан ис ход мо гла би ти нај бо-
ља при пре ма пред да ља ис ку ше ња. 
Ипак, ма ње раз ми шља мо о њи ма, 
а ви ше о на ма. Оно што нам пред-
сто ји у на став ку, ра чу на ју ћи и ми-
ни ли гу по чи ње са ме чом про тив 
Но во са ђа на. До бро су по зна ти про-
бле ми ко ји су нас сна шли и не бих 
же лео да вра ћам, али не да ће не за-
о би ла зе ни дру ге еки пе. По ку ша ће-
мо да од и гра мо нај бо ље што зна мо 
јер нам је сва ки сет и по ен, а за што 
не и три јумф од кру ци јал ног зна-
ча ја за оп ста нак у ли ги. 

Еки па из Ва ље ва је у овом мо-
мен ту прет по след ња на су пер ли га-

шкој та бе ли, а сва ки бод би јој зна-
чио пред по че так ми ни ли ге.

С. Гли го рић 

СУ ПЕР ЛИ ГА (М)  ИС КУ СНИ МИ ЛАН ИЛИЋ ХРА БРИ СА И ГРА ЧЕ ПРЕД ДУ ЕЛ СА ВОЈ ВО ДИ НОМ

Не гле да мо уна зад

СВЕ СНИ ИС ПИ ТА: Ми лан Илић и Са ша Сте фа но вић  ФО ТО: С. Гли го рић

ОБ ЈА ВЉЕН РАС ПО РЕД МЕ ЧЕ ВА ЗА ЕП ДА МА

Фин ска пр ви ри вал 
шам пи он ка ма
Жен ска се ни ор ска ре пре зен-

та ци ја Ср би је, ак ту ел ни пр-
вак Евро пе, од и гра ће пр ви меч 
у А гру пи 31. Европ ског пр вен-
ства у Ан ка ри про тив Фин ске у 
пе так, 23. ав гу ста. 

Иза бра ни це Зо ра на Тер зи ћа ће 
дру ги меч од и гра ти у не де љу, 25. 
ав гу ста про тив Бу гар ске, а тре ћи 
у по не де љак, 26. ав гу ста про тив 
Фран цу ске. Се ни ор ке Ср би је ће 
че твр ти меч у А гру пи од и гра ти 
у сре ду, 28. ав гу ста про тив Грч-
ке, а пе ти у че твр так, 29. ав гу ста 
про тив Тур ске.

Кон ти нен тал ни шам пи о нат у 
кон ку рен ци ји од бој ка ши ца од и-
гра ће се од 23. ав гу ста до 8. сеп-
тем бра у Тур ској, Пољ ској, Ма-

ђар ској и Сло вач кој.
По сле пр ве фа зе, по че ти ри ти-

ма из сва ке гру пе про ћи ће осми-
ну фи на ла. Та мо ће се укр шта-
ти се лек ци је из ме ђу гру па А и 
Ц (по си сте му А1 - Ц4, А2 - Ц3, 
А3 - Ц2, А4 - Ц1), те ре пре зен-
та ци је из гру па Б и Д. (по истом 
прин ци пу).

У Ц гру пи у Бу дим пе шти игра-
ће Ма ђар ска, Хо лан ди ја, Хр ват-
ска, Азер беј џан, Ру му ни ја и Есто-
ни ја.

У Б гру пи у Ло ђу, по ред Пољ ске 
игра ће Ита ли ја, Бел ги ја, Укра ји-
на, Пор ту га ли ја и Сло ве ни ја, а у 
Д гру пи у Бра ти сла ви, Сло вач-
ка, Ру си ја, Не мач ка, Бе ло ру си ја, 
Шпа ни ја и Швај цар ска.

Да нас
ВА ЉЕ ВО: ВА 014 Ба у ве зен -  Вој во ди на НС 
Се ме (17). Су ди је: Б. Јо ван чић, Б. Ђер фи

1. ВОЈ ВО ДИ НА НС СЕ МЕ 15-2 45 47:12
2. ЦР ВЕ НА ЗВЕ ЗДА 13-4 36 42:23
3. СПАР ТАК (СУ) 10-7 29 35:32
4. МЛА ДИ РАД НИК 10-7 28 32:31
5. ЈЕ ДИН СТВО (СП) 9-8 28 39:32
6. РАД НИЧ КИ ДОО 8-9 25 32:34
7. ПАР ТИ ЗАН 5-12 18 29:39
8. НО ВИ ПА ЗАР 5-12 17 23:39
9. ВА 014 БА У ВЕ ЗЕН 5-12 15 24:40
10. СПАР ТАК (ЉИГ) 5-12 14 21:42

Пре о ста ли ме че ви 18. ко ла, су тра: Је дин ство 
(СП) – Но ви Па зар (19), Спар так (Љиг) – Спар-
так (Су) (19). Су бо та: Рад нич ки доо – Цр ве на 
зве зда (18), Пар ти зан – Мла ди рад ник (18)

Ка жу да сре ћа пра ти хра бре. Из гле да 
да то је су би ле ове се зо не цр но-бе-

ле да ме, па упр кос пет ве за них по ра за и 
да ље има ју шан су да се до мог-
ну ше стог ме ста, ко је обез бе-

ђу је бор бу за плеј-оф. На-
да се Пар ти зан по бе ди над 

Је дин ством на свом те-
ре ну у по след њем ко лу, 
али и по ра зу Спар та ка 
од Цр ве не зве зде.

Ре ал ност ка же те шко, 
али же ља уочи да на шњих ме че ва го-
во ри не што дру го.

– Има ле смо ту ше сту по зи ци ју 
го то во оси гу ра ну, а он да смо упа ле 
у ка нал. Иако за ви си мо и од ре зул-
та та дру ге утак ми це, ја сам по зи тив-
на, оп ти ми стич на сам - ре кла је удар-
на игла Пар ти за на Ми ли ца Ку бу ра и 
кон ста то ва ла: 

- Спар так ће има ти те жак за да так 
про тив Цр ве не зве зде. Ни на ма не ће би-
ти ни шта лак ше про тив Је дин ства.

Про тив Сре ми ца иза бра ни це Ива на 
Сте љи ћа игра ле су три пу та ове се зо не, и  
у Ку пу и у ли ги. Два пу та је сла ви ла еки па 
из Ста ре Па зо ве, а у по след њем ме чу ра-
до ва ле су се Бе о гра ђан ке.

- Ви ше пу та смо игра ле про тив Па зов-
чан ки, до бро се по зна је мо, а већ се по ка за ло 
да је и оно не мо гу ће за пра во мо гу ће. Др жи-
мо се за јед но, све сне смо да је овај мо ме-
нат би ти или не би ти, мо ра мо да од и гра-

мо као да нам је по след ња утак ми ца у се зо ни 
– до да ла је Ку бу ра.

Ка да се по гле да та бе ла, ја сно је да су цр но-
бе ле ве ли ку при ли ку про пу сти ле у ме че ви ма 
про тив Кле ка и Уба.

– Са ме смо кри ве за си ту а ци ју у ко јој смо. Ни-
смо ни шта ре ши ле он да кад смо се са мо ми пи-
та ле, са да за ви си мо од дру гих. Има ле смо тај пад 
у игри, ко ји је ве ро ват но био узро ко ван умо ром. 

Пре тр пе ле смо не ке по ра зе ко је ни смо сме ле – 
оце ни ла је Ан дри ја на Ше јат (на слици), ка пи-
тен Пар ти за на. - Са да тре ба да се до ка же мо на 
на шем те ре ну, да по бе ди мо и да се на да мо да ће 
сре ћа би ти на на шој стра ни што се ти че дру гих 
ре зул та та као што је и до са да би ла.

Би ће цр но или бе ло за Пар ти зан. Плеј-оф 
или плеј-аут. И. С.

Да ли или не оста ју на ше стом ме сту, пи та ње 
је за игра чи це Спар та ка из Су бо ти це, ко је ће 

баш ве че рас у сво јој Ду до вој шу ми да по твр де 
или... Не ма ни при ти ска ни еуфо ри је у еки пи 
тре не ра Ми ро сла ва Ак сен ти је ви ћа пред ду-
ел са Цр ве ном зве здом ко ји је сте у овом тре-
нут ку од ве ли ке ва жно сти. Да ли ће Го лу би це 
у шест нај бо љих.

- Спре ма мо се за Зве зду нор мал но као и за 
сва ку дру гу утак ми цу. Си гур но да има мо ве ли-
ки мо тив, Зве зда је име за по што ва ње, пра ви 
спорт ски ри вал, еки па ко ја је ове се зо не при-
ка за ла нај ква ли тет ни ју од бој ку. Са 
те стра не нам не ће би ти ла ко – на-
чео је те му тре нер Ми ро слав Ак сен-
ти је вић.

Ва жност бор бе и ула ска у плеј-
оф?

- То нас че ка са ове дру ге стра не. 
Је смо до ве ли се бе у си ту а ци ју да баш 
у овом ко лу од лу чу је мо да ли ће мо 
у ми ни ли гу шест или ми ни ли гу од 
че ти ри. Чи ње ни ца је да има мо мла де игра чи-
це, ко је су стан дард не пр во тим ке и оче ки ва но 
је би ло да игра мо до бро не ке ја ке утак ми це. 
Та ко ђе да гу би мо по је ди не ко је ни је тре ба ло 
упра во због тог не ис ку ства – ре а лан је Ак сен-
ти је вић, ко ји до да је:

- Упра во због мла до сти, де це у еки пи, не са мо 
у Спар та ку, це лој ли ги, не мо гу мо јим игра чи-
ца ма ни шта да за ме рим. Та ко ђе ни да ста вљам 
при ти сак. Још ако се узме у об зир про ме не ко је 
смо пре тр пе ли у по след ње вре ме, од ла зак Ка та-
ри не Јо вић у Кан, про ме не по зи ци ја игра чи ца 

Рај ли ће ва на при ма чу, Тр ни ће ва са цен тра, 
сред њег бло ке ра на по зи ци ју ко рек то ра.. 
Ме ни као тре не ру, клу бу, ни је ла ко, али и 
Јо ви ће ва је оти шла у ве ли ки клуб, Рај ли ће-
ва и Тр ни ће ва су се од лич но сна шле, Ба ти-
нић ко ја мо ра да но си при јем и Илић, њих 
две ју ни ор ске су ре пре зен та тив ке.  

И на кра ју Зве зда?
- Си гур но да је ве ли ки фа во рит. Уко ли-

ко се ука же и нај ма ња шан са да из не на ди-
мо Зве зду, учи ни ће мо то. До би ли смо и 
је дан Же ле зни чар, Ви зу ру на њи хо-

вом те ре ну – под се тио је на кра ју Ми-
ро слав Ак сен ти је вић, ко ји је ове се зо не 
пре у зео кор ми ло Спар та ка, а пре то-
га био је и се лек тор жен ске се лек ци-
је Хр ват ске че ти ри го ди не, те тре нер у 
Ује ди ње ним Арап ским Еми ра ти ма, Во-
ле ру из Ци ри ха, Ру му ни ји…

- На пи ши те са мо да сам тре нер ко ји је 
до шао у Спар так, у Су пер ли гу да по мог не 
мла дим игра чи ца ма то је ду го ро чан план 
– за мо лио је Ак сен ти је вић.

А. Ми ло са вље вић 

ЕКИ ПА ИВА НА СТЕ ЉИ ЋА ИГРА ПРО ТИВ ЈЕ ДИН СТВА, А ГЛЕ ДА У СПАР ТАК

Цр но или бе ло за Пар ти зан
СУ БО ТИ ЧАН КЕ ПРО ТИВ ЗВЕ ЗДЕ ЗА ПО ТВР ДУ ШЕ СТОГ МЕ СТА 

Ак сен ти је вић: Не ма при ти ска! 

КУ ЈУН ЏИЋ: ЗА ВЕ ЋУ ЗА ЛИ ХУ
Ду ел у Ва ље ву би ће и по след ња про-
ве ра за Но во са ђа не уочи ми ни ли ге, 
ко ја по чи ње већ 1. фе бру а ра.
– Ва љев ци су ле по по че ли се зо ну, 
али ни су ус пе ли да ис тра ју. У ме ђу-
вре ме ну су про ме ни ли ма ло и са-
став, а бо ре се за оп ста нак у су пер-
ли га шком дру штву. Ме ђу тим нас то 
не тре ба да по ре ме ти и опу сти, на 
овом го сто ва ње иде мо по но ву по бе-
ду и три бо да – ис ти че ка пи тен Ми-
ран Ку јун џић и на ста вља: – Иако смо 
обез бе ди ли пр ву по зи ци ју пред ми-
ни ли гу, ва жно је да са чу ва мо за ли-
ху ко ју има мо у од но су на Цр ве ну зве зду, ка ко би смо и у плеј-оф 
ушли са ли дер ске по зи ци је. Ра ди мо до бро, на пре ду је мо и же ли-
мо да фор ма бу де на же ље ном ни воу за нај ва жни је ме че ве. У Ва-
ље ву мо ра мо од и гра ти мак си мал но ан га жо ва но и мо ти ви са но, а 
ве ру јем да ће би ти про сто ра да ви ше игра ча до би је шан су.

А ГРУ ПА – ТУР СКА (АН КА РА)
Пе так, 23. ав густ: Ср би ја – Фин ска, Бу гар ска – Фран цу ска, Тур ска – Грч ка.
Су бо та, 24. ав густ: Грч ка – Фран цу ска, Тур ска – Фин ска
Не де ља, 25. ав густ: Ср би ја – Бу гар ска, Грч ка – Фин ска
По не де љак, 26. ав густ: Ср би ја – Фран цу ска, Тур ска – Бу гар ска
Уто рак, 27. ав густ: Фран цу ска – Фин ска, Грч ка – Бу гар ска
Сре да, 28. ав густ: Ср би ја – Грч ка, Тур ска – Фран цу ска
Че твр так, 29. ав густ: Ср би ја – Тур ска, Бу гар ска – Фин ска

На по ме на: Пла сман у осми ну фи на ла из бо ри ће по 4 се лек ци је из сва ке гру пе и у осми-
ни фи на ла ће игра ти се лек ци је из А и Ц гру пе, од но сно Б и Д гру пе.

МИ НИ ЛИ ГА ВЕЋ 
НА РЕД НОГ ВИ КЕН ДА
Пр во ко ло ми ни ли ге на про гра му је од 1. до 
3. фе бру а ра. За плеј-оф ће се бо ри ти пр вих 
шест еки па са су пер ли га шке та бе ле по сле 
18. ко ла, док ће се за оп ста нак у елит ном ран-
гу над ме та ти ти мо ви од 7. до 10. ме ста.
У пр вим ме че ви ма су сре шће се пр ви и ше сти, 
дру ги и пе ти, те тре ћи и че твр ти тим. У слу ча ју 
еки па из до њег до ма, сна ге ће на по чет ку до-
ме ри ти сед ма и де се та, те осма и де ве та.

Рај ли ће ва на при ма чу, Тр ни ће ва са цен тра, 

Јо ви ће ва је оти шла у ве ли ки клуб, Рај ли ће-
ва и Тр ни ће ва су се од лич но сна шле, Ба ти-

две ју ни ор ске су ре пре зен та тив ке.  

- Си гур но да је ве ли ки фа во рит. Уко ли-
ко се ука же и нај ма ња шан са да из не на ди-

је дан Же ле зни чар, Ви зу ру на њи хо-

вом те ре ну – под се тио је на кра ју Ми-
ро слав Ак сен ти је вић, ко ји је ове се зо не 
пре у зео кор ми ло Спар та ка, а пре то-
га био је и се лек тор жен ске се лек ци-
је Хр ват ске че ти ри го ди не, те тре нер у 
Ује ди ње ним Арап ским Еми ра ти ма, Во-

- На пи ши те са мо да сам тре нер ко ји је 
до шао у Спар так, у Су пер ли гу да по мог не 
мла дим игра чи ца ма то је ду го ро чан план 
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ПО Е НА има Спар так ко ло 
пре кра ја овог де ла Ли ге

ВИ ЗУ РА 3

ТЕНТ 2

25:15, 25:21, 20:25, 20:25, 15:12

Дво ра на: СЦ „Ви зу ра“. Гле да ла-
ца: 150. Су ди је: М. Јан ко вић, В. Си-
мо но вић

ВИ ЗУ РА: Га је вић 12 (29-10, 2 гр, 
2 избл, 1 бл,1 ас, 1 сг), Ро дић 9 (17-6, 
4 гр, 1 избл, 1 бл, 2 ас, 3 сг), Ла зо-
вић 26 (53-24, 6 гр, 7 избл, 1 бл, 1 
ас, 3 сг, 26 при је ма 1 гр), Ве се ли но-
вић 3 (7-1, 1 избл, 2 бл, 2 сг), Ко цић 
9 (11-4, 3 бл, 2 ас, 1 сг), Пе ји чић 8 
(18-7, 2 гр, 1 избл, 1 ас, 3 сг, 35 при је-
ма 2 гр), Ди мић (ли бе ро 14 при је ма 
1 гр), Ма ле ше вић, Пе јо вић (ли бе ро 
2), Ца рић 1 (1 ас). Ни су игра ле: Са-
јић, Вр цељ, Пе тро вић. Тре нер: Де-
јан Де сни ца.

ТЕНТ: Ђу ро вић 6 (5-4, 2 бл, 
4 сг), Ће ра нић 4 (16-4, 2 гр, 4 
избл, 13 при је ма 2 гр), Виг ње-
вић 4 (1-0, 2 бл, 2 ас, 3 сг), Чи-
ки риз 10 (21-6, 3 гр, 1 избл, 3 
бл, 1 ас, 1 сг), Ла зић 19 (49-17, 6 
гр, 3 избл, 2 бл, 1 сг, 37 при је ма 
4 гр), Кр сма но вић 18 (20-13, 4 
бл, 1 ас, 2 сг), Та дић (ли бе ро 15 
при је ма), Лу кић, Је ко вић, Цвет-
ко вић 8 (15-8, 4 гр, 2 сг, 23 при-
је ма 2 гр). Ни су игра ле: Ми-
ја то вић, Иса и ло вић. Тре нер: 
Ми лан Гр шић.

По бе дом над ТЕНТ-ом 3:2 
Ви зу ра је за вр ши ла овај део се-
зо не и 24 ча са гле да ће са вр ха 
та бе ле. Ак ту ел не пр ва ки ње са 
То ши ног бу на ра кре ну ле су си-
ло ви то до би ле пр ва два се та а 
он да ста ле. На ред на два при-
па ла су рас по ло же ној че ти Ми-
ла на Гр ши ћа.

Ка да је враг од нео ша лу, за те-
гле су Ај ку ли це. У тај-бреј ку по-
сле увод них 2:2, оти шле су на 7:3, 
рас по ло же на је би ла Ла зо ви ће ва 
са 26 по е на нај бо ља у утак ми ци 
али и ко рек тор Ка те ри на Га је вић. 
Тр гле су се Енер ге ти чар ке и на па-
ди ма ис ку сне Са ре Кр сма но вић и 
ка пи те на Је ле не Ла зић ус пе ле да се 
при бли же на 8:7. До брим сер ви си-
ма Са ре Ца рић, ко ја је ушла у овој 
де о ни ци по но во је Ви зу ра на пра-
ви ла леп ка пи тал 10:7. Го шће и то 
сти жу по е ни ма Чи ки риз и Ђу ро-
вић. Ипак, Бе о гра ђан ке ни су ви-
ше же ле ле да се коц ка ју.

Има ле су че ти ри меч лоп те, 
Виг ње ви ће ва и Кр сма но ви ће ва 
спа са ва ју две. А Чи ки риз сер вис 
гре шком за вр ша ва меч за сла вље 
Ви зу ре и два бо да.

Са дру ге стра не, ТЕНТ се бо рио 
ко ли ко је мо гао. Кр сма но ви ће ва 

са 18 и Ла зи ће ва са 19 по е на би ле 
су на ни воу, а и ни бло кер ски учи-
нак ти ма је био до бар - 13.

СУ ПЕР ЛИ ГА (Ж)  ШАМ ПИ ОН КЕ ИЗ ВИ ЗУ РЕ ПО СЛЕ ПЕТ СЕ ТО ВА СЛО МИ ЛЕ ОТ ПОР ОБРЕНОВАЧКОГ ТЕН ТА

Ај ку ли це се (нису) коц ка ле
Да нас
БЕ О ГРАД (дво ра на „Им пулс“): Пар ти зан – Је-
дин ство (СП) (18). Су ди је: Ђ. Сте ва но вић, З. 
Ра до ва но вић
СУ БО ТИ ЦА: Спар так (Су) – Цр ве на зве зда 
(19). Су ди је М. Ми ло ше вић, В. Цвет ко вић
Пр ви меч 18. ко ла: Ви зу ра – ТЕНТ 3:2 (25:15, 
25:21, 20:25, 20:25, 15:12)

1. ВИ ЗУ РА 13-5 39 46:25
2. ЦР ВЕ НА ЗВЕ ЗДА 13-4 37 44:24
3. ЈЕ ДИН СТВО (СП) 13-4 37 41:23
4. ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 12-5 34 41:24
5. ТЕНТ 10-8 31 40:32
6. СПАР ТАК (СУ) 8-9 24 32:35
7. ПАР ТИ ЗАН 7-10 23 30:34
8. КЛЕК МД ЗРЕ ЊА НИН 5-12 17 23:40
9. УБ 4-13 11 16:43
10. ДИ НА МО 1-16 5 17:50

Пре о ста ли ме че ви 18. ко ла, су тра: Клек МД 
Зре ња нин – Же ле зни чар (Лк) (19), Ди на мо 
– Уб (19).

а жу да сре ћа пра ти хра бре. Из гле да 
да то је су би ле ове се зо не цр но-бе-

да ље има ју шан су да се до мог-
ну ше стог ме ста, ко је обез бе-

ђу је бор бу за плеј-оф. На-

Је дин ством на свом те-
ре ну у по след њем ко лу, 

од Цр ве не зве зде.

али же ља уочи да на шњих ме че ва го-
во ри не што дру го.

– Има ле смо ту ше сту по зи ци ју 
го то во оси гу ра ну, а он да смо упа ле 
у ка нал. Иако за ви си мо и од ре зул-
та та дру ге утак ми це, ја сам по зи тив-
на, оп ти ми стич на сам - ре кла је удар-
на игла Пар ти за на 
кон ста то ва ла: 

- Спар так ће има ти те жак за да так 
про тив Цр ве не зве зде. Ни на ма не ће би-
ти ни шта лак ше про тив Је дин ства.

Про тив Сре ми ца иза бра ни це Ива на 

у Ку пу и у ли ги. Два пу та је сла ви ла еки па 
из Ста ре Па зо ве, а у по след њем ме чу ра-
до ва ле су се Бе о гра ђан ке.

- Ви ше пу та смо игра ле про тив Па зов-

да је и оно не мо гу ће за пра во мо гу ће. Др жи-
мо се за јед но, све сне смо да је овај мо ме-
нат би ти или не би ти, мо ра мо да од и гра-
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БОЉЕ МАРАТОНКЕ: Играчице Визуре ФОТО: Н. Неговановић
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СПОРТСКИ МИКС

Ј. КО РЕ ЈА – КА ТАР 1 1,80

БЕ ШИК ТАШ – ЕР ЗУ РУМ 1 1,30

БРИ СТОЛ С – БОЛ ТОН 1 1,50

СЈК – ВПС 1 1,65
УКУПНО

5,79
ЕМИ РА ТИ – АУСТРА ЛИ ЈА 2 2,10

РО СЕ ЛА РЕ – ТУ БИ ЗЕ 1 1,90

ФО ЂА – КРО ТО НЕ 1 2,10

СА РА ГО СА – ОВИ ЈЕ ДО 1 2,10
УКУПНО

17,5
АР СЕ НАЛ – МАН ЧЕ СТЕР Ј. Х 3,50

АН ТВЕР ПЕН – СТАН ДАРД Х 3,10

ХЕР ТА – ШАЛ КЕ Х 3,10

МАР СЕЉ – ЛИЛ Х 3,20
УКУПНО

107

ФРАН ЦУ СКА НЕ МАЧ КА БЕЛ ГИ ЈА ЕН ГЛЕ СКА ФА КУП ТУР СКА ПР ВЕН СТВО АЗИ ЈЕ

МАР СЕЉ – ЛИЛ ХЕР ТА – ШАЛ КЕ АН ТВЕР ПЕН – СТАН ДАРД
ПОЧЕТАК: ПОЧЕТАК: ПОЧЕТАК:20,45 20,30 20,30

предлог

квота

улог

предлог

квота

улог

предлог

квота

улог

Мар сељ је се ри ју од де вет ме че ва 
без по ра за (три ре ми ја и шест по-
ра за), пре ки нуо пре се дам да на ка-
да је као гост сла вио про тив Ка е-
на 1:0. Лил има ве ли ке ам би ци је у 
овој се зо ни. Игра од лич но. У се ри-
ји од пет ве за них по бе да и тре нут но 
се на ла зи на ме сту ко је во ди у Ли-
гу шам пи о на. Тра ди ци ја је на стра-
ни до ма ћи на,  али пред ла же мо да 
од и гра те Х, јер је то у овом тре нут-
ку нај ре ал ни је.

Хер та Мар ка Гру ји ћа ко ји се опо ра-
вио и вра тио на те рен игра про мен-
љи во у прет ход них ме сец да на. Без 
ре ми ја је пет ме че ва (три по бе де и 
два по ра за). Шал ке је по бе дом про-
тив Волф збур га (2:1) про шле не де-
ље по ка зао да не ће та ко ла ко од у-
ста ти од бор бе за ви сок пла сман и 
из ла зак у Евро пу. Пред ла же мо да 
од и гра те Х, јер то у овом тре нут ку 
нај ре ал ни је. Про бај те и са го ло ви-
ма 2-3 би тре ба ло да до ђе.

Дер би меч и ду ел две еки пе ко је ће 
до кра ја во ди ти бор бу за ви сок пла-
сман. Ан твер пен је из не на ђе ње је-
се њег де ла се зо не. У прет ход них 
ме сец да на игра про мен љи во. Без 
ре ми ја је пет ме че ва (два по бе де и 
три по ра за). Стан дард је у од лич-
ној фор ми. Без по ра за је се дам ме-
че ва, а у се ри ји је од че ти ри ве за-
на три јум фа. Тра ди ци ја је на стра ни 
го сти ју, али пред ла же мо да од и гра-
те Х. Про бај те и са го ло ви ма 2-3 би 
тре ба ло да до ђе. 

Х Х Х

3,20 3,10 3,10

5/10 5/10 5/10

БЕ ШИК ТАШ – ЕР ЗУ РУМ Ј. КО РЕ ЈА – КА ТАРАР СЕ НАЛ – МАН ЧЕ СТЕР Ј.
ПОЧЕТАК:18,30 14,0020,55

предлог

квота

улог

предлог

квота

улог

предлог

квота

улог

Бе шик таш је три јум фал но стар то вао у 
дру гом де лу се зо не и по ка зао да не ће 
та ко ла ко од у ста ти од бор бе за тро феј 
и по ред то га што си ту а ци ја у клу бу ни-
је баш сјај на, јер је већ не ко ли ко игра-
ча тра жи ло рас кид уго во ра за не и пла-
ће них пре ми ја. Ер зу рум у овој се зо ни 
оче ку је бор ба за оп ста нак у елит ном 
дру штву. У прет ход них се дам ме че ва 
са мо је јед ном три јум фо вао и то у при ја-
тељ ском ме чу про ти дру гог ти ма Траб-
зо на. Тра ди ци ја је на стра ни до ма ћи-
на. Од и грај те је ди ни цу.

Ју жна Ко ре ја је тек по сле про ду же та-
ка ус пе ла да из бо ри пла сман у осми-
ну фи на ла, а до ста му ке јој је за дао 
Ба хре ин. У груп ној фа зи су би ли не-
при ко сно ве ни, јер су оства ри ли три 
по бе де. Ка тар је у од лич ној фор ми. 
У се ри ји је од че ти ри ве за на три јум-
фа, а оно што је за ни мљи во је да још 
увек ни је при мио гол на овом пр вен-
ству. Ју жан Ко ре ја је фа во рит у овом 
ме чу. Пред ла же мо да од и гра те је ди-
ни цу. Про бај те и са го ло ви ма 3+ би 
тре ба ло да до ђе.

Ар се нал игра про мен љи во у прет-
ход них ме сец да на. Без ре ми ја је на 
по след њих пет ме че ва (три по бе де 
и два по ра за). Пре се дам да на у пр-
вен ству је сла вио про тив Чел зи ја 2:0. 
Ман че стер ју нај тед је од до ла ска Ола 
Гу на ра Сол скје ра у од лич ној фор ми. 
У се ри ји је од се дам ве за них по бе-
да. На три од по след њих пет ме че ва 
би ло је не ре ше но. Упра во због то га 
пред ла же мо да од и гра те Х.

1 1Х

1,35 1,803,50

9/10 8/105/10
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ТАК МИ ЧЕ ЊЕ „ПЛИ ВАЧ КИ ШАМ ПИ О НИ“

По зив ни це
на 82 адре се
Свет ска пли вач ка фе де ра ци ја 

(ФИ НА) упу ти ла је по зив ни-
це пли ва чи ма и њи хо вим фе-
де ра ци ја, ко ји су иза бра ни да 
уче ству ју у пр вом из да њу так-
ми че ња „Пли вач ки шам пи о ни“. 
Одр ђе но је да се за што бо љи 
пла сман бо ри 45 му шка ра ца из 
15 др жа ва и 37 да ма из 17 зе-
ма ља. Ли ста укљу чу ју осва ја че 
ме да ља на Игра ма у Ри ју 2016. 
го ди не, нај у спе шни је на Свет-
ском пр вен ству у Бу дим пе шти 
2017, вла сни ке свет ских ре кор-
да и во де ће на свет ским ли ста-
ма за про шлу го ди ну.

Пред ви ђе но је да се пр во 
так ми че ње одр жи у ки не ском 
Гванг жуу 27. и 28. апри ла, на-
ред но у Бу дим пе шти 11. и 12. 
ма ја, а се ри ја би се за вр ши ла 
у аме рич ком Ин ди ја на по ли су 
31. ма ја и 1. ју на. Пли ва ло би се 
у 50 – ме тар ском ба зе ну. Фор-
мат је та кав да се од мах иде на 
ди рект на фи на ла у ко ји ма би 
уче ство ва ла че ти ри пли ва ча по 
ди сци пли ни. 

На про гра му би би ле тр ке на 
50, 100 и 200 сло бод но, леђ но, 
пр сно и дел фин плус 400 сло-
бод но и 200 ме шо ви то у обе 

кон ку рен ци је. Тро шко ве пу та 
и сме шта ја сно си Свет ска пли-
вач ка фе де ра ци ја.

За ову свр ху је из дво јен и ве-
ли ки на град ни фонд. Пр во ме-
сто у ин ди ви ду ал ној тр ци вре ди 
10.000, дру го 8.000, тре ће 6.000 
и че твр то 5.000 до ла ра. За шта-
фет не тр ке ци фре су: 16.000 
зе ле них нов ча ни ца за по бе ду, 
12.000 вре ди дру го, 8.000 тре-
ће и 2.000 че твр то ме сто. За пла-
не тар ни ре корд пред ви ђен је из-
нос од 20.000 до ла ра.

Ху лио Ма љо не, пред сед ник 
Свет ске пли вач ке фе де ра ци-

је ми сли да ће ово так ми че-
ње иза зва ти ве ли ко ин те ре-
со ва ње.

- Иде ја је од лич на и вр ло бр-
зо би ће ре а ли зо ва на. Ус пе ли смо 
да обез бе ди мо ве ли ки на град ни 
фонд. Ово је ве ли ки ко рак на-
пред за наш спорт. Са вр хун ским 
оства ре њи ма на ших зве зда, на-
пра ви ће мо мно гу бо љу сли ку 
пли ва ња у све ту. Оче ку јем си-
гур но да ће по ра сти и ме диј ска 
па жња – из ја вио је Ма љо не, ко ји 
је про шле го ди не у Бу дим пе шти 
ре и за бран на функ ци ју пред сед-
ни ка ФИ НА. В.Т.

ПЛИ ВА ЊЕ ВЕ ЛИ МИР СТЈЕ ПА НО ВИЋ ЗА ВИ КЕНД НА ТАК МИ ЧЕ ЊУ У МАЛ МЕУ

М
ал ме је пр ва так ми чар ска 
ста ни ца у ка лен да ру Ве ли-
ми ра Стје па но вић за 2019. 

го ди ну. Нај бо љи срп ски пли вач ће, 
као и про шле го ди не, се зо ну отво-
ри ти ово го на так ми че њу у Швед-
ској. Да нас кре ће за Скан ди на ви-
ју, а то ком ви кен да опро ба ће се у 
че ти ри тр ке.

За јед но са њим на Швед ски 
гран при иде и тре нер Се ба сти-
јан Хигл.

- Од лу чи ли смо се за Мал ме, јер 
има мо од лич ну ко нек ци ју. Из Бе о-
гра да има мо ди рек тан лет до Ко-
пен ха ге на, а он да до Швед ске во-
зом још 15 ми ну та. Вра ћа мо се ку ћи 
од мах у не де љу уве че, та ко да не-
ће мо има ти пра зног хо да – ис та-
као је Хигл.

Ви ше стру ки европ ски шам пи он 
при ја вљен је за 100, 200, 400 сло-
бод но и 100 дел фин.

- Про шле го ди не је уме сто 400 
сло бод но пли вао 200 дел фин. Са-
да се од лу чио за про ме ну јер је пу-
ту јем са њим, па се пла ши кри ти-
ка због тех ни ке – уз осмех је ре као 

Хигл и до дао – Ша лим се, на рав но. 
Тре нут но је у мно го бо љем ста њу 
на кра у лу и си гур но да има шан се 
да у тој ди сци пли ни оства ри ква-
ли тет ни ји ре зул тат.

На так ми че њу 2018. Ве ља је сла-
вио на 100 сло бод но (50,72), био 
дру ги на 200 сло бод но (1:49,83), док 
је на 100 дел фин био на нај ни жој 
сте пе ни ци по сто ља (55,48).

- Искре но ми слим да је са да у 
бо љем ста њу не го што је био та да. 
По сле Свет ског пр вен ства у ма лим 
ба зе ни ма у Ки ни прак тич но ни је ни 
пре ста јао да тре ни ра. Био је ве о ма 
до бар на за јед нич ким при пре ма ма 
Са ве за. Оно што нам је обо ји ци нај-

ва жни је био је здрав. Имао је ових 
по след њих се дам ма ло сла би ји ин-
тен зи тет ра да, да би оти шао ко ли ко 
то ли ко од мо ран у Мал ме.

Ре зул тат ски ци ље ви су по ста-
вље ни са мо за глав ну ди сци пли-
ну – 200 сло бод но.

- Ако је про шле го ди не био на 
1:49 ви со ко, са да бих био за до во-
љан са вре ме ном на 1:48. Прет по-
ста вљам да би тре бао да бу де бр-
жи и на 100 сло бод но. По пра ви лу 
400 сло бод но пли ва ве о ма до бро. 
Је ди но за 100 дел фин не мам ни ка-
квих оче ки ва ња. Има ће осам тр-
ка, ка да се ра чу на ју ква ли фи ка ци-
је, у два да на, та ко да ће мо има ти 

ја сан увид у тре нут не мо гућ но сти 
– ре као је Хигл.

Још увек ни је по зна та ли ста уче-
сни ка, та ко да Стје па но вић не зна 
ко ће му би ти по тен ци јал ни ри ва-
ли за ви сок пла сман.

- Ни је то ни то ли ко ва жно у овом 
де лу се зо не. Фо ку си ран је на се-
бе и по ку шај да оства ри што бо-
ља вре ме на.

Ве љи ће ово би ти је ди на про ве-
ра до од ла ска на при пре ме у Пре-
то ри ју у Ју жну Афри ку од 18. фе-
бру а ра до 13. мар та.

- Пр ви вр ху нац фор ме тре ба ло 
би да има по чет ком ари ла. За та да је 
пла ни ра но да уче ству је на ми тин гу 
у Сток хол му, а још увек раз ми шља-
мо да ли да у том пе ри о ду иде мо 
у нор ве шки Бер ген или да пли ва 
на ми тин гу „11. април“ у Бе о гра-
ду. Циљ је да та да по ку ша да ис пу-
ни „А“ олим пиј ску нор му за То кио 
2020. го ди не, ка ко би он да мо гао 
на ми ру да се по све ти при пре ма-
ма за Свет ско пр вен ство у Ју жној 
Ко ре ји – из ја вио је Хигл. 

В. Т.

ГЛАВ НА НА ГРА ДА 1000 ЕВРА
Глав на на гра да за так ми ча ра ко ји оства ри нај бо љи ре зул-
тат по ФИ НА бо до ви ма у Мал меу из но си 1000 евра. Сва-

ка по је ди нач на по бе да вре ди 100 евра. Ква ли фи ка ци је у су бо ту 
кре ћу у 10, а фи на ла у 17 ча со ва, док је не де љу про грам по ме-
рен за сат вре ме на ра ни је. Пре ли ми нар не бор бе по чи њу у 9, а 
за од лич ја у 16 ча со ва.

СИ ГУ РАН УЧЕ СНИК: Ка тин ка Хо су ФО ТО: Рој терс 
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ма за про шлу го ди ну.

ста ни ца у ка лен да ру Ве ли- Тре нут но је у мно го бо љем ста њу 
ва жни је био је здрав. Имао је ових 
по след њих се дам ма ло сла би ји ин- – ре као је Хигл.

Швед ска пре ми је ра
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М
ик Шу ма хер но си ве ли ко бре ме на ле-
ђи ма, те рет од ко га је до не дав но по ку-
шао да по бег не. Ка ко и при ли чи си ну 

бив шег Ф1 шам пи о на и не ћа ку не ка да шњег 
Ф1 во за ча Рал фа Шу ма хе ра та ко је и Мик ка-
ри је ру по чео да гра ди ти у ауто мо би ли зму. Већ 
је 2008. са са мо де вет го ди на сео у кар тинг да 
би шест го ди на ка сни је осво јио ви це шам пи-
он ску ти ту лу у на ци о нал ном пр вен ству Не-
мач ке. Пе чат на ван се риј ски та ле нат ста вио 
је про шле се зо не осво јив ши кру ну у шам пи-
о на ту Фор му ле 3.

То ком ка ри је ре 19-го ди шњи Мик чи нио је 
све ка као би био не при ме тан, али екс тра та-
ле нат за во ла ном у ком би на ци ји са га лак тич-
ки по зна тим пре зи ме ном не ми нов но ста ви-
ли су га у фо кус спорт ске јав но сти.

И слу жбе но је по твр ђе но да ће још је дан Шу-
ма хер по но во се сти у кок пит Фе ра ри је вог бо-
ли да. Мик ће се у на ред ној се зо ни так ми чи-
ти у ка ра ва ну Фор му ле 2, али ће ујед но би ти 
тест-во зач чу ве ног ти ма из Ма ра не ла. Са оп-
ште но је да ће у цр ве ни бо лид, за са да, се сти 
на две та лент-тр ке по сле Ве ли ке на гра де Ба-
хре и на 31. мар та и Ве ли ке на гра де Бар се ло-
не 12. ма ја.

- Бес крај но сам по но сан што ћу мо ћи да во-
зим у Фе ра ри ју, ве ли ком ти му ко ји је ства рао 
исто ри ју не са мо ауто мо би ли зма не го спор-
та уоп ште. На рав но, чи ње ни ца да је и мој отац 

део те бли ста ве исто ри је чи ни ме до дат но по-
но сним. Сви зна ју да су ср ца по ро ди це Шу ма-
хер - цр ве на – ис та као је Мик Шу ма хер.

Вр ло је не чуј но, тру де ћи се што ви ше оста-
не у сен ци, по чео да се ба ви ауто мо би ли змом, 
али пре зи ме и очи гле дан та ле нат ни су му јед-
но став но до зво ли ли да ужи ва у ано ним но сти. 
Све тла по зор ни це на че ти ри точ ка по ку шао 
је да из бег не так ми че ћи се под мај чи ним де-
во јач ким пре зи ме ном или јед но став но као - 
Мик Ју ни ор.

Кад се 2015. под пра вим име ном по ја вио 
на тр ци не мач ке Фор му ле 4 три би не на ста-
зи у Ошер сле бе ну би ле су пре пу не на ви ја ча, 
али и пред став ни ка „сед ме си ле”.

Уко ли ко се на на старт ној ли сти по ја ви пре-
зи ме Шу ма хер си гур но је да ће на тр ци би ти 
луд ни ца. То је јед но став но не из бе жно због ха-
ри зме Ми ко вог оца. Ми ха ел је осво јио се дам 
ти ту ла свет ског пр ва ка, укњи жио је 91. по бе ду 
у Фор му ли 1, а за Фе ра ри је во зио од 1996. до 
2006, осво јив ши у цр ве ном бо ли ду пет ти ту ла. 
На стра дао је на ски ја њу у фран цу ским Ал пи-
ма 29. де цем бра 2013. кад је уда рио гла вом у 
сте ну. По сле две те шке опе ра ци је у ве штач кој 
ко ми про вео је пет ме се ци. Про бу ди ли су га у 
ју ну 2014. а по том је пре ба чен на кућ ну не гу 
у дом Шу ма хе ро вих у Швај цар ској.

Ве сти о ње го вом здрав стве ном ста њу од та-
да су рет ке, али се не дав но, по во дом ње го вог 
50. ро ђен да на, су пру га Ко рин за хва ли ла сви-
ма на по др шци и на ве ла да се Ми ха ел на ла зи 
у до брим ру ка ма. Ујед но су сти гле и ве сти да 
ви ше ни је при ко ван за кре вет…

Ни Мик ни је у јав но сти го во рио о оцу.
- Мик не при ча о то ме ко ли ко је ту жан због 

оца, али по не кад при зна да му је и те ка ко бол-
но због чи та ве си ту а ци је. По зна јем га ве о ма 
до бро, тих је и ми ран деч ко, али је отво рен и 
ра до са сви ма по при ча - об ја снио је Ни клас 
Нил сен во зач кар тинг ти ма Рал фа Шу ма хе-
ра и Ми ков при ја тељ.

- По не кад играм кар те са Рал фом и чла но-
ви ма еки пе, али ни ко не при ча о Ми ха е ло вој 
не сре ћи - до дао је Нил сен.

ФОР МУ ЛА 1 МИК ШУ МА ХЕР ОДУ ШЕ ВЉЕ Н ЧИЊЕНИЦОМ ДA ЈЕ ПОСТАО ЧЛАН ФЕ РА РИ ЈА

Уко ли ко се на на старт ној ли сти по ја ви пре-Уко ли ко се на на старт ној ли сти по ја ви пре-

Моје је 
ср це 

цр ве но
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Пред сед ник Олим пиј ског ко ми-
те та Ру си је Ста ни слав Позд ња-

ков на гла сио је да „не ма осно ва за 
страх” да ће та зе мља би ти ис кљу-
че на са на ред них Олим пиј ских ига-
ра у То ки ју 2020. го ди не.

- С вре ме на на вре ме по ја вљу ју се 
та кве ин фор ма ци је, али ми слим да 
не ма осно ва за страх - ре као је Позд-
ња ков и до дао да Олим пиј ски ко ми-
тет Ру си је има до бре од но се са Ме ђу-
на род ним олим пиј ским ко ми те том и 
Свет ском ан ти до пинг аген ци јом.

Свет ска ан ти до пинг аген ци ја 
(ВА ДА) са оп шти ла је да би Ру си ја 
мо гла да бу де ис кљу че на са Ига ра 
у То ки ју ако су по да ци из мо сков-
ске ла бо ра то ри је из ме ње ни.

Ко ми тет за раз ма тра ње ВА ДА на-

вео је у пи сму да ће „вр ло ве ро ват но” 
пре по ру чи ти да ни јед ном ру ском 
зва нич ни ку, спор ти сти и спорт ском 
рад ни ку не бу де до зво ље но уче шће 
на Олим пиј ским игра ма у То ки ју и 
Па ра о лим пиј ским игра ма, уко ли-
ко су по да ци из мо сков ске ла бо ра-
то ри је из ме ње ни.

Та ко ђе, тај ко ми тет би мо гао 
да пре по ру чи да се „Ру си ји за бра-
ни да ор га ни зу је свет ско пр вен-
ство у би ло ком спор ту на од ре-
ђе но вре ме”. 

Ру си ја је до 31. де цем бра тре ба-
ло да пре да по дат ке из мо сков ске 
ла бо ра то ри је, али је про пу сти ла 
тај рок. По сле по се те зва нич ни-
ка ВА ДА, по да ци су пре да ти про-
шле не де ље.

ОЛИМ ПИ ЗАМ ПОЗД ЊА КОВ, ПРЕД СЕД НИК ОК РУ СИ ЈЕ:

Не ма осно ва за страх

Линд зи Вон про пу сти ла 
је пр ве зва нич не тре-

нин ге у Гар миш-Пар-
тен кир хе ну. Ме ђу тим, 
аме рич ка ски ја ши ца још 
увек ни је на ја ви ла ко на-
чан од ла зак у пен зи ју ко ји 
се мо гао на слу ти ти у ње-
ним из ја ва ма по сле не дав-
ног раз о ча ра ња у Кор ти-
ни д’Ам пе цо. Осва ја ње тек 
15. и де ве тог ме ста про ту-
ма че но је као знак ње не 
бес по моћ но сти и по зив на 
окон ча ње ка ри је ре.

Ме ђу тим, ви ше стру ка 
осва ја чи ца нај ве ћег Кри-
стал ног гло бу са још увек 
се на да да ће мо ћи да на-
ста ви да се так ми чи иако је 
по но во оп те ре ће на здрав-
стве ним про бле ми ма. Бол 
ко ји је осе ти ла по сле по-
врат ка са бо ло ва ња био 
је по сле ди ца при ти ска на 
нерв ис под ко ле на.

- Сад знам у че му је про блем и по-
ку ша вам да га ели ми ни шем. Ме ђу-
тим, ни смо још увек ус пе ли да про-
на ђе мо пра во ре ше ње та ко да ћу 
про пу сти ти тре нин ге у Гар ми шу, али 
се на дам да ћу ипак ус пе ти да пре бро-
дим све не да ће и због то га оста вљам 
вра та мо је ка ри је ре отво ре ним – об ја-
сни ла је Во но ва ко ја се у су за ма опро-
сти ла од Кор ти не и Ита ли је.

На да, увек, по след ња уми ре, 
али…

- Ко рак по ко рак, дан по дан и 
ви де ћу шта ће се до го ди ти. Знам да 
мо же ла ко да се до го ди да не за вр-
шим ка ри је ру она ко ка ко сам же-
ле ла, али уко ли ко по сто ји и нај-
ма ња шан са, ја ћу је ис ко ри сти ти 

– на гла си ла је Во но ва ко ја се због 
па да не по сред но пред по чет ка се-
зо не са за ка шње њем при дру жи ла 
бе лом ка ра ва ну.

Аме ри кан ка жар ко же ли да на-
ста ви да се так ми чи ка ко би оства-
ри ла бар још че ти ри по бе де и та-
ко се из јед на чи ла са ле ген дар ним 
Ин ге ма ром Стен ма ра ком ко ји је 
укњи жио 86 три јум фа у ка ри је ри. 
За са да се зна да ће Во но ва де фи ни-
тив но ста ви ти ски је у по друм по-
сле тр ке Сент Лу и су.

Под се ти мо, Во но ва се про шле 
не де ље по ја ви ла у До ло ми ти ма 
са ве ли ким оче ки ва њи ма, али се 
су о чи ла се бол ним тре нут ком исти-
не. Су зе и раз о ча ра ње, а са да но-
ва на да, про ду же на не из ве сност и 
по след њи по ку ша ји…

СКИ ЈА ЊЕ ЛИНД ЗИ ВОН ЈОШ НЕ ЋЕ У ПЕН ЗИ ЈУ

Вра та ни су за тво ре на

СУ ЗЕ НЕ МО ЋИ: Аме ри кан ка Линд зи Вон 
ФО ТО: Рој терс

Ве ли ко из не на ђе ње у ју че-
ра шњем сприн ту да ма на 

7, 5 ки ло ме та ра у Ант хол цу. 
Мар ке та Да ви до ва (на слици) 
за пре па сти ла је фа во рит ки ње 
и пр ви пут у ка ри је ри сла ви-
ла у тр ци Свет ског ку па. Че-
хи ња (22) би ла је без гре шна 
на ва тре ној ли ни ји, тр ча ла је 
као фу ри ја па је на циљ сти-
гла пр ва са ре зул та том 21:40,7 
ми ну та.

Дру га је би ла чу ве на Фин-
ки ња Ка и са Ма ка ра и нен ко ја 
је, уз про ма шај на стре ли шту, 
ока сни ла ми нут и се дам де се-
тин ки. На нај ни жи сте пе ник 
по бед нич ког по сто ља по пе ла 
се Нор ве жан ка Мар те Олс бу 
Ро се ланд са за ка шње њем од 
три и по се кун де.

У ге не рал ном пла сма-
ну на ли дер ској по зи ци ји на ла зу се Ита ли јан ка До ро теа Ви рер са 532 
по е на ис пред зе мља ки ње Ли се Во то ци ко ја је са ку пи ла са мо 12 бо до-
ва ма ње.

БИ А ТЛОН СПРИНТ ТР КА ЖЕ НА У АНТ ХОЛ ЦУ

Пр ве нац Мар ке те Да ви до ве

РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Же не, спринт - 7,5 км: 1. Мар ке та Да ви до ва (Че шка) 21:40,7 (0), 2. Ка и са Ма ка ра и нен (Фин-
ска) +1.7 (0+1), 3. Мар те Олс бу Ро се ланд (Нор ве шка) +3,5 (1+0), 4. Ла и ра Дел ма јер (Не мач-
ка) +4,2 (0), 5. Ли са Ви то зи (Ита ли ја) +10,2 (0+1), 6. Мо ни ка Хој ниш (Пољ ска) +10,5 (0+1), 7. 
Све тла на Ми ро но ва (Ру си ја) +13,8 (0), 8. До ро теа Ви рер (Ита ли ја) +15,2 (0+1), 9. Ли са Те ре са 
Ха у сер (Аустри ја) +18,7 (0), 10. Ана ста зи ја Ку зми на (Сло вач ка) +21,1 (1+1)…
Ге не рал ни пла сман: 1. До ро теа Ви рер (Ита ли ја) 532, 2. Ли са Ви то зи (Ита ли ја) 520, 3. Па у ли на Фи-
ал ко ва (Сло вач ка) 460, 4. Ана ста зи ја Ку зми на (Сло вач ка) 445, 5. Мар те Олс бу Ро се ланд (Нор ве-
шка) 434, 6. Ана ис Ше ва ли је (Фран цу ска) 391, 7. Ка и са Ма ка ра и нен (Фин ска) 369, 8. Ха на Оберг 
(Швед ска) 363, 9. Ири на Кри ју ко (Бе ло ру си ја) 357, 10. Мо ни ка Хојнш (Пољ ска) 352…
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Иако су оклоп ни ци Ва шинг то на упи са ли сед ми 
по раз у ни зу из гу бив ши од Ли шћа са 6:3 ипак 

је у „Ер Ка на да цен тру” у То рон ту би ло раз ло га 
за сла вље. Алек сан дар Овеч кин иза шао је на лед 
1.053. пут и го лом у 24. ми ну ту из јед на чио се по 
бро ју укњи же них по е на са нај ве ћим ру ским хо-
ке ја шем свих вре ме на у НХЛ ка ра ва ну Сер ге јем 
Фе до ро вим. По пу лар ни Ови и Фе до ров упи са ли 
су по 1.179 по е на у нај ле де ни јем шам пи о на ту, али 
мла ђи Рус има још мно го да игра ка ко би до сти гао 

број утак ми ца ле ген де НХЛ-а. Фе до ров је на аме-
рич ком кон ти нен ту од и грао 1.248 ме че ва.

Пре сла вља због из јед на че ња ре кор да Ови је у 
пр вој тре ћи ни пре жи вео пра ву дра му. До шао је 
до па ка пред го лом Мејпл Лиф са, али је из гу био 
рав но те жу и пао. Из нер ви ран јер је про пу стио 
иде ал ну при ли ку устао је и по ју рио за пло чи цом 
не гле да ју ћи да ула зи у пу та њу Ти Џеј Оши ја ко-
ји је био у пу ном за ле ту. Рус је за вр шио на ле ду, 

а за тим у свла чи о ни ци јер се сум ња ло на по трес 
мо зга. Ипак се све до бро за вр ши ло, бар здрав-
стве но, јер Ка пи тал си ни су ус пе ли да пред ност 
од 2:1 пре тво ре у по бе ду. Ли шћа су про сла ви ли 
по бе ду од 6:3.

ХО КЕЈ НА ЛЕ ДУ РА ДОСТ КА ПИ ТЕ НА ВА ШИНГ ТО НА И У ПО РА ЗУ

Овеч кин сустигао Фе до ро ва

РЕ ЗУЛ ТА ТИ
НХЛ: Мон тре ал Ка на ди јенс – Ари зо на Ко јотс 2:1 (1:0, 0:1, 1:0, То-
рон то Мејпл Ливс – Ва шинг тон Ка пи талс 6:3 (1:1, 2:1, 3:1), Ко ло-
ра до Аве ланж – Ми не со та Вајлд 2:5 (2:2, 0:2, 0:1), Ана хајм Дакс 
– Сент Лу ис Блуз 1:5 (1:1, 0:2, 0:2), Ве гас Гол ден Најтс – Не швил 
Пре да торс 1:2 (1:0, 0:2, 0:0), Ван ку вер Ка нукс – Ка ро ли на Ха ри-
кенс 2:5 (0:0, 2:5, 0:0).
КХЛ: Амур Ха ба ровск – Аван гард Омск 0:3 (0:2, 0:1, 0:0), Ад ми рал 
Вла ди востк – Си бир Но во си бирск 4:2 (2:1, 2:0, 0:1), Кун лун Ред Старс 
– Са ла ват Ју ла ев Уфа 1:2 (0:1, 1:0, 0:1), Ме та лург Маг ни то горск – 
Трак тор Че ља бинск 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). СА МО ЈЕ НЕ БО 

ГРА НИ ЦА: 
Алек сан дар 

Овеч кин

Ф
О

 ТО
: А

р
 хи

 ва
 Ж

ур
 н

а
 л

а

На Европ ском шам пи о на ту у 
умет нич ком кли за њу у му-

шкој кон ку рен ци ји уло гу глав ног 
фа во ри та по сле крат ког про гра-
ма оправ дао је Рус Ми ха ил Ко ља-
да (100.49). Чак де вет по е на има 
ви ше од зе мља ка Алек сан дра Са-

ма ри на и ше сто стру ког европ ског 
шам пи о на Шпан ца Ха ви је ра Фер-
нан де за, док је на че твр том ме-
сту Фран цуз Ке вин Еј моз са 88.02 
осво је на по е на.

У кон ку рен ци ји спорт ских па-
ро ва у крат ком про гра му нај бо-

љи су би ли Ва не са Џејмс и Мор-
ган Ци прес са 76.55 по е на, док 
су шам пи о ни Јев ге ни ја Та ра со-
ва и Вла ди мир Мо ро зов упи са ли 
73.90. На тре ћем ме сту су Ита ли-
ја ни Ни кол де ла Мо ни ка и Ма-
тео Гу а ри зе.

УМЕТ НИЧ КО КЛИ ЗА ЊЕ ЕВРОП СКО ПР ВЕН СТВО У МИН СКУ

Михаил Ко ља да нај у бе дљи ви ји

ММА
Потврђена 
суспензија 
Џона Џонса

До пинг тест Џо на Џон са, 
од ра ђен од стра не аген ци је 
ВА ДА, дао је по зи тив не ре-
зул та те. У пи та њу је под јед на-
ка ко ли чи на ту ри на бо ла као 
на и про шлом те сту, што не 
чу ди јер је би ло ре че но да ће 
не до зво ље но сред ство оста-
ти не ко вре ме у ње го вом ор-
га ни зму.

Џонс се оба ве зао на те-
сти ра ња по што је био по зи-
ти ван на те сту од ра ђе ном 9. 
де цем бра. Та да је утвр ђе но 
да се у ње го вом ор га ни зму 
на ла зи ло 60 пг/мл суп стан-
це ту ри на бол па је аме рич-
ки бо рац за ра дио су спен зи ју 
у тра ја њу од 15 ме се ци. Са-
да се та суп стан ца на шла и 
у узор ку од 28. де цем бра. То 
је по твр дио и Ен ди Фо стер 
из Спорт ске ко ми си је Ка-
ли фор ни је. Он је об ја снио 
ка ко не ће би ти ни ка квих 
до дат них по сту па ка пре-
ма Џон су.

- Ни шта се ни је про ме-
ни ло, Џон је већ ка жњен за 
ко ри шће ње тог ме та бо ли-
та. Не ма мо ни ка квог осно-
ва на осно ву ко га би смо мо-
гли да га два пу та ка зни мо 
за исти пре кр шај - ис та као 
је Фо стер.

Оста је пи та ње ка ко ће на 
по твр да до пин га ре а го ва-
ти ње го ви фа но ви. Мно ги 
од њих су одав но од у ста ли 
од по ми сли да ће са Џон-
сом све би ти у ре ду. Ње го ва 
ка ри је ра је обе ле же на кон-
тро вер за ма и та ква ће нај-
ве ро ват ни је оста ти до са-
мог кра ја.

„Оду ше вљен сам 
што сам по стао 
члан Фе ра ри је ве 

во зач ке ака де ми је и по ро ди-
це. Још јед ном, то је за ме не 
пра ви ко рак у пра вом сме ру. 
По ку ша ћу да пру жим све што 
је у мо јој мо ћи ка ко бих оства-
рио свој сан, а то је да по ста-
нем члан ка ра ва на Фор му ле 1.

„Оду ше вљен сам 
што сам по стао 

во зач ке ака де ми је и по ро ди-
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Свет ско пр вен ство ула зи у За вр шну 
фа зу. Ве че рас ће мо у Хам бур гу гле-

да ти по лу фи нал не бит ке, су дар че ти-
ри нај бо ља ти ма на шам пи о на ту.

До ма ћин Не мач ка по ку ша ће да се, 
као и 2007. на свом те ре ну до мог не 
фи на ла и то пре ко Нор ве шке, фи на-
ли сте про шлог свет ског са ми та. 

Дру го ће би ти ду ел за истин ске 
ру ко мет не сла до ку сце- олим пиј ски 
шам пи он Дан ска, уда ри ће на бра ни-
о ца кру не Фран цу ску.

Дан ска је до ста до бро игра ла, то-
ком це лог шам пи о на та, Фран цу зи су 
има ли и сла би јих пар ти ја, спа сли су 
бод про тив Не ма ца, из гу би ли од Хр-
ват ске кад су већ има ли обез бе ђе но 
по лу фи на ле.

У сва ком слу ча ју сва че ти ри ти-
ма га ран ту ју до бро ру ко мет но по-
под не. 
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РУКОМЕТ

ПА РО ВИ ЗА ВР ШНИ ЦЕ

Данас – по лу фи на ла (Хам бург):
Дан ска – Фран цу ска .................17.30
Не мач ка – Нор ве шка ................20.30

Сутра – за 7. ме сто (Хер нинг):
Еги пат – Шпа ни ја ......................17.30
За 5. ме сто (Хер нинг):
Хр ват ска – Швед ска ..................20.30

ДА НАС И СУ ТРА У ВР БА СУ

У се ћа ње на 
Дра га Јо во ви ћа

Ру ко мет ни клуб Вр бас и оп шти на 
Вр бас ор га ни зу ју сед ми Ме мо ри јал-
ни тур нир „Дра го Јо вић“ у се ћа ње на 
ле ген дар ног игра ча и тре не ра овог 
гра да. И ове го ди не уче ство ва ће че-
ти ри еки пе Спар так Вој пут, Ју го вић, 
Но ви Бе о град и до ма ћин.

Спар так и Ју го вић укр сти ће ко-
пља да нас у 17, док ће два са та ка-
сни је на те рен Вр бас и но ви Бе о град. 
Су тра у 16 ча со ва по ра же ни из ова 
два ду е ла са ста ће се у бор би за тре ће 
ме сто, док је фи на ле пла ни ра но за 
19.30. Улаз је сло бо дан. С. Ст.

СУ ПЕР ЛИ ГА (Ж)
Да нас – 12. ко ло
НИШ: На и са - Ју ни ор ................................20

Су тра
НО ВИ САД: Вој во ди на - За је чар 1949 .....19
ЈА ГО ДИ НА: Ја го ди на – Ме ди ци нар .........19

Не де ља
БОР: Бор - РТБ - Мла дост НП ..................19
БЕ О ГРАД: Во ждо вац - Бе ка мент ББ ............21

1. ЈА ГО ДИ НА 11 11 0 0 329:234 22
2. БЕ КА МЕНТ ББ 11 10 0 1 364:264 20
3. НА И СА 11 8 0 3 347:284 16
4. ЗА ЈЕ ЧАР 1949 11 6 1 4 286:284 13
5. ВОЈ ВО ДИ НА 11 5 1 5 305:300 11
6. МЕ ДИ ЦИ НАР 11 5 0 6 277:278 10
7. МЛА ДОСТ НП 11 5 0 6 299:301 10
8. ВО ЖДО ВАЦ 1955 11 3 0 8 306:357 6
9. БОР - РТБ 11 1 0 10 253:366 2
10. ЈУ НИ ОР 11 0 0 11 239:337 0

СВЕТ СКО ПР ВЕН СТВО УЛА ЗИ У ЗА ВР ШНИ ЦУ

Олим пиј ски на свет ског шам пи о на

ЗА ФИНАЛЕ: Мавлин Ричардсон  ФОТО: Ројтерс

МО МИР РНИЋ СМА ТРА ДА ТРЕ БА ПО ДР ЖА ТИ ПЕ РУ НИ ЧИ ЋА И АПЕ ЛУ ЈЕ ДА СЕ ЗА НЕ МА РЕ СУ ЈЕ ТЕ КА КО НЕ БИ СМО ИЗ ГУ БИ ЛИ ИДЕН ТИ ТЕТ 

Спа си мо ру ко мет
П

о сле Ве се ли на Ву јо ви ћа, још 
је дан олим пиј ски и свет ски 
шам пи он, Мо мир Рнић, го-

во рио је о 18. ме сту Ср би је на свет-
ском пр вен ству у Дан ској и Не мач-
кој. 

- Си гур но, ако ће мо ре ал но са-
гле да ва ти ства ри, да ре зул тат ски 
18. де лу је ма ло су ро во. По го то во 
има ју ћи у ви ду успе хе на ших ко-
лек тив них спор то ва. Ме ђу тим, 
ако гле да мо дру гу стра ну ме да ље, 
да смо има ли мно го де би та на та 
под мла ђен са став, да смо у не ким 
утак ми ца ма, по лу вре ме Не мач ке и 
Фран цу ске, про тив Ру си је не срећ-
но из гу бље ну утак ми цу, има ли по-
зи тив них мо ме на та. Ви де ла се хе-
ми ја у еки пу, би ло је до брих по те за. 
Ипак, бо де очи 18. ме сто – кон ста-
ту је Рнић. 

Без об зи ра на то, Рнић је за то да 
се по др жи се лек тор Пе ру ни чић:

- Ви дим да је то и сав Са ве за. Ди-
гао бих пет ру ку да се Не над не ме ња. 
За што би? Не мо же се лек тор би ти 
сва ки сва ки пут крив. Ми ме ња мо 
се лек то ре и кад смо дру ги, осми, де-
се ти. Ко ли ко их се са мо про ме ни ло 
у по след ње вре ме? Ко ли ко је Не над 
ту? Три ме се ца. На шта би то ли чи-
ло да га се ме ња сад? То мо же са-
мо онај ко мр зи ру ко мет. Са гла сан 
сам са ста вом Са ве за, али ми слим 
и да на та ко ве ли ка так ми че ња, не 
сад, не го би ло кад, не мо же да иде 
то тал но мла да еки па. 

Код нас је то, с об зи ром на све 
прет ход не окол но сти био из ну-
ђен по тез, баш у пре до лим пиј ској 
го ди ни:

- Ипак, ни сам за та ко ве ли ки рез 
јер мо же да нас ко шта. За ми сли те 

да се не пла си ра мо на не ко ли ко ве-
ли ких так ми че ња, где он да ти мла-
ди игра чи да сти чу ис ку ство. Ка ко 
да ра чу на мо да се вра ти мо ка вр-
ху, ако они не не уђу у фајт за ви-
сок пла сман. 

Не ма при че о ме да ља ма, ако не 
на пра ви мо стра те ги ју и ја сан ду го-
ро чан циљ, сма тра чо век са нај ви-
ше од и гра них ме че ва за ре пре зен-
та ци ју на на шим про сто ри ма:

- Ако по гле да мо оста ле се лек-

ци је из вр ха, и оне под мла ђу ју ти-
мо ве, али на при мер Швед ска има 
и Ки ма Ан дер со на са 38 у еки пи. 
У ре ду је под мла ђи ва ње, али не 
са 15 игра ча. Увек мо ра да оста ну 
три, че ти ри ис ку сни ја, не бит на су 
сад име на. Те шко је пет де би та на-
та гур ну ти у ва тру и оче ки ва ти ре-
зул тат. Ми ру ко мет ни љу ди зна мо 
шта то зна чи, али обич ног чо ве ка 
то не ин те ре су је, он са мо зна да је 
тај играч ре пре зен та ти вац.

Рнић по зи ва на опрез:
- Има мо си ту а ци ју да нас че-

ка на ста вак ква ли фи ка ци ја за 
Европ ско пр вен ство. Април је 
су тра и утак ми ца про тив Хр ват-
ске. За ми сли те ка кав би то уда рац 
био да не оде мо на Европ ско пр-
вен ство. На рав но да Пе ру ни чи ћу 
ни је ла ко. Ипак, тре ба на пра ви ти 
микс, има до ста до брих, ко рект-
них игра ча ме ђу тим мла ђи ма, 
али се пла шим да не по тро ши мо 
вре ме. Ако не оде мо на Европ ско 
пр вен ство, Олим пиј ске игре, про-
пу сти мо так ми че ња шта смо он-
да ура ди ли?

Има те ли не ки пред лог ка ко да 
се то про ме ни?

- За ла жем се за стра те ги ју, обо-
стра ну, да пре по зна мо сви да то има 
не ку пер спек ти ву, да ја сно од ре ди-

мо шта је циљ ко ме тре ба да те жи-
мо. Да оста ви мо су је те са стра не и 
да се ба ви мо оним што ће до при-
не ти не ком бо љит ку, удру жи мо се 
, на пра ви мо до бру при чу. Не сме-
мо до зво ли мо да Ср би је не ма на 
ве ли кој сце ни и да игра бе зна чај-
ну уло гу. По гле дај те Бра зил, Чи ле, 

Ан го лу. Не ма ви ше сла бих, сви ра-
де и на пре ду ју. Бра зил по бе дио Хр-
ват ску, играо егал са Фран цу ском, 
по бе дио Ср би ју.... 

Тре ба би ти му дар, сма тра Рнић:

- Пр ви ни сам за то да нам циљ 
бу де да на ред не три го ди не ста са 
10 игра ча, по це ну из о стан ка са ве-
ли ких так ми че ња јер ће мо та ко за 
три, че ти ри го ди не из гу би ти ру-
ко мет, иден ти тет по ру чу је не ка-
да шњи ас. 

Л. Пе тро вић  

СВЕ РЕ СУР СЕ 
У СЛУ ЖБУ
Чи ње ни ца је да има мо сла бу ли-
гу, све ма ње де це иде на ру ко-
мет, а сва ка ко их не ће при ву-
ћи ло ши пла сма ни:
- Мо ја ге не ра ци ја и оне по сле 
су има ле ли ко ве са ко ји ма смо 
се иден ти фи ко ва ли по пут  Ла-
за ре ви ћа, По крај ца, Ву јо ви ћа, 
Иса ко ви ћа, Шкр би ћа. Ти ре пре-
зен та тив цу су има ла зна чај не 
уло ге на ме ђу на род ној сце ни 
у клу бо ви ма за ко је су игра ли. 
А, да нас се де ца иден ти фи ку ју 
са Те о до си ћем или Бог да ном 
Бог да но ви ћем... Има мо не ве-
ли ко ин те ре со ва ње за наш 
спорт, си ту а ци ја да нам мла-
ди, не до вр ше ни игра чи од ла-
зе у ино стран ство. За то мо ра-
мо све ре сур се да ста ви мо у 
слу жбу ру ко ме та, на ђе мо си-
стем да их за др жи мо. Јер ова-
ко нам ре пре зен та тив ци  игра ју 
ми нор не ми нор не уло ге у клу-
бо ви ма у ко ји ма су и ка ко ће та-
кав да игра су тра про тив Ка ра-
ба ти ћа? Хо ће, од и гра ће де сет 
ми ну та ће на ср це и вољ ни мо-
ме нат и по сле то га да ба ци лоп-
ту у аут се дам ме та ра....

КРИ ЛА ОСТА ВИ ЛА 
ПО ЗИ ТИ ВАН УТИ САК
Ко од игра ча Вам је оста вио по зи ти ван 
ути сак?
- Од бра на је има ла ле пих мо ме на та, по-
зи ти ван ути сак су сва кри ла Ра ди во је вић, 
Вор ка пић (на слици), Ва ња и Не ма ња Илић. 
На тим по зи ци ја ма има мо мом ке за бу дућ-
ност. Код бе ко ва би ло до брих по те за. Гол-
ма ни су има ли и до брих и ло ших тре ну та ка. 
Тај гол ман ски тро јац мо же и ви ше. Цу па ра 
и Ми ло са вљев су леп за лог за бу дућ ност. 
На њих је пао ве ли ки те рет. Цу па ра је био 
до бар у ква ли фи ка ци ја ма и оче ки ва ло се 
да бље сне сад, али пр ва утак ми ца ни је по-
ка за ла. По сле га би ло два ме ча... Ште та 
што се Ива ни ше вић по вре дио....

АСО ВИ ДА ПО МОГ НУ
Ву јо вић је на чео те му стру ке, од но сно пи та ње то га ко ме Пе ру ни-
чић у струч ном сми слу од го ва ра за сво је ре зул та те. Не ка да је то 
био Струч ни са вет...
- Не за ла жем се уза то ни ти тре ба не ко те ло сад да  Пе ру ни чи ћу ски-
да гла ву, али пет љу ди ко ји су про шли вр хун ске си сте ме, без су је та, 
би сва ка ко тре ба ло да се на ђу ту, по мог ну да за јед нич ки до ђе мо до 
то га шта да ра ди мо са срп ским ру ко ме том. Има до ста оства ре них ру-
ко ме та ша ко ји мо гу да по мог не, а не да ру ше би ло ко га. Не тре ба да 
се од ри че мо тих љу ди. Ме ђу тим, не мо же Пе ру ни чић да их оку пља, 
већ Са вез да се по за ба ви ти ме, али ни ка ко по прин ци пу ко је с ким 
до бар или ко је ко ме сим па ти чан, већ ко мо же да по мог не. 

ДВЕ ПРО ВЕ РЕ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА РА

Еуро фарм те сти ра Ни шли је
Игра чи Же ле зни ча ра од и гра ће да нас у 18 ча со ва и су тра (10.30) у 

дво ра ни Ча ир кон трол не утак ми це про тив Еуро фарм Ра бот ни-
ка. Клуб из Би то ља осво јио је је се њу ти ту лу у Ма ке до ни ји и има ре-
спек та бил ну еки пу ко ју пред во ди Но во са ђа нин Ђор ђе Ћир ко вић. За 
Би тољ ча не ве о ма успе шно игра и Ми лан Ђу кић бив ши члан Же ле-
зни ча ра.,

Ве се ли ну Ву јо ви ћу ће про ве ре про тив ја ког ри ва ла из Би то ља до бро 
до ћи пред на ста вак так ми че ња у СЕ ХА ли ги. М. Г. 

КУП СР БИ ЈЕ (Ж) - ПРЕД КО ЛО

Ин ђиј ке избациле су пер ли га ша
Же ле зни чар - Мла дост 32:22 
(16:10)

Спорт ска ха ла у Ин ђи ји. Гле да-
ла ца: 300. Су ди је: Трив ко вић и Ми-
ло са вље вић (Бе шка). Ис кљу че ња: 
Же ле зни чар 2, Мла дост 10 ми ну та. 
Сед мер ци: Же ле зни чар 6 (4), Мла-
дост 2 (2).

ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР: Жа ку ла 1, 
Ањол, Жив ков 6, Ко стић, Цви ја-
но вић, Ћо ро вић, Ми ха и ло вић 1, 
Ср да но вић 1, Бо жа нић, Лу кић 3, 
Ми ли чић 3, Авра мо вић 2, Ка и то-
вић 16 (4), Мар ко вић 1, Жак, Жи-
гић 3.

МЛА ДОСТ: Пет ко вић, То до ро-
вић 4, Ми љуш, Ј. Па вло вић 1, Јо-
ва но вић 1, Ста нић 1, Кој чић, Н. 

Па вло вић 3, Глу ши ца 7 (2), М. Па-
вло вић, Гу ду рић, Шу бе рић, Бо-
нер 5. 

Игра чи ца утак ми це: Та ма ра Ка-
и то вић (Же ле зни чар).

Игра чи це пр во ли га ша Же ле зни-
ча ра за хва љу ју ћи по нај ви ше чу ва-
ру мре же Та ма ри Ко стић и ре а ли-
за то ру Та ма ри Ка и то вић убе дљи во 
су са вла да ле су пер ли га ша Мла дост 
у ком шиј ском окр ша ју пред так ми-
че ња у Ку пу Ср би је јер су од по-
чет ка до кра ја има ле ве ли ку ре-
зул тат ску пред ност. Исти на, го шће 
из Но ве Па зо ве су у дру гом по лу-
вре ме ну ус пе ле да сма ње раз ли ку, 
би ло је 26:21, али су Ин ђиј ке до да-
ле гас и сти гле до за слу же ног три-
јум фа. Д. Ви ћен тић 
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Ми ли ца Гар да ше вић по бе ди ла је 19. ја
ну а ра на ми тин гу у Ја бло не цу (Че шка) 

из ван ред ним ре зул та том у ско ку удаљ – 6,52 
м. Ак ту ел на пр ва ки ња Евро пе за ју ни ор
ке (2017), по твр ди ла је нор му за Шам пи о
нат Ста рог кон ти нен та у Гла зго ву по чет ком 
мар та (6,50 м), ре зул та том ко ји ће нај ве ро
ват ни је би ти до во љан за фи на ле у Шкот
ској. 

Би ло је то ње но пр во так ми че ње у дру гој 
се зо ни мла ђе се ни ор ске кон ку рен ци је. 

Не са мо да је по бе ди ла лич ним ре кор дом у 
дво ра ни (био је 6,30 м), већ је оства ри ла се ри
ју ско ко ва из над 6,25 ме та ра, што на го ве шта
ва још бо ље да љи не. То би тре ба ло да по твр ди 
већ да нас на ми тин гу у Ул сте и ви ку (Нор ве
шка), где је оти шла с тре не ром Мар ком Ми
лин ко вим.

– Би ће ово још је дан до бар ми тинг за мо ју 
уче ни цу – ка же Ми лин ков. – Има ће за ри вал ке 
две ис ку сне да ља ши це. Реч је о 33–го ди шњој 
Шве ђан ки Мар брант с лич ним ре кор дом од 
6,52 ме тра и 26–го ди шњој Ма ђа ри ци Ен га јен, 
ко ја има нај бо ље до са да 6,43 ме тра.

То су ре зул та ти на отво ре ном где Ми ли ца 
има лич ни ре корд 6,64 ме тра, да кле фа во-
рит ки ња је?

– Те две су нај ква ли тет ни је лич ним ре кор ди
ма. Има осам так ми чар ки у ско ку удаљ, ме ђу 

ко ји ма не ко ли ко Нор ве жан ки, ве о ма та лен то
ва них. По бе да нам ни је у пр вом пла ну.

Че му да је те при о ри тет?
– По ку ша ће мо да пре све га по но ви ре зул

тат  из Че шке. Би ло јој је то јед но од нај бо љих 
так ми че ња до са да, а тек је по че так зим ског 
де ла се зо не. Има ла је пре то га са мо јед но кон
трол но так ми че ње на Пр вен ству Бе о гра да за 
се ни о ре ван кон ку рен ци је, ка да је скра ће ним 
за ле том од 12 ко ра ка над ма ши ла 6,29 ме та
ра. Њен пун за лет је 16 ко ра ка. Ис ко ри сти ла 
га је у по след ња че ти ри по ку ша ја у Ја бло не
цу, а у пр ва два ишла је из 14.

Да кле, по све му су де ћи са да мо же још бо-
ље од 6,52 ме тра?

– Сва ка ко да мо же још бо ље, али бих био 
из у зет но за до во љан по но вље ним ре зул та том 
из Че шке. 

Бит на вам је, очи глед но, се ри ја так ми че-
ња на вр хун ским ре зул та ти ма?

– Баш та ко. То сам на ја вио у пр вом ин тер
вјуу за Спорт ски жур нал уочи так ми че ња у 
зим ском де лу се зо не. Бит но је да по стиг не што 
ве ћи број ре зул та та на том ни воу.

За 21–го ди шња ки њу ни је лак за да так?
– Ка да се по гле да ју свет ске та бли це и ре

зул та ти ње них вр шња ки ња, ја сно је да ни је. 
Ипак је, с об зи ром на њен вр хун ски та ле нат, 
ово сле де ћи ло ги чан ко рак... Д. В. 
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ШАХ КВАР ТЕТ СР БА НА ГИ БРАЛ ТАР ОПЕ НУ

Од лич ни Бле сић
Дво ји ца срп ских пред став ни ка 

уче ству ју на тур ни ру Ги брал
тар опен. Шам пи он Ср би је ве ле
мај стор Алек сан дар Ин ђић по сле 
два ко ла има 1,5 по е на. На стар
ту је ре ми зи рао са Мо ха па тром из 
Ин ди је, да би дру гом ко лу је по
бе дио ње го во су на род ни ка Фи де 
мај сто ра слав ног пре зи ме на На
да ра Анан да. 

Сјај но је по чео и Фи де мај стор 
Ва со Бле сић. У пр вој рун ди је ре
ми зи рао са јед ним од нај бо љих 
ша хи ста да на шњи це Аме ри кан

цем Хи ка ром На ка му ром, а он да 
је у дру гом ко лу по де лио плен са 
још јед ним ве ле мај сто ром Мак си
мом Ма тла ко вим из Ру си је.

На так ми че њу уче ству је 251 ша
хи ста. Игра се де сет ко ла, а тем по је 
100 ми ну та за 40 по те за. Нај звуч ни
ја име на су Фран цуз Мак сим Ваш
је Ла грав (реј тинг 2780), Јер ме нин 
Ле вон Аро њан (2767), Аме ри ка нац 
Ве сли Со (2765), Ки нез Ју Јан гу ји 
(2764), по ме ну ти На ка му ра (2749), 
Чех Да вид На ва ра (2738)... Пр ва на
гра да из но си 25.000 фун ти. 

10.15:  Евролига: Армани – 
Жалгирис

12.15:  Одбојка (М): 
Италијански куп: 
Модена – Милано

15.00:  Француски куп: 
Амијен – Лион

17.45:  Најава шпанске 
лиге

18.30:  Турска лига: 
Бешиташ – 
Ерзурум, пренос

20.55:  ФА куп: Арсенал 
– Манчестер 
Јунајтед, пренос

22.50: Вести

10.00: НФЛ гејмддеј
10.30:  Премијер лига 

магазин
14.30:  Евролига: Реал – 

Ефес
16.05:  Турски куп: 

Фенербахче – 
Умраније

18.00:  Евролига: Химки – 
Бајерн, пренос

20.25:  Најава шпанске 
лиге

21.00:  Евролига: 
Барселона – ЦСКА, 
пренос

10.15:  Турски куп: 
Кашимпаша – 
Алања

12.00:  НФЛ: Канзас Сити – 
Њу Ингланд

16.00:  Џудо гран при – Тел 
Авив, други дан, 
пренос

18.15:  Евролига: 
Дарушафака – 
Басконија, пренос

20.10:  Спорт лајфстај
20.45:  ФА куп: Бристол 

Сити – Болтон, 
пренос

22.45: НБА уживо

09.15:  Гејм, Шет и Матс 
екстра

09.30:  Аустралијски 
опен, полуфинале: 
Ђоковић – Пуи, 
пренос

12.00:  Гејм, Шет и Матс
12.30:  Ски скокови: Сапоро 

– светски куп
14.15:  Биатлон: Светски 

куп, Антолц, пренос
17.00:  Уметничко клизање: 

ЕП, Минск, слободан 
програм (Ж), 
пренос

19.55: Вести

09.45:  Ски скокови: 
Светски 
куп – Сапоро, 
квалификације

11.00:  Скијање: Супер-џи, 
Кицбил, пренос

14.35:  Санкање: СП 
Винтерберг, пренос

15.30:  Санкање: СП 
Винтерберг, пренос

16.00:  Аустралијски опен: 
Полуфинале жене

19.00:  Аустралијски опен: 
полуфинале (м)

20.30:  Бундеслига: Херта 
– Шалке, пренос

22.30:  Бициклизам: 
Берлин, пренос

10.30: Вести
11.00:  Аутомото спорт: ВРЦ 

Монте Карло
15.00:  Пријатељска 

утакмица: Хајдук – 
Солигорск, пренос

17.30:  Рукомет – СП: 
Данска – 
Француска, 
полуфинале, пренос

20.30:  Рукомет – СП: 
Немачка – 
Норвешка, 
полуфинале, 
пренос

22.15:  Хуманитарни турнир

09.30:  Боб и санке: Санке 
(М), Сент Мориц, 
пренос

11.20:  Боб и санке: Санке 
(М), Сент Мориц, 
пренос

13.00:  Боб и санке: Санке 
(Ж), Сент Мориц, 
пренос

15.30:  Рукомет – СП: 
Француска – 
Хрватска

18.00:  Кошарка – Српска 
лига: Војводина – 
Дунав, пренос

20.00:  Француска 2. лига: 
пренос

22.00: КОТВ класикс

09.50:  Аустралијска лига: 
Бризбејн – Вестерн 
Сиднеј, пренос

12.00:  Шпански куп: Реал 
– Ђирона

14.00:  Азијски куп: Јужна 
Кореја – Катар, 
пренос

16.00:  Италијанска лига: 
Преглед

17.00:  Азијски куп: УАЕ – 
Аустралија, пренос

20.45:  Француска лига: 
Марсеј – Лил, 
пренос

10.00:  Азијски куп: 
четвртфинале

12.00:  ФИБА лига 
шампиона: 
Венеција – Бон

13.45:  Рукомет – СП: 
Норвешка – 
Мађарска

16.15:  Лига шампиона: 
Лион – Манчестер 
Сити

18.00:  НХЛ: Вашингтон – 
Торонто

20.30:  Белгијска лига: 
Антверпен – 
Стандард Лијеж, 
пренос

 РТС 1 СПОРТ КЛУБ 1 СПОРТ КЛУБ 2 СПОРТ КЛУБ 3 ЕУРОСПОРТ 1 ЕУРОСПОРТ 2 АРЕНА СПОРТ 1 АРЕНА СПОРТ 2 АРЕНА СПОРТ 3 АРЕНА СПОРТ 4

ТВ ПРОГРАМ  //////  СПОРТ

12.15: Спортски дневник
00.30: Спортски дневник

 СОС КАНАЛ
20.10:  Магазин позитив
22.00:  Дечја фудбалска 

олимпијада
22.30: Спортски дневник
23.00:  Моја азбука: 

Зоран Мирковић

7.20:  Рукомет – СП, 
полуфинале

20.20:  Рукомет – СП, 
полуфинале

 РТС 2

СТРЕ ЉА ШТВО СР БИ НА МИ ТИН ГУ У МИН ХЕ НУ

Ма риц ки на 13. ме сту

КУ ГЛА ЊЕ  10. КО ЛО СУ ПЕР ЛИ ГЕ ЗА МУ ШКАР ЦЕ

Пар ти зан пра ти Бе о град
Шам пи он Бе о град и Пар ти зан 

на ста ви ли су се ри ју три јум фа 
у Су пер ли ги Ср би је. Про тив Ца
ра Ла за ра, Бе о град је по бе дио 7:1 
у играч ким по е ни ма. Цр нобе ли 
су са 6:2 би ли бо љи од еки пе Је
дин ства. Бе о град и да ље има бод 
пред но сти у од но су на Пар ти зан. 
У оста лим ду е ли ма Зве зда је три
јум фо ва ла про тив Кра гу јев ца, док 
је Ме та лац са вла дао Апа тин.

Играч ко ла је Де јан Три фу но вић 
са обо ре них 651 чу ње ва.

ЦР ВЕ НА ЗВЕ ЗДА – КРА ГУ ЈЕ
ВАЦ 5:3 (3566:3482). Об ра до вић – 
Ми лин ко вић 0:1 (616:646, 0,5:3,5), 
Ву јо вић – Ма рин ко вић 0:1 (571:576, 
2:2), Сто ја но вић – Вук са но вић 1:0 
(588:579, 2:2), Бу ква – То ја гић 1:0 
(619:558, 3:1), Јан ко вић – Мар ко вић 
0:1 (572:600, 1:3), Ке реч ки – Ђор ђе
вић 1:0 (за ме на за го сте Ла ке тић 
261, укуп но 600:523, 3:1). Су ди ја: 
Дра го слав Шти ко вац.

МЕ ТА ЛАЦ – АПА ТИН 3711:3483 
(7:1). Ча лу ко вић – Мај сто ро
вић 1:0 (599:561, 4:0), Тро шић 1:0 
(614:576, 3:1), Ра до ји чић – Јо ва нић 
1:0 (643:595, 3:1), Па у но вић – Стој
шић 1:0 (622:611, 3:1), Ла ко вић – Јо
ва нић 0:1 (582:586, 1,5:2,5), Три фу
но вић – Ву ле тић 1:0 (651:554, 4:0). 
Су ди ја: Де јан Ми ло са вље вић.

ЦАР ЛА ЗАР – БЕ О ГРАД 
3327:3479 (1:7). Здра вић – Ба рањ 
0:1 (561:629, 0:4), Ко стић – Ја гли
чић 0:1 (560:588, 1:3), Је вре мо вић 

– Ја каб 0:1 (539:545, 1:3), Дра ми ча
нин – Кли ча рић 0:1 (567:618, 0:4), 
Јов чев ски – Осто јић 0:1 (560:575, 
1,5:2,5), Сте фа но вић – Си мо но вић 
1:0 (540:524, 3:1). Су ди ја: Пре драг 
Ни ко лић.

ПАР ТИ ЗАН – ЈЕ ДИН СТВО 
3551:3455 (6:2). По лић – Бу гар ски 
1:0 (602:559, 4:0), Ма ти јаш –Ко ма
ро ми 0:1 (586:604, 1:3), Си ми јо но вић 
– Пе тро вић 1:0 (630:559, 3:1), Јо ве
тић – За вар ко 1:0 (636:583, 4:0), Јо ва
но вић – Ер ње ши 0:1 (за ме на за до
ма ће Ља врош 217, укуп но 514:597, 
1:3), Тр ку ља – Зр нић 1:0 (583:553, 
3:1). Су ди ја: Го ран Бу ква.

РАД НИЧ КИ – СПАР ТАК 024 
3178:3194 (2:6). Ћо сић – Жив ко
вић 0:1 (538:566, 0,5:3,5), До јић – 
Јо ко вић 0:1 (544:552, 1:3), Осто јић 
– Ке ри 1:0 (546:522, 3:1), Ла ин шчак 
– Бла го је вић 0:1 (520:525, 1:3), Вој
но вић – Ву ке лић 1:0 (554:537, 3:1), 
Пе тро вић – Бла го је вић 0:1 (за ме
на за до ма ће Дра го је вић, укуп но 
476:492, 2:2): Су ди ја: Жи ко Ла зић.

БЕ О ГРАд 10 9 1 0 69:11 19
ПАР ТИ ЗАН 10 9 0 1 59:21 18
МЕ ТА ЛАЦ 10  8 0 2 58:22 16
КРА ГУ јЕ ВАЦ 10 5 0 5 36,5:43,5 10
Ц.ЗВЕ ЗдА 10 5 0 5 34:46 10
СПАР ТАК 024 19 5 0 5 34:46 10
АПА ТИН 10 3 1 6 37:43 7
РАд НИч КИ 10 3 0 7 28:52 6
ЦАР ЛА ЗАР 10 1 0 9 22,5:57,5 2
јЕ дИН СТВО 10 1 0 9 22:58 2

Сле де ће ко ло: Цар Ла зар – Пар ти зан, Бе о град 
– Ме та лац, Апа тин – Рад нич ки, Спар так 024 – 
Цр ве на зве зда, Кра гу је вац - је дин ство.

У Мин хе ну је по чео „Х 
енд Н куп“, нај зна чај

ни ји ми тинг ва зду шним 
оруж јем на све ту, ко ји 
сва ке го ди не оку пља на 
сто ти не стре ла ца са свих 
кра је ва пла не те.

Тур нир је отво рен так
ми че њем ва зду шним пи
што љем у ју ни ор ској кон
ку рен ци ји.

На ша нај у спе шни ја ју
ни ор ка би ла је Ка та ри на 
Ма риц ки (на сли ци), ко ја 
је, за у зе ла вр ло до бро 13. 
ме сто, са 566 кру го ва. Ду
го је би ла у бор би за пла
сман у фи на ле, од ко га су 
је на кра ју де ли ла са мо три кру га. 
Те о до ра Си мић је за у зе ла 47. по зи
ци ју (551 круг), а Је ле на То до ро вић 
се пла си ра ла на 62. ме сто (541).

Је ди ни пред став ник Ср би је у так
ми че њу ју ни о ра пи што љем Сте фан 
То до ро вић је за вр шио на 46. по зи
ци ји (555).

АТЛЕ ТИ КА СјА јНЕ КОНТРОЛЕ дУдАША У СКО КУ УВИС (1,98 М) И НА 60 М ПРЕ ПО НЕ (8,18)

У Пе шти на ја вио Бе о град

Н
аш нај бо љи ви ше бо јац Ми
ха ил Ду даш од лич но је по чео 
се зо ну „под кро вом“ и иза се

бе до са да има два так ми че ња. Уче
ник тре не ра Фе ђе Ка ма си ја и члан 
Атлет ског клу ба Вој во ди на из Но
вог Са да при пре ма се за Пр вен ство 
Ср би је у сед мо бо ју ко је ће се 2. и 3. 
фе бру а ра одр жа ти у Бе о гра ду. 

Та мо ће др жав ни ре кор дер кроз 
свих се дам ди сци пли на по ку ша ти 
да за бе ле жи што бо љи ре зул тат, ка
ко би се на шао ме ђу так ми ча ри ма 
на Европ ском пр вен ству у Гла зго
ву. Оства ре ња ко ја је у 2019. го ди
ни за бе ле жио Ми ха ил по ка зу ју да 
је на до бром пу ту. 

– У Бу дим пе шти је 60 ме та ра 
пре ко пре по на ишао за 8,18 се
кун ди, а у ско ку увис 1,98 ме та ра. 
Био је то по след њи тест пред др
жав но. Спре ман је, све је под кон
тро лом и на дам се до бром из да
њу у Бе о гра ду. Ова два ре зул та та 
из Ма ђар ске по ка зу ју да ће би ти 
до ста бо љи у ви ше бо ју на др жав
ном. Спре ман је да ска че увис ви
ше од два ме тра, што је ја ко до бро 
– ис та као је Фе ђа Ка ма си. 

Ду даш је го ди ну по чео над ме
та њем у Но вом Са ду ка да је ку глу 
ба цио 14,17 ме та ра, а у ви су је за
бе ле жио 1,97 м.   

– Ку гла је исто на ни воу, то је по

ка зао тим ре зул та том, као и тре
нин зи ско ка мот ком. Ту је на ни
воу лич ног ре кор да од 4,90 ме та ра 
и око то га би тре ба ло и да ска че у 
Бе о гра ду – ка же Ка ма си. 

Пред сто је ћег ви кен да Ду даш се 
не ће так ми чи ти. У тре нин гу је и све 
се сво ди на при пре ме за др жав но. 
Ми ха ил је про вео и не што ма ње од 
пет сед ми ца у до бро по зна тој ба зи 
у Ју жној Афри ци на при пре ма ма и 
то је ис ко ри стио, као и увек, на нај
бо љи на чин. Циљ ове се зо не у за
тво ре ном је сте од ла зак у Гла згов 
од 1. до 3. мар та.

– На Европ ском пр вен ству у 
дво ра ни так ми чи ће се 12 ви ше

бо ја ца. Ше сто ри ца ће до би ти ме
сто на осно ву европ ских ранг ли
ста де се то бо ја из про шле го ди не, 
а дру га ше сто ри ца би ће нај бо љи 
на кон ти нен ту у 2019. у дво ра ни. 
Зна чи да и по сле др жав ног не ће
мо кон крет но и зва нич но зна ти 
да ли Ду даш иде у Гла згов, али се 
на дам да ће ре зул тат из ме ђу 5,950 
и ма ло пре ко 6.000 по е на би ти до
во љан за од ла зак на Европ ско пр
вен ство. Ми слим да је спре ман да 
на пра ви тај ре зул тат, а шта ранг 
ли сте бу ду по ка за ле по сле, то већ 
ни је у на шим ру ка ма – за кљу чио 
је Фе ђа Ка ма си. 

Ј. Иво ше вић 

ГАР дА ШЕ ВИ ЋЕ ВА дА НАС НА МИ ТИН ГУ У УЛ СТЕ И ВИ КУ ЖЕ ЛИ дА СКО чИ УдАЉ БО ЉЕ Од 6,50 М

Ми ли ца у Нор ве шкој ре при зи ра че шку

НЕ МА ПРЕ ПРЕ КА КА ГЛА ЗГО ВУ: Ми ха ил Ду даш јури ка одличном резултату у седмобоју ФО ТО: Архива Журнала

ОПЕТ НА АЕРО ДРО МУ: Ми ли ца Гар да ше вић 
ФО ТО: Мар ко Ми лин ков
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СПОРТСКИ МИКС

Н
е ма ни ка кве ди ле ме да је 
Цр ве на зве зда у сре ду уве
че, про тив Еге ра , од и гра ла 

нај бо љу утак ми цу у Ли ги шам пи
о на. Гре шка слу жбе них ли ца, пре 
све га де ле га та Швар ца и за пи снич
ког сто ла је ус кра ти ла Бе о гра ђа не 
за пе те рац у по след њим се кун да ма 

ме ча по што је Де кер ушао у игру 
по сле тре ћег ис кљу че ња. Ни ко ни
је ре а го вао, утак ми ца је за вр ше на 
13:12 за Ма ђа ре.

Ште та, бод би био на гра да за 
упор ну и бор бе ну до ма ћу еки пу. 
Ма ло и не ис ку ство на кра ју, са три 
из ба ча ја у по след ња три ми ну та ко
је су го сти ре а ли зо ва ли без гре шке. 
О не ким су диј ским од лу ка ма мо же 

да се рас пра вља, осим оне по след
ње где је гре шка дру гих слу жбе них 
ли ца би ла очи глед на.

Ка ко год о то ме не тре ба да се 
рас пра вља. Тре нер Алек сан дар Фи
ли по вић и по ред по ра за је мо гао да 
бу де за до во љан. Ње гов тим је по

сти гао нај ви ше го ло ва ове се зо не, 
„ ра ди ли“ су и Ва сић и Мак си мо
вић и Шулц.

Шта је Зве зду по ред упор но сти 
др жа ло у игри ? Од го вор је – ма
ђар ски гол ман. Све сни ло ше фор ме 
или сла би јег ква ли те та свог чу ва ра 

мре же, игра чи Еге ра су за по че ли са 
ја ким пре син гом, од бра ном ко ја је 
шу те ри ма до ма ћи на ни је да ла при
ли ку да се ис так ну. Же ле ћи да бр зо 
обез бе де не до сти жну пред ност си
гур но су око 20. ми ну та би ли пре
за до вољ ни вођ ством 9:5.

Та да је Зве зда по че ла са нај бо љом 
игром. Све се отво ри ло. Пре о ста ли 
део утак ми це су до би ли 7:4. „Оце ни
ли“ су гол ма на Ча за ра ко ји нај че шће 
био не мо ћан по сле до бро из ве де них 
шу те ва. Би ло би ле по да је „ла жњак“ 
Ва си ћа у по след њем на па ду за вр шио 

у го лу а не у мре жи са спољ не стра
не. Ни је би ло вре ме на да се нај бо љи 
стре лац цр ве нобе лих на ме сти, звук 
си ре не је био ја ко бли зу.

За раз ли ку од ду е ла у прет ход
ном пе ри о ду до ма ћин је имао хе
ми ју, же љу да се бо ри до кра ја и по
но ви мо ште та је што тај на пор ни је 
на гра ђен. Био би то по сле две го
ди не пр ви бод за је дан срп ски клуб 
у Ли ги шам пи о на.

 Не ма мно го ко мен та ра. Са да 
нас че ка пут до Хер цег Но вом, иде
мо на но ге од лич ном Ја дра ну. Дан 
по сле Еге ра је оце на иста. Мом ци 
су се хра бро но си ли, оста је жал и за 
гре шком слу жбе них ли ца на кра ју, 
жал за тим бо дом ко ји би нам још 
ви ше по ди гао са мо по у зда ње. Ме ни 
је ва жни је не што дру го. По ди же мо 
фор му из утак ми це у утак ми цу, до
па ла ми се бор бе ност, хе ми ја у еки
пи. А пе те рац на кра ју ? Не вре ди о 
то ме са да да  при ча мо, иде мо да ље 
– ко мен тар је Алек сан дра Фи ли по
ви ћа тре не ра Цр ве не зве зде.

Три би не су би ле до бро ис пу ње
не на Дор ћо лу. На гра да за бор бе
ност је би ла у по др шци то ком чи
та вог су сре та и апла у зом по ње ном 
за вр шет ку.

 Баш смо се спре ма ли за овај су
срет, ве ро ва ли смо да мо же мо да 
из не на ди мо Егер. У дру гом по лу
вре ме ну смо би ли мно го бо љи, де
ло ва ли спрем ни је и ми слим да је 
не ре шен ре зул тат био нај пра вед ни
ји – ка же Кри сти ан Шулц дво стру
ки стре лац у овом су сре ту. Д.С.

ВАТЕРПОЛО ОД ЈЕ ЦИ мИнИмалнОг ПО Ра За ЦР ВЕ нО - БЕ лИХ ПРО ТИВ ЕгЕ Ра У СЕД мОм КО лУ лИ гЕ Шам ПИ О на

Не у спех са до брим по у ка ма

РАСТ У СВА КОЈ УТАК МИ ЦИ: Алек сан дар Фи ли по вић са игра чи ма Цр ве не зве зде ФО ТО: И. Ве се ли нов

ДРХ ТАО СЕ ЧИ
У вођ ству Еге ра је био и Зол тан 
Се чи, про сла вље ни гол ман ма-
ђар ске се лек ци је, осва ја ча три 
олим пиј ска зла та. За до вољ но 
је апла у ди рао сво јим игра чи ма, 
да би на кра ју стре пео за ко на-
чан ис ход.
По за вр шет ку су сре та ви део се 
Вик то ром Је ле ни ћем, пред сед-
ни ком ВСС са ко јим је че сто во-
дио ве ли ке ду е ле у пе ри о ду од 
2000. до 2004. го ди не. 
- Из не на ди ла ме Зве зда, на кра-
ју смо има ли и ма ло сре ће – ре-
као је Се чи.

И да ље је то тал на кон фу зи ја ка да 
је у пи та њу ва тер по ло тур нир 

на Олим пиј ским игра ма у То ки
ју на ред не го ди не. Зна се да је број 
игра ча сма њен са 13 на 11 али је 
оста вље на мо гућ ност да дво ји ца 
ва тер по ли ста мо гу то ком тур ни
ра да се на ђу у са ста ву.

И та ко се на ме ће низ пи та ња. 
Ре ци мо, у ко јим слу ча је ви ма све 
мо гу да се из вр ше про ме не у ти
му ? Или, где ће би ти сме ште на та 
дво ји ца игра ча об зи ром да је циљ 
про ме не сма ње ње бро ја уче сни ка 
у олим пиј ском се лу ? Ако су сме
ште ни, на при мер у хо те лу, на осно
ву ко јег до ку мен та ће до ла зи ти на 
тре нин ге ? На кра ју оста је пи та ње, 

хо ће ли за ва тер по ли сте би ти при
пре мље но 11 или 13 ме да ља од но
сно да ли ће са став на по след њој 
утак ми ци би ти ва ли дан за осва
ја че од лич ја ?

Про те клих да на кон так ти ра ли 
смо аме рич ке се лек то ре Де ја на 
Удо ви чи ћа (му шка ре пре зен та
ци ја) и Ада ма Кри ко ри ја на го ди
на ма већ нај бо љег свет ског тре не
ра ка да су у пи та њу же не.

 Од го во ре на ва ша пи та ња не 
знам ко зна. Ми се са да спре ма мо 
са мо за 11 игра ча. Ка ко чу јем пре о
ста ла дво ји ца су ван ти ма и мо гу да 
бу ду за ме ње ни са мо јед ном. Да кле, 
ко игра по след њу утак ми цу до би ја 
ме да љу – ка же Де јан Удо ви чић.

Да ли је то де фи ни тив но ?
  Не знам, чу је се да ФИ НА по ку

ша ва са МОКом да омо гу ћи ви ше 
пу та ме ња ње са ста ва и да игра чи 
ван олим пиј ског се ла има ју ста тус 
као и ко ле ге у се лу. Пи та ње је шта 
ће би ти. Ми имао Пан Аме рич ке 
игре се дам да на по сле Свет ског пр
вен ства у Ко ре ји а још увек не ма
мо пра ве ин фор ма ци је.

Адам Кри ко ри јан је био у слич
ном рас по ло же њу:

 Во лео бих да мо гу да од го во
рим на ва ше пи та ње али у овом 
тре нут ку то ни је мо гу ће. За са
да не по сто ји пра ви ло око при
ме не за пре о ста ла два уче сни ка 
у ти му и ни сам си гу ран ка да ће 

се та кво пра ви ло уоп ште до не ти.
За тим је до дао:
 Ја сно је да је за ва тер по ло нај

бо ље да на Олим пиј ским игра ма 
бу де по 12 жен ских и му шких ре
пре зен та ци ја и да сва ка има 13 
игра ча. Е сад...

Си ту а ци ја је на рав но ма ло и 
ко мич на. Свет ско пр вен ство ће се 
игра ти са 13 игра ча, Европ ско пр
вен ство у ја ну а ру са 13 + 2. ка ко се 
при пре ма ти за игру са 11 ва тер по
ли ста ? Мо жда кроз Свет ску ли гу. 
Све те од лу ке мо ра ју бр зо да се до
не су пре све га у ин те ре су ре пре
зен та ци ја чи ји се лек то ри тре ба да 
зна ју на че му су. 

Д.С.

ШТа Ка ЖУ амЕ РИ Кан ЦИ О ПРО мЕ нИ ПРа ВИ ла ОКО БРО Ја Ва ТЕР ПО лИ СТа на ОлИм ПИЈ СКИм ИгРа ма

Кон фу зи ја за 11 и 13 играча

ЧЕ КА ЊЕ: Де јан Удо ви чић и Адам Кри ко ри ан 
ФО ТО: Ар хи ва Д. Удо ви чић

Хи по дром Вен сен у Па ри зу за 
ви кенд (25 – 27. јануaр) би ће 

до ма ћин нај зна чај них де ша ва ња 
у европ ском ка сач ком спор ту. 

У су бо ту је 75. УЕТ го ди шња 
Скуп шти на на ко јој ће би ти и Ср
би ја као јед на од 20 зе ма ља чла
ни ца. При ли ка је да се су ми ра ју 
ре зул та ти  ка сач ког спор та на ни
воу Евро пе и пред ло же из ме не и 
до пу не Пра вил ни ка ко је би омо
гу ћи ле на пре дак спор та. 

По по днев ни про грам у су бо ту 
са др жи и так ми чар ски део ка да 
ће се одр жа ти УЕТ шам пи о нат 
за во за че ама те ре. За га ран то ва на 
ме ста у тр ци има ју во за чи из Пр
ве гру пе зе ма ља чла ни ца (Швед
ска, Фран цу ска, Ита ли ја), као и 
из Дру ге (Фин ска, Нор ве шка, Ру
си ја, Не мач ка, Бел ги ја, Дан ска 
и Шпа ни ја). 

У тре ћој гру пи зе ма ља чла ни
ца има де сет зе ма ља, а са мо шест 
во за ча с нај бо љим про цен том по
бе да у од но су на број стар то ва у 
2018. има ју пра во уче шћа. Ср би
ја је пр ви пут ус пе ла да за у зме ме
сто у старт ма ши ни с во за чем Јо
си пом Га бри ћем из Су бо ти це. То 
ни је ус пе ло: Ма ђа ри ма, Аустри
јан ци ма, Сло вен ци ма… 

То ком 2018. го ди не од ње го вих 
ре зул та та нај ви ше се ис ти че пр
ва по бе да у „91. Сан дерс ка сач ком 
дер би ју“ са Сyри јом А.Т. Са истом 
ко би лом је за бе ле жио две по бе де, 
„Проб ном дер би ју“ и на по чет ку 
се зо не у Су бо ти ци. 

Град на се ве ру Ср би је био је по
при ште Га бри ће вог три јум фа с гр
лом Брон свлин дер у дру гој ква
ли фи ка ци о ној тр ци „Ду жи јан ца”. 
По том је са Са фи ром А. Т. до ми

ни рао у три на вра та, а са гр лом Имо
ла у два на вра та, као и по јед ном 
с гр ли ма Цyпрус А.Т, Фо та Рyал и 
Кеш Ро јал. 

На ме ђу на род ном стар ту у Кин
чем пар ку у Ма ђар ској био је пе ти 
с гр лом Сyриа А.Т. у тра ди ци о нал
ној тр ци „Хун га риа диј”.

Не дељ ни про грам у Па ри зу по
све ћен је тра ди ци о нал ној тр ци 
„При Да ме рик” у ко јој је на град
ни фонд 900.000 евра. С. Ж.

Под по кро ви тељ ством ло лак не са мо у пра ве, Спорт
ски са вез „Раз вој спор то ва“ из Пе ћи на ца, на све

ча но сти ор га ни зо ва ној у спорт ској ха ли у До њем То
вар ни ку, на гра дио је  спор ти сте и еки пе, ко ји су сво јим 
ре зул та ти ма на нај бо љи на чин обе ле жи ли спорт
ску 2018. го ди ну.

Пр во ти мац ФК Сло бо да из До њег То вар ни ка, Вла
дан Ни нић је нај бо љи се ни ор, а Љу би ца Ште тић (Фит
нес клуб Фит и Вел нес, ги ре вој сек ци ја) је нај бо ља 
се ни ор ка. У ју ни ор ској кон ку рен ци ји до бит ни ци су: 
Ми лош Ђу кић (КК Срем Ба скет, Пе ћин ци), Не ве на 
Ива нић (ОК Мла дост 07, Пе ћин ци) и  ОК Мла дост 
07. Жив ко Ми си ра ча (КК Срем Ба скет) нај бо љи је 
тре нер, док су у ка те го ри ји спорт ских рад ни ка на

гра ђе ни Ми лан Ра дој чић (ФК Шу мар, Огар). 
Нај у спе шни ја се ни ор ска еки па је ФК До њи Срем 

2015 из Пе ћи на ца. У ка те го ри ји школ ски спорт на
гра ђе ни су: Ни ко ла Ко цо ље вац (ОШ „Сло бо дан Ба
јић Па ја“, Пе ћин ци), Те до ра Ива но вић (ОШ „Ду шан 
Јер ко вић Уча“, Ши ма нов ци), пе да гог Бо јан Алек сов 
(ОШ „Сло бо дан Ба јић Па ја“), Мар ко Ми тро вић и Ва
ња Пет ко вић (СТШ „Ми лен ко Вер кић Не ша“ Пе ћин
ци). На так ми че њи ма уче ни ка осно ва ца, нај у спе шни
ја шко ла је  ОШ „Сло бо дан Ба јић Па ја“.

По тра ди ци ји, Спорт ски са вез је свим клу бо ви ма, 
чла но ви ма Са ве за,  шко ла ма и пред школ ској уста
но ви, шко ла ма фуд ба ла до де лио ком пле те спорт ске 
опре ме. Ж.Ра ди во је вић 

КО ЊИЧ КИ СПОРТ Па РИ З За ВИ КЕнД ДО ма ЋИн наЈ Зна ЧаЈ нИХ ДЕ Ша Ва Ња

га брић на ка сач кој свет ко ви ни

БИЋЕ УЗБУДЉИВО: Детаљ из трке ФОТО: Архива Журнала

ПЕ ЋИ наЧ Ка ОП ШТИ на на гРа ДИ ла наЈ У СПЕ ШнИ ЈЕ СПОР ТИ СТЕ У 2018. гО ДИ нИ

У зна ку фуд ба ла и мла до сти

ЗА СЛУ ЖЕ НО: Нај бо љи ре пре зен ти спор та у пе ћи нач кој оп шти ни ФО ТО: Ж.Ра ди во је вић
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СПОРТСКИ МИКС

СИСТЕМ КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ У ТОКИЈУ 2020 (1) – ФУДБАЛ

Полуфинале Европског гарантује учешће
Ф

удбалска репрезентација Србије 
визу за Олимпијске игре 2020. у 
Токију може да обезбеди пласма-

ном у полуфинале Европског првенства 
за младе у Италији и Сан Марину. Такми-
чење најбољих селекција Старог конти-
нента одржаће се од 16. до 30. јуна. 

Орлићи су у групи са Немачком, Аус-
тријом и Данском. Само ће првопласи-
рани тим сигурно бити међу четири нај-
боље екипе, преостало место попуниће 
најбоља другопласирана репрезентација 
из три групе. 

Право да Србију представљају на Ев-
ропском шампионату младих имају игра-
чи рођени 1996. и млађи. Уколико изваде 

олимпијску визу у Токију 2020. на терену 
би могли да буду фудбалери 1997. годишта 
и млађи, уз тројицу старијих.

То значи да би Данило Пантић, Милан 
Гајић, Вукашин Јовановић, Миладин Сте-
вановић, Мирослав Богосавац, голман 
Борис Радуновић, али и А репрезентатив-
ци Андрија Живковић, Саша Лукић, Мар-
ко Грујић, Немања Радоњић могу да играју 

на континенталном шампионату, не и на 
Олимпијским играма. У том случају у глав-
ни град Јапана путовали би Лука Јовић, Ни-
кола Миленковић, Лука Аџић, Александар 
Лутовац, Иван Шапоњић, Вања Милинко-
вић-Савић, Урош Рачић…

Последњи пут Србија је у фудбалу има-
ла представника на највећој светској смо-
три спорта 2008. у Пекингу. Изабрани-

ци Мирослава Ђукића елиминисани су у 
групној фази, ремизирали су са Аустра-
лијом 1:1, а изгубили од Обале Слонова-
че (2:4) и Аргентине (0:2). 

Женска репрезентација Србије изгуби-
ла је шансе да се пласира на Олимпијске 
игре 2020. Наше фудбалерке нису избо-
риле учешће на Светско првенство сени-
орки 2019. у Француској, с којег ће три 

селекције извадити визу за највећу свет-
ску смотру спорта. 

Из наше квалификационе групе право 
учешћа на Светском првенству обезбе-
дила је Шпанија, а испред Србије биле су 
још селекције Аустрије и Финске. 

З. Репић

Сутра: ОДБОЈКА

КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ОИ
ТАКМИЧЕЊЕ ДАТУМ

 
Европско првенство до 21 године 16. – 30. јун 2019.
Шампионат Океаније до 23 године 2019.
Конкакаф олимпијске квалификације 2019.

Афрички куп нација до 23 године
8. – 22.

новембар 2019.
Азијски шампионат до 23 године 8. – 26. јануара 2020.
Јужноамерички
предолимпијски турнир 15. јануар –  2. фебруар 2020.

ТАКМИЧЕЊЕ ДАТУМ

2018 Куп Америке 4. – 22. април 2018.

2018 Куп нација Океаније
18. новембра –  

1. децембар 2018. 
2019. Светско првенство
(за Европске тимове) 7. јун. – 7. јул 2019.

Афричке олимпијске квалификације 2019. 
Конкакаф олимпијске квалификације 2020.
Азијске олимпијске квалификације 2. – 11. март 2020.
Плеј оф меч Африка – Ј. Америка 2020.
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ЧЕКАЈУ КОНТИНЕНТАЛНУ СМОТРУ: Млада репрезентација Србије
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КВОТА ЗА ОЛИМПИЈСКИ ТУРНИР

1 (Јапан) Домаћин 1 (Јапан)

4 ЕВРОПА 3

3 АЗИЈА 2

3 АФРИКА 1

2 СЕВЕРНА АМЕРИКА 2

2 ЈУЖНА АМЕРИКА 1 (Бразил)

1 ОКЕАНИЈА 1 (Н. Зеланд)

– Плеј оф Африка – Ј. Америка  1

МУШКАРЦИ

16
ЖЕНЕ

12

Цр ве на зве зда ће се у пр вом ко лу Че ленџ ку па са ста ти са 
Ми ло мом. Утак ми ца се игра у не де љу од 14.30 ча со ва. 

То ће би ти су срет нај ста ри јег про тив нај мла ђег клу ба у так-
ми че њу.

Че ленџ Куп је нај ста ри је и нај мо сов ни је так ми че ње на 
све ту, а цр ве но-бе ли раг би сти су про шле го ди не осво ји-
ли сва че ти ри тро фе ја на до ма ћој сце ни и та ко оси гу ра-
ли по зив ни цу за уче шће. Са да има ју при ли ку да на пра ве 
чу до и по бе дом про тив Ми ло ма уђу у исто ри ју као пр-
ви срп ски клуб ко ји је на сту пао у овом нај пре сти жни јем 
Куп так ми че њу.

- Ово ће би ти огро ман под стрек за раг би у Ср би ји, по бе да 
би за нас би ла ве ли ка као цео свет - ка же пред сед ник клу-
ба Жељ ко Де лић.

Цр ве на зве зда иде на те шко И да ле ко пу то ва ње у Кум-
бри ју и гра дић Ми лом где их до че ку је нај ста ри ји ама тер ски 

клуб на све ту у пр вом ко лу Че ленџ Ку па, што да је још ве ћу 
те жи ну овој утак ми ци. 

Раг би Ли га клуб Цр ве не зве зде је осно ван 2006. го ди не. 
Пр ви ве ли ки тро феј је до шао 2014. осва ја њем Пр вен ства 
Ср би је, а од та да клуб је ишао са мо уз ла зном ли ни јом. Шан-
са у овом пре сти жном так ми че њу је са мо по твр да пре да ног 
и ква ли тет ног ра да.

- Све сни смо да ће мо са да за у век по ста ти део исто ри је, а 
ако бу де мо на пре до ва ли у Ку пу то ће би ти спек та ку лар но за 
цео свет раг би ли ге. Ако до ђе мо у ко лев ку раг би ја и оства-
ри мо по бе ду то ће за и ста би ти не што по себ но - ис ти че Де-
лић са ве ли ком до зом ен ту зи ја зма.

Ко ли ко је овај до га ђај зна ча јан, не са мо за раг би сте у Ср-
би ји, го во ри и ве ли ка ме диј ска па жња, пре све га бри тан ског 
јав ног сер ви са Би-Би-Си ја ко ји ће ужи во пре но си ти са мо ову 
утак ми цу пр вог ко ла Че ленџ ку па. 

Пр ва еки па се ни о ра бе о град ског клу ба Га-
леб от пу то ва ла је на по след ње, пе то днев-

не при пре ме пред по че так се зо не. Ово га пу-
та де сти на ци ја је Грч ка, где ће тре нер Дра ган 
Јо вић у су бо ту и не де љу, по сле већ два се ми-
на ра ко је је во дио у Шпа ни ји и Швај цар ској, 
одр жа ти се ми нар на ме њен тре не ри ма и так-
ми ча ри ма у ор га ни за ци ји “брат ског” клу ба 
По сеј до нас из Со лу на. 

- Пред по че так ја ке се зо не, ко ја оче ку је 
так ми ча ре Га ле ба и ре пре зен та тив це Ср би је, 
уче ство ва ће мо на ми ни при пре ма ма у клу-
бу По сеј до нас, а ја ћу во ди ти се ми нар на ме-
њен тре не ри ма и так ми ча ри ма. То ће ујед но 
би ти и при ли ка да се на ши бор ци опро ба-
ју у ме че ви ма са раз ли чи тим так ми ча ри ма, 
ка ко би се што пре при пре ми ли за број на и 
са свим си гур но на пор на так ми че ња ко ја их 
оче ку ју у на ред ним ме се ци ма. За пр ву еки-
пу се ни о ра, сва ки тур нир је од из у зет не ва-
жно сти бу ду ћи да је циљ да са ку пе што ви-
ше бо до ва за олим пиј ску ли сту ка ко би се 
ква ли фи ко ва ли за То ки јо 2020. Ми ли ца је 

за са да на тре ћој по зи ци ји, Ти ја на је на че-
твр тој, а Ва ња на осмом ме сту. Да би са чу-
ва ле те по зи ци је, и на рав но на ста ви ле да се 
пе њу, мо ра ју да са ку пља ју бо до ве - ис ти че 
Дра ган Јо вић.

Осим ми ни тре нинг кам па, те квон до клуб 
По сеј до нас ор га ни зо вао је и церемoнију до де-
ле при зна ња грч ким, али и на шим олим пиј-
ским осва ја чи ца ма ме да ља, као и за Хе даyу 
Ма лак из Егип та ко ја се на ла зи у Ср би ји на 
при пре ма ма (брон за на из Ри ја 2016).

- За и ста ди ван гест клу ба По сеј до нас и њи-
хо вих ли де ра Ал ги ри са Ба ли са и Еле ни Тан ку, 
и из у зет но смо за хвал ни што су нас увр сти ли 
у це ре мо ни ју чи ји је циљ да се ода част олим-
пиј ским шам пи о ни ма још од 2004. го ди не на 
ова мо. Пре све га, при зна ња ће да при ме грч ки 
осва ја чи олим пиј ских ме да ља Алек сан дрос 
Ни ко ла и дис, Ели са вет Ми ста ки доу, Ми ха ил 
Му ру цус, за тим Хе да ја Ма лек ко ју сам спо-
ме нуо, али и на ше де вој ке Ми ли ца 

Ман дић и Ти ја на Бог да но вић – ис та као 
је Јо вић.

ТЕ КВОН ДО  ГА ЛЕБ НА ПЕ ТО ДНЕВ НИМ ПРИ ПРЕ МА МА У ГРЧ КОЈ 

За лет за те шку се зо ну

ПО ЗДРАВ СА АЕРО ДРО МА: Еки па пред пут у Грч ку ФО ТО Т. Та нац ко вић

За ви кенд Бе чеј ће да бу-
де до ма ћин по је ди нач-

ног шам пи о на та Вој во ди не, 
у обе кон ку рен ци је и ре до-
след ће да се очи ту је за на-
ци о нал но пр вен ство Ср би-

је. У су бо ту су на про гра му 
ме че ви се ни о ра, у не де љу 
ће за сто ло ви ма да бу ду ју-
ни о ри.

По до са да шњој ле стви ци, 
так ми ча ри Ба на та су фа-

во ри ти у обе кон ку рен ци-
је и шам пи он са Бе ге ја же-
ли да има што ви ше игра ча 
на по је ди нач ном пр вен ству 
Ср би је.

 Б. Цв.

СТО НИ ТЕ НИС СЕНИОРСКО ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ 

Ба на ћа ни фа во ри ти у Бе че ју Пре ма пла ну и про гра му 
ра да за 2019 го ди ну у пе-

ри о ду од 2. до 17. фе бру а-
ра Би ци кли стич ки са вез Ср-
би је ће у Ба ру ре а ли зо ва ти 
зим ске при пре ме за мла-
де еви дент не кан ди да те за 
ЕЈОФ, ју ни о ре кан ди да те за 
Куп на ци ја и МТБ се ни ор-

ке То кио 2020 и се ни о ре до 
23. го ди не.

На при пре ма ма ра ди ће 
струч ња ци по уна пред утвр-
ђе ном пла ну тре нин га и по 
уз ра сним ка те го ри ја ма ко-
ји су ујед но и пред ло жи ли 
спи сак уче сни ка на на ве де-
ним на при пре ма ма.

За ру ко во ди о ца при пре ма 
од ре ђен је се лек тор за пла-
нин ски би ци кли зам Не ма-
ња Вајс. На спи ску су: Са ра 
По чу ча, Еми ли ја Ђа ча нин, 
Игор На до ве за, Ми хај ло 
Сто јић, Марк Пер чић, Бо-
ја на Ву ја си но вић, Ива на Ко-
стић, Ја на Јо ло вић, Ад мир 

Ко ла ши нац, Сте ван Јо ва-
нов, Да вид Лу ко вић, Нер-
мин Ћа то вић, Јо ван Див-
нић, Ла зар Сте кић, Ду шан 
Ве се ли но вић. 

По ред Вај са уз еки пу ће би-
ти и тре не ри Де јан Пер чић, 
Не бој ша Јо ва но вић и Ра до-
мир Па вло вић. 

БИ ЦИ КЛИ ЗАМ ПОЧЕЛЕ ПРИ ПРЕ МЕ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ ПРЕД ВЕЛИКА ИСКУШЕЊА У 2019.

Ба за двоточкаша у Ба ру

РАГ БИ  ЦРВЕНО БЕЛИ У ПР ВОМ КО ЛУ ЧЕ ЛЕНЏ КУ ПА У ОКРШАЈУ ПРОТИВ НАЈСТАРИЈЕГ КЛУБА

Зве зда на мег да ну
ен гле ском Ми ло му

НА ДА ЈУ СЕ ИЗ НЕ НА ЂЕ ЊУ: Раг би сти Цр ве не зве зде ФО ТО: РК Цр ве на зве зда
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ТЕНИС

Шпа нац де кла си рао 
мла дог Гр ка са 6:2, 
6:4, 6:0  У Мел бур ну 
до са да нај ма ње успе ха,
са мо је дан тро феј 

Д
о ју че је Сте фа нос Ци ци пас 
био је дан од ју на ка Аустра-
лиј ског опе на. Два де се то го-

ди шњи Грк се сју рио у сво је – а и 
сво је зе мље – пр во грен слем по-
лу фи на ле, са на дом да мо же и у 
меч за ти ту лу.

Али уме сто фи на ла – хла дан 
туш. Да хлад ни ји не мо же да бу де. 
Ци ци пас је узео са мо шест ге мо-
ва Ра фа е лу На да лу. Био је пот пу-
но над и гран - 6:2, 6:4, 6:0.  

- На дам се да мо гу да играм бо ље 
од ово га – по слао је Шпа нац упо зо-
ра ва ју ћу по ру ку дру гом фи на ли сти 

ко ји ће иза ћи из да на шњег су ре та 
Ђо ко ви ћа и Пу ја.- Ма да не знам ка-
ко... Ово је био сја јан меч. По сле мно-
го ме се ци без игре овај те рен и пу-
бли ка да ли су ми ве ли ку енер ги ју.

Ра фа ни је од и грао ни је дан тур-

нир од пре да је по лу фи на ла Ју-Ес 
опе на. Му чен по вре дом ко ле на, ка-
снио је са при пре ма ма за ову се-
зо ну, па је от ка зао пр ви тур нир го-
ди не у Бри збеј ну. Ма ло ко је због 

то га оче ки вао да ће та ко су пер и-
ор но од и гра ти пр вих шест пар ти ја 
Аустра лиј ског опе на, али баш та-
ко је и би ло.

- Пре са мо не ко ли ко не де ља сам 
ре као ди рек то ру тур ни ра у Бри збеј-

ну да ни сам у ста њу да играм. А са-
да сам од и грао ова ко до бро – ис та-
као је Шпа нац по сле тре ће по бе де 
у исто то ли ко ме че ва са Гр ком.- 
Би ло је ужа сно вру ће Ви ше бих 

во лео да смо игра ли под кро вом.
Ци ци пас је при знао да је био пот-

пу но над и гран.
- Не мо гу да схва тим ка ко је 

Фе де рер ви ше од де сет пу та по бе-
дио На да ла, са сти лом ко ји је сли-
чан мом – ре као је Грк ко ји је ов де 
ели ми ни сао Швај цар ца.- Пот пу но 
ме је из не на дио. Ње гов сер вис ни-
је нај бо љи на Ту ру али има ве о ма 
ви сок про це нат. Ве о ма сам раз о-
ча ран да ни сам ус пео да на пра вим 
ни је дан брејк. Ни шта по зи тив но не 
мо гу да из ву чем из овог ме ча. 

На дал има дан од мо ра ви ше у 
од но су на Ср би на и Фран цу за.

- Су тра ћу да се сми рим и опу-
стим, мо жда од ра дим не ке ак-
тив но сти ван те ни са - по ру чио је 
На дал и по хва лио Ци ци ци па са ре-
чи ма да има све што је по треб но да 
у бу дућ но сти по ста не ви ше стру ки 
шам пи он на грен сле мо ви ма. 

РА ФА ЕЛ НА ДАЛ СЕ ЛА КО ПЛА СИ РАО У ПЕ ТО ФИ НА ЛЕ АУСТРА ЛИЈ СКОГ ОПЕ НА У КА РИ ЈЕ РИ

то га оче ки вао да ће та ко су пер и-
ор но од и гра ти пр вих шест пар ти ја 
Аустра лиј ског опе на, али баш та- пу но над и гран.

то га оче ки вао да ће та ко су пер и-
ор но од и гра ти пр вих шест пар ти ја 
Аустра лиј ског опе на, али баш та-

во лео да смо игра ли под кро вом.
Ци ци пас је при знао да је био пот-

пу но над и гран.

Же сто ка  
лек ци ја 

Ци ци па су
ФО ТО: М. Ба бић

НО ВАК ФА ВО РИТ ПРО ТИВ ПУ ЈА 
На дал је из ја вио је да оче ку је за ни мљи ву и не из ве сну бор бу из ме ђу 
Ђо ко ви ћа и Пу ја у дру гом по лу фи на лу, из ко га че ка бо љег. 
- Но вак је фа во рит, био је пу но пу та у тој по зи ци ји, за раз ли ку од Пу ја 
ко ји пр ви пут игра по лу фи на ле на грен сле му. Пуј има ве ли ки по тен-
ци јал, мо же да по бе ди сва ког ка да игра свој нај бо љи те нис. Исто та-
ко Ђо ко вић је не ве ро ва тан, би ће те жак меч – оце нио је Шпа нац.

Пот пу но ре ал но! Две игра чи-
це ко је су нај ви ше по ка за ле 

у про те кле две сед ми це, На о-
ми Оса ка (Ја пан) и Пе тра Кви-
то ва (Че шка), игра ће за пе хар на 
Аустра лиј ском опе ну, пр вом грен 
сле му у се зо ни. И не са мо за пе-
хар, већ и за број је дан. Ко ја год 
да се на ђе на вр ху све та би ће јој 
то „пре ми је ра”. 

Че хи ња је са вла да ла Аме ри-
кан ку Ко линс са 7:6 (7:2), 6:0, док 
је Ја пан ка по сле ве ли ке 
бор бе над и гра ла не ка-
да пр ву те ни сер ку све-
та Ка ро ли ну Пли шко ву 
(Че шка) са 6:2, 4:6, 6:4. 

Оса ки ће ово би ти 
дру го фи на ле за ре дом 
по сле Ју-Ес опе на у сеп-
тем бру ка да је по бе ди ла 
Се ре ну Ви ли јамс. Иако 
има са мо 21 го ди ну, Ја-
пан ка већ ис пи су је исто-
ри ју сво је зе мље. Она је 
већ по сти гла да упи ше 
ре зул та те ко ји су бо љи 
од ње ног су на род ни ка 
Ке и ја Ни ши ко ри ја. На-
о ми већ има је дан грен 
слем пе хар у свом вла-
сни штву, од по не дељ ка 
ће би ти нај ма ње дру га 
на пла не ти, док је Ни-
ши ко ри јев нај бо љи ре-
зул тат на тур ни ри ма из 
ве ли ке че твор ке фи на-
ле у Њу јор ку и че твр то 
ме сто на све ту.

Са дру ге стра не, Кви то ва је пре 
две го ди не пре жи ве ла па као, ка да 
су про вал ни ци упа ли у њен стан 
и но жем је по вре ди ли. Мо ра ла је 
да иде на опе ра ци ју ша ке и мно-
ги су би ли скеп тич ни ка да је био 
у пи та њу њен по вра так. 

По след ње грен слем фи на ле, 
не ка да дру га те ни сер ка све та, од-
и гра ла је у Вим-
блдо ну 2014. ка-
да је по бе ди ла. 

Оса ка и Кви-
то ва ће пр ви пут 
од ме ри ти сна ге, 
а по бед ни ца ће 
и зва нич но по-
ста ти нај бо ља 
на све ту.

Ја пан ка, као 
и увек искре на, 
об ја сни ла ка ко 
је до шла у си ту а ци ју да се бо ри 
за нај ве ће ти ту ле на све ту. 

- До ис ку ства је. Две го ди не 
сам би ла за гла вље на у тре ћем 
ко лу. Чим сам ус пе ла да про би-
јем ту ба ри је ру, ус пе ла сам да 
до ђем до фи на ла. Ве ру јем да је 
све до ис ку ства и са мо по у зда-
ња. Во ле ла бих да мо гу да ка-
жем да сам то ли ко до бра, али 
игра ла сам про тив Ка ро ли не ко-
ја је јед на од нај бо љих на све ту. 
Ми слим да је све ово са да бор-
ба во ље – ка за ла је уче ни ца Са-
ше Ба ји на, тре не ра срп ског по-
ре кла, ко ја је у Мел бурн до шла 
као че твр та на пла не ти.

Иако по бе да по ред шам пи он-

ског пе ха ра до но си и број је дан, 
Оса ка је од ре ди ла при о ри те те.

- На рав но да би ве ли ка ствар за 
ме не би ла да по ста нем број је дан. 
Био је то је дан од нај ве ћих ци ље-
ва још од че тврт фи на ла ка да сам 
чу ла да по сто ји мо гућ ност за та ко 
не што. Али мој глав ни циљ је ти-
ту ла на овом тур ни ру. Ми слим да 
ме сто на ли сти до ла зи по сле то га. 
За то се фо ку си рам на је дан циљ, 
а то је пе хар – ис та кла је. 

Са дру ге стра не, Кви то ва сво ју 
ка ри је ру де ли на два де ла. Пр ви 
је био до на па да у ста ну, а дру ги 
по сле ње га. 

- Још не мо гу да по ве ру јем да 
сам у фи на лу. Чуд но ми је. По сле 
све га ни сам ми сли ла да ћу по но-
во да играм те нис, а не да ћу сти-
ћи до фи на ла грен сле ма. Био је 

то дуг пут, ра-
ди ли смо на де-
та љи ма. Пла-
ши ла сам се да 
оста нем са ма. 
Са да се све про-
ме ни ло – ре кла 
је Кви то ва.

Пет го ди на је 
про шло од ње-
ног по след њег 
грен слем фи-
на ла.

- На пор но сам ра ди ла ка ко бих 
се вра ти ла та ко да сам из у зет но 
за до вољ на по стиг ну тим. Искре-
на да бу дем, мно ги ни су ве ро ва-
ли да мо гу да се вра тим. За хвал-
на сам они ма ко ји су би ли по ред 
ме не и по др жа ва ли ме – ис та кла 
је Че хи ња ко ја ће се су тра бо ри-
ти за сво ју тре ћу грен слем ти ту лу. 
Прет ход не две је осво ји ла у Вим-
блдо ну 2011. и 2014. 

Оса ка је на ја ви ла ве ли ку бор-
бу за пе хар.

- Не ве ро ват но је што уоп ште 
имам при ли ку да играм про тив 
ње у фи на лу грен сле ма. Гле да-
ла сам ка да је осва ја ла Вим блдон. 
Че ка ме те жак меч. Н. Г.

КВИ ТО ВА И ОСА КА ИГРАЋЕ СУ ТРА У ФИ НА ЛУ 

За ти ту лу и број 1

ЗА БО РА ВИ ЛА ГРКА 
Сте фа нос Ци ци пас има свој 
ју тјуб ка нал, а Оса ка је обе-
ћа ла да ће по гле да ти шта Грк 
об ја вљу је. 
- Бо же, за бо ра ви ла сам да 
по гле дам ју тјуб. Он игра са-
да сво је по лу фи на ле. Гле да-
ћу из хо те ла. 

ДРУ ГО ФИ НА ЛЕ ЗА РЕ ДОМ: На о ми Оса ка 
ФО ТО: М. Ба бић

Са ша Зве рев и До ми ник Тим 
би ће глав не зве зде ква ли фи-

ка ци о не рун де Свет ске гру пе Деј-
вис ку па 1. и 2. фе бру а ра. Са мо су 
Не мач ка и Аустри ја при ја ви ли те-
ни се ре из пр вих де сет. Нај ја че са-
ста ве ће има ти и Ру си ја (Ха ча нов, 
Ме две дев, Ру бљов и Дон ској), као 
и БиХ (Џум хур, Ба шић, Бр кић и 
Фа тић).

Па ро ви: Аустри ја – Чи ле, Бра-
зил – Бел ги ја, Сло вач ка – Ка на-
да, Ки на – Ја пан, Уз бе ки стан – 
Ср би ја, Аустра ли ја – БиХ, Ин ди ја 
– Ита ли ја, Не мач ка – Ма ђар ска, 
Швај цар ска – Ру си ја, Ка зах стан – 
Пор ту га ли ја, Че шка – Хо лан ди ја, 
Ко лум би ја – Швед ска.

По бед ни ци ових ме че ва иду на 
за вр шни тур нир кра јем но вем бра 
у Ма дри ду. Не тре ба за бо ра ви ти да 
су се про шло го ди шњи по лу фи на-
ли сти Хр ват ска, Фран цу ска, САД 
и Шпа ни ја, као и до бит ни ци вајлд 
кар ти, В. Бри та ни ја и Ар ген ти на 
већ пла си ра ли.

Ор га ни за то ри се на да ју да ће 
за за вр шни цу ус пе ти да обез бе-
де ква ли тет ни је ре пре зен та ци-
је, па су по ну ди ли пре ми је ис-
под сто ла. Ме ђу тим, ка ко са да 

ства ри сто је, ве ћи на вр хун ских 
те ни се ра је про тив тог но вем-
бар ског тер ми на, по го то во јер 
ће бит ка за ти ту лу тра ја ти ду же 
не го до са да.

Ју ра бек Ка ри мов (на слици), 20-го ди шњи 
Уз бе ки ста нац, на ред ни про тив ник Ср би-

је у Деј вис ку пу (1-2. фе бру а ра) са ве ли ким 
за до вољ ством иш че ку је овај ду ел, јер из ње-
го вог угла по ра же них не ће би ти. 

- Бе о град је мој дру ги дом. Тре ћу го ди ну од 
ка ко тре ни рам и ве ли ки део го ди не бо ра вим 
у срп ској пре сто ни ци где сам члан Те ни ске 
ака де ми је Тип са ре вић – ис ти че Ка ри мов.- 
Имам ту сјај не усло ве за рад и на пре дак. У 
Бе о гра ду имам пу но при ја те ља, на у чио сам 
срп ски, чак и ва шу му зи ку слу шам, во лим 
ваш на род и увек са за до вољ ством идем мо-
јој “дру гој ку ћи”.

Оп ти ми ста је пред ду ел у Та шкен ту
- Игра мо пред до ма ћом пу бли ком, има-

мо до бар тим. Де нис Ис то мин је на ше нај-
ја че оруж је, али не ће би ти ла ко про тив Ср-
би је ко ја сти же у сјај ном са ста ву. Бо ри ће мо 
се, у при ро ди је сва ког од нас да же ли по бе ду, 
за то се и так ми чи мо, а ко бу де бо ље у да том 
тре нут ку тај ће ићи да ље. По зна јем све игра-
че Ср би је, са мно ги ма сам и тре ни рао код 
Јан ка у Ака де ми ји од ко јег сам пу но на у чио 
и ко ји ми је те ни ски узор. Оче ку је нас ква-
ли те тан меч, си гур но је да ће пу бли ка ужи-
ва ти у вр хун ским свет ским те ни ским пар-
ти ја ма – за кљу чио је Ка ри мов.Т. С. С.

УЗ БЕ КИ СТА НАЦ КА РИ МОВ, ПРОТИВНИК СРБИЈЕ У ДЕЈВИС КУПУ,  ГО ДИ НА МА ТРЕ НИ РА КОД ТИП СА РЕ ВИ ЋА

Бе о град је мој дру ги дом
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ЊУ ПОРТ БИЧ (324.960 $)

Крај за Јак ши ће ву
Јо ва на Јак шић је по ра же-

на у 2. ко лу ве ли ког че лин џе ра 
у Њу порт би чу (твр да под ло га, 
324.960 до ла ра) про тив Швај-
цар ки ње Тајх ман са 6:3, 7:6 (7:2). 
Ми о мир Кец ма но вић (7) у тре-
ћој рун ди игра про тив Бра зил-
ца Бе лу чи ја. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Јо ро ви ће ва 
и Ко сти ће ва 
у че тврт фи на лу

Дру го ко ло у Син га пу ру (твр-
да под ло га, 25.000 до ла ра): Ива-
на Јо ро вић (1) – Ми нен (Бел ги-
ја) 6:4, 6:1

Дру го ко ло у Ка за њу (дво ра на, 
25.000 до ла ра): На та ли ја Ко стић 
(6) – Ја ши на (Ру си ја) 6:3, 6:1.

Дру го ко ло у Мо на сти ру (твр-
да под ло га, 15.000 до ла ра): Бру-
ло (Фран цу ска) - Та ма ра Ма ле-
ше вић 6:1, 6:1. 

ДРУГО КОЛО У КАЛ КУ ТИ (18 ГО ДИ НА)

Ме ђе до вић за у ста вљен
Ха мад Ме ђе до вић је за у ста вљен у дру гом ко лу ИТФ тур ни ра дру-

ге ка те го ри је у Кал ку ти до 18 го ди на. По ра жен је од пр вог но-
си о ца, Хо лан ђа ни на Пе ла. Ср бин је про шле не де ље осво јио сли чан 
тур нир у Њу Дел хи ју.

ИТФ  ДОДЕ ЛИО ПО МОЋ ТА ЛЕН ТО ВА НИМ ИГРА ЧИ МА

Србима по 25.000 $
СТИГЛЕ ПРИ ЈА ВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИОНУ РУНДУ ДЕЈ ВИС КУПА

Зве рев и Тим глав не зве зде

НА СТАРТУ ОД ПРВОГ ДАНА НОВОГ ДЕЈВИС КУПА: Саша Зверев 
ФОТО: М. Бабић
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Ко ми си ја грен слем тур ни ра 
за по моћ мла дим та лен то-

ва ним игра чи ма од ре ди ла је 
23 те ни се ра ко ји ће до би ти по 
25.000 до ла ра из овог фон-
да. Дво је од њих су из Ср би је 
– Ива на Јо ро вић (на слици)  и 
Ми о мир Кец ма но вић.

Обо је бив ши нај бо љи ју ни-
о ри све та, обо је фи на ли сти 
на ју ни ор ским грен сле мо ви-
ма, на шли су се на овом спи-
ску за хва љу ју ћи сво јим ре-
зул та ти ма.
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УВЕК ДО ТИ ТУ ЛЕ У МЕЛБУРНУ
Срп ски ас ни ка да ни је из гу био по лу фи на ле у Мел-
бур ну. Шест пу та је играо у ње му и по том је шест 

пу та осво јио ти ту лу.

СА МО ЧЕ ТВО РИ ЦА БО ЉИ
У ПО ЛУ ФИ НА ЛУ

Ђо ко вић има не ве ро ва тан скор у 
по лу фи на ли ма грен сле мо ва. Са-

мо че ти ри те ни се ра су ус пе ли да га 
са вла да ју на овом тур ни ру ском 

ни воу – Фе де рер и На дал по че-
ти ри пу та, Бер дих и Ни ши ко-

ри по јед ном.

 Но вак Ђо ко вић ИМЕ И ПРЕ ЗИ МЕ Ли ка Пуј
 22. 5. 1987. ДА ТУМ РО ЂЕ ЊА 23. 2. 1994.
 Бе о град МЕ СТО РО ЂЕ ЊА Гранд-Синт
 Мон те Кар ло ПРЕ БИ ВА ЛИ ШТЕ Ду баи
 1,88 м ВИ СИ НА 1,85 м
 77 кг ТЕ ЖИ НА 84 кг
 72 БРОЈ ТИ ТУ ЛА 5
 14 ти ту ла ГРЕН СЛЕМ УСПЕХ 2 че тврт фи на ла
         125.847.879 $ ЗА РА ДА 5.858.752 $
 1 АТП РЕЈ ТИНГ 31
 1 НАЈ БО ЉИ РЕЈ ТИНГ 10
 8:1 ПО БЕ ДЕ И ПО РА ЗИ У 2019. 5:1
 0 МЕ ЂУ СОБ НИ ОД НОС 0
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АКТУЕЛНО

ЛИ КА ПУЈ ЗА ДО ВО ЉАН ШТО ЈЕ ЗА ТРЕ НЕ РА ИЗА БРАО ЛЕ ГЕН ДАР НУ МО РЕ ЗМО

Аме ли ми је вра ти ла же љу
ПОВРАТАК ИЗ МЕЛБУРНА У ВР ЊАЧ КУ БА ЊУ

Но вак фа сци нан тан
и на тре нинзима

Пре не ко ли ко да на на сли ци са вре лог Мел бурн пар ка у Жур-
на лу, а са да већ у ле де ној Ср би ји. Са ша Бур маз ко ји је ка ме-

ром на шег екс пре та Мај кла Ба би ћа ове ко ве чен на јед ном од 
те ре на Аустра лиј ског опе на са срп ском за ста вом на ко јој пи ше 
Вр њач ка Ба ња, пре пун ути са ка ја вио се у на шу ре дак ци ју. 

- Пр вог да на сам гле дао ком пле тан тре нинг Но ва ка Ђо ко ви-
ћа на те ре ну број 17. Био сам фа сци ни ран ње го вом фо ку си ра-
но шћу и на тре нин гу, јер је сва ком удар цу при ла зио као да игра 
фи на ле тур ни ра. Та ко ђе, ви де ти ње го во про кли за ва ње на тре-
нин гу и бор бу за сва ку лоп ти цу је не што не ве ро ват но – не кри-
је Бур маз ко ли ко је био им пре си о ни ран про фе си о нал ним од-
но сом нај бо љег те ни се ра све та.

Ис ко ри стио је и при ли ку да се на гле да вр хун ског те ни са
- Пр вог да на сам гле дао ме че ве Ша ра по ве, На да ла, Тро иц-

ког, Во зни јац ке, Фе де ре ра, а дру гог Се ре ну Ви ли јемс, Зве ре ва, 
Алек сан дру Кру нић, Кра ји но ви ћа и Ђо ко ви ћа – ис ти че

Ни је на да ле ки пут по шао са мо због Аустра лиј ског опе на. 
Имао је и увод.

-  Пре Мел бур на био сам на тур ни ру у Сид не ју где сам гле дао 
и на ви јао за Алек сан дру Кру нић ко ја је осво ји ла.овај тур нир у 
ду блу. Та ко ђе, гле дао сам и сва оста ла фи на ла – за до во љан је 
Бур маз пу том на дру ги крај све та.  В. В.

НО ВАК ЂО КО ВИЋ ДА НАС У 9.30 ЧА СО ВА ИГРА ПО ЛУ ФИ НА ЛЕ                                  

За фи на ле
са спа ринг

Мно го пу та за јед но на
тре нин гу, али ни ка да у 
ме чу    Ђо ко вић: Ве ли ки 
ути цај по ро ди це на мо је 
успе хе

Н
о вак Ђо ко вић и Ли ка Пуј су се 
без број пу та сре ли на те ре ну, али 
ни ка да ни су игра ли пра ви меч. 

Да нас ће има ти и ту при ли ку, а улог 
је огро ман. Ме сто у фи на лу.

- Баш је нео бич но да ће мо пр ви 
пут игра ти зва нич но – ис ти че Ђо ко-
вић.-  Тре ни ра ли смо за јед но мно го 
пу та, зна мо се до бро већ ду го вре ме на. 
Ви де ће мо ка ко ће би ти у пра вом ме чу. 
Си гур но је да обо ји ца же ли мо у фи-
на ле. На дам се да ће мо обо ји ца би ти 
све жи и при ре ди ти ве ли ки шоу.

Но ле је пра тио про дор Фран цу за ка 
за вр шни ци тур ни ра.

- Знао сам да је ве о ма ква ли те тан 
те ни сер, оно што је до са да ура дио у 
Мел бур ну фан та стич но је. До био је 
не ке сјај не игра че, као што Ми лош 
Ра о нић или Бор на Ћо рић. У про те-
кле две го ди не се ма ло му чио са ре-
зул та ти ма, али ква ли тет ко ји по се ду је 
мо рао је да до ђе до из ра жа ја. Си гур-
но је да за слу жу је да бу де бар у пр вих 
15 ако не и де сет на све ту. Има ве ли-
ки по тен ци јал.

Но ле је при чао и пре о кре ту у сво јој 

ка ри је ри у од но су на про шли Аустра-
лиј ски опен.

- Пре го ди ну да на сам ов де играо 
из му чен по вре дом лак та. Ни сам та да 
пла ни рао да за вр шим ка ри је ру, али су 
раз не ми сли про ла зи ле кроз мо ју гла-
ву. На сре ћу, вра тио сам се су шти ни, 
за што ја играм те нис. За то што га во-
лим и за то што осе ћам страст пре ма 
ње му. Мо рао сам ве о ма ду бо ко да се 
за ми слим да бих се ин спи ри сао по сле 
по вре де и опе ра ци је. Увек ужи вам у 
те ни су без об зи ра да ли играм на јав-
ном те ре ну или цен трал ном ста ди о-
ну не ког грен сле ма.

Но ле је ис та као и зна чај по ро ди це 
у ње го вим ус пе си ма.

- По др шка во ље них је увек су штин-

ска. Мо рао сам да као отац 
на ђем пра ви ба ланс из ме-
ђу при ват ног и про фе си о-
нал ног жи во та јер дру га чи је 
за ме не не би би ло мо гу ће да 
се так ми чим на нај ви шем ни воу 
та ко ду го. Са да је све ка ко тре ба. Не 
знам шта до но си су тра, али на дам се 
нај бо љем.

Не ма сум ње да је Но ле фа во рит у 
овом ме чу, не са мо за то што је бо љи 
те ни сер, не го и за то што му је рас плет 
тур ни ра до са да по го до вао. До че тврт-
фи на ла је имао до вољ но ме че ва, те-
сти рао је ком пле тан ар се нал оруж ја, 
а он да про тив Ни ши ко ри ја ни је мо-
рао да се за ма ра, та ко да у за вр шни цу 
ула зи и од мо ран и спре ман.

По не кад се на ова квим тур-
ни ри ма пре ђе на ки ло ме тра-
жа не рас по ре ди пра вил но, 
па те ни се ри у бор бу за пе ха-
ре до ђу или пре мо ре ни, или 
не до вољ но за гре ја ни за ве ли-
ка ис ку ше ња.

За Но ва ка се ове го ди не то не 
мо же ре ћи. Он је рас по ре дио ме-
че ве као да је сам би рао. 

На рав но, би ло би до бро да Пу ја са-
вла да у што кра ћем ме чу, ка ко на 
фи нал ни ду ел са На да лом не би 
иза шао умо ран. Шпа нац има 
дан од мо ра и за то је ве о ма ва-
жно да и Ср бин са чу ва сна гу 
за пре суд ни меч. В. В.

СРЕ ЋИ НЕ МА КРА ЈА: Са ша Бур маз са Но ва ком Ђо ко ви ћем

УСПЕХ НА ПРВОМ ТУРНИРУ: Лика Пуј и Аме ли Мо ре змо ФО ТО: М. Ба бић

ОД 2010. ФА ТА ЛАН
ЗА ФРАН ЦУ ЗЕ 

Но ле ни је из гу био меч од 
Фран цу за на тур ни ри ма ве-

ли ке че твор ке још од 2010. баш 
ов де. Та да је Цон га био бо љи у 
че тврт фи на лу. У ме ђу вре ме ну је 
сла вио у 27 су сре та. Ђо ко вић је 
на свим тур ни ри ма укуп но из гу-
био са мо јед ну пар ти ју од Три-
ко ло ра у 28 по след њих ме че ва. 
Би ло је то про шлог мар та у Ма ја-
ми ју про тив Бе ное Пе ра.

Срп ски ас ни ка да ни је из гу био по лу фи на ле у Мел-

пу та осво јио ти ту лу.

Ђо ко вић има не ве ро ва тан скор у 
по лу фи на ли ма грен сле мо ва. Са-

мо че ти ри те ни се ра су ус пе ли да га 

ни воу – Фе де рер и На дал по че-
ти ри пу та, Бер дих и Ни ши ко-

 Но вак Ђо ко вић ИМЕ И ПРЕ ЗИ МЕ Ли ка Пуј
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на ђем пра ви ба ланс из ме-на ђем пра ви ба ланс из ме-

та ко ду го. Са да је све ка ко тре ба. Не та ко ду го. Са да је све ка ко тре ба. Не 

те ни сер, не го и за то што му је рас плет те ни сер, не го и за то што му је рас плет 
тур ни ра до са да по го до вао. До че тврт-тур ни ра до са да по го до вао. До че тврт-

На рав но, би ло би до бро да Пу ја са-На рав но, би ло би до бро да Пу ја са-
вла да у што кра ћем ме чу, ка ко на вла да у што кра ћем ме чу, ка ко на 

дан од мо ра и за то је ве о ма ва-дан од мо ра и за то је ве о ма ва-

Ли ка Пуј је про шлог фе бру а ра 
од и грао три фи на ла, јед но до-

био (Мон пе ље), два из гу био (Мар-
сеј и Ду баи) и до шао до де се тог ме-
ста на све ту. Цео свет је од мла дог 
Фран цу за оче ки вао да у на став ку 
се зо не про ду жи успон, а он се – су-
но вра тио. 

Уме сто ка вр ху, кре нуо је су прот-
ним прав цем и 
ис пао из пр вих 
30. За то је мно ге 
из на дио ње гов 
пла сман у по лу-
фи на ле Аустра-
лиј ског опе на, 
али не и ње га.

- Пре су дио је 
ан га жман Аме ли 
Мо ре змо за мог 
тре не ра – об ја-
шња ва Пуј ко ли-
ко за до во љан од-
лу ком од пре два 
ме се ца.- Она ми 
је вра ти ла са мо-
по у зда ње и же љу 
за игром. 

Иако при зна је 
да је ве ли ка трој-
ка и да ље до ми-
нант на у све ту те ни са, Фран цуз је 
уве рен да до ла зи и ње го во вре-
ме.

- Нај бо љи су и да ље нај бо љи. 
Ђо ко вић, На дал и Фе де рер још 
увек во де глав ну реч, али све ви-
ше мла дих те ни се ра им се при-

бли жа ва. Ми-
слим да да нас 
сва ко сва ко га 

мо же да по бе ди.
Аме ли Мо ре змо, је ди ни број 1 у 

исто ри ји фран цу ског те ни са, баш 
ов де је осво ји ла пр ву од две грен 
слем ти ту ле. Ка сни је је по бе ди ла и 
на Вим блдо ну.

Би ла је тре нер Ен ди ја Ма ри ја ка-

да је ов де из гу био фи на ле 2015. про-
тив Ђо ко ви ћа.

- Има ла сам не ке иде је у том ме-
чу, али оне очи глед но ни су ус пе ле 
– под се ћа Мо ре змо на по раз Бри-
тан ца од Ср би на.- С дру ге стра не, 
Ен ди је ва и Ли ки на игра ни су исте. 
Иако су Ђо ко вић и Пуј пу но пу та 
тре ни ра ли, од гле да ће мо не ко ли ко 
ви деа са Но ва ко вом игром.

Фран цу ски ња при зна је да ни је 
ово оче ки ва ла.

- Ла га ла бих ка да бих ре кла да 
сам пре ме сец да на ве ро ва ла да 
Ли ка мо же да бу де у по лу фи на-
лу. Ни је био на овом ни воу, али 
из да на у дан је на пре до вао. Ве о-
ма је ми ран пси хо ло шки. Че ка га 
је дан од нај ве ћих те сто ва ко ји по-
сто ји у те ни су.

НО ВАК ЂО КО ВИЋ ДА НАС У 9.30 ЧА СО ВА ИГРА ПО ЛУ ФИ НА ЛЕ                                  АУСТРА ЛИЈ СКОГ ОПЕ НА ПРО ТИВ ФРАН ЦУ ЗА ПУ ЈА

РОД ЛЕЈ ВЕР О НАЈ ВЕ ЋЕМ УСПЕ ХУ У ТЕ НИ СУ

Но ле и Ра фа мо гу
до Грен сле ма

Род Леј вер је је ди ни те ни сер у 
исто ри ји ко ји је два пу та ус пео 

да осво ји Грен слем – све че-
ти ри ти ту ле у ис тој го ди ни – 

1962. и 1969. Но вак Ђо ко вић 
је 2015-16. ус пео исто да ура ди 

у ни зу али не у ис тој се зо ни.
Леј вер ка же да би Но ле мо гао да 

по но ви ње гов под виг.
- Са мо Ђо ко вић и На дал то 

мо гу – ис ти че Аустра ли ја нац.- Ни ко дру-
ги не мо же јер би мо рао да са вла да Ра-
фу на Ро лан Га ро су а то је за оста ле го-
то во не мо гу ће.
Уве рен је и да Ђо ко вић мо же до ре кор-
да у бро ју грен слем ти ту ла.
- Фе де рер их има 20, али ми слим да Но-
вак има нај ви ше шан си да га пре тек не 
јер На дал, иако са да има 17, игра те-
нис ко ји шко ди ње го вом те лу.

парт не ром
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