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У нашој држави не за о ста је ни 2010. 
Нај бо ље ју ни ор ске се лек ци је Евро пе у жен ској кон ку рен ци ји, 
2010. го ди не уче ство ва ће на шам пи о на ту Ста рог кон ти нен та у 
Ср би ји.

Гра до ви до ма ћи ни би ће Ниш и Зре ња нин, што је још је дан ко рак 
да ље у ор га ни за ци ји ве ли ких так ми че ња у на шој зе мљи. Оче ку је мо 
и не ку но ву, сјај ну иде ју у бич-во ле ју, ко ји је про шле го ди не узео за-
мах, па оста је да се пи та мо ко ји су крај њи ци ље ви и на ред не иде је 
чел них љу ди Од бој ка шког са ве за Ср би је.

Мо жда не ки Мон ди јал, ти ше ма ло, да нас не ко не чу је.

Ми ла но три пу та до ма ћин финала
Са мо је Ми ла но био три пу та до ма ћин фи нал них тур ни ра Свет ске 
ли ге. Мо сква, Ро тер дам, Рио Де Жа не и ро, Ка то ви це и од на ред не 
го ди не Бе о град, мо ћи ће да се по хва ле са два до ма ћин ства.

Ка да су у пи та њу др жа ве, ту је Ита ли ја на пр вом ме сту, са пет 
до ма ћин ста ва. Сле ди Бра зил са че ти ри, а он да гру па зе ма ља са 
два ор га ни зо ва на фи нал на тур ни ра, у ко ју сти же и Ср би ја. Ту су 
тре нут но Пољ ска, Хо лан ди ја и Ру си ја. По јед ном, фи нал не тур-
ни ре су ор га ни зо ва ли Шпа ни ја, Ар ген ти на и Ја пан.

До ма ћин ни је упи сао по бе ду још од 1995. го ди не (Хо лан ди ја 
у Ро тер да му). Вре ме је да се тра ди ци ја сру ши, пра во ме сто Бе о-
град ска Аре на.

Бу дућ ност бли зу че тврт фи на ла,

Бу два ни ма те шко у ре ван шу
Пр вак Цр не Го ре је у осми ни фи на ла до био јед ног од нај те жег ри ва ла, 
ру ску еки пу Ло ко мо ти ву из Но во си бир ска, са 3:0 (25:23, 25:23, 25:23). 
Ипак, то ни је сме та ло иза бра ни ци ма Иго ра Ко ла ко ви ћа, ко ји су по сле 
са мо три се та сла ви ли, па су са да ве о ма бли зу на ред не рун де.

Нај бо љи по је дин ци су сре та су би ли срп ски ре пре зен та тив ци, Са ша 
Ста ро вић (20 по е на) и Де јан Ра дић (16). Ве о ма до бри су би ли и оста ли 
игра чи из Ср би је, Пе трић (8), До кић (7) и Пет ко вић (2). У еки пи из Си-
би ра нај бо љи по је ди нац је био Па влов (23), Аме ри ка нац При ди је до-
дао 10 по е на, док Пор то ри ка нац Хек тор Со то ни је играо због по вре де. 
Раз о ча ра ње је сла ба по се та у „Мо ра чи”, све га 700 гле да ла ца је бо дри-
ло Под го ри ча не.

Дру ги пред став ник Цр не Го ре у овом так ми че њу, Бу дван ска ри ви је ра, 
ни је се баш нај бо ље про ве ла у Че шкој, на го сто ва њу у Ли бе ре цу по ра-
же ни су са 3:1 (22:25, 25:23, 25:18, 25:20). Нај бо љи по ен тер у еки пи Ве ска 
Ву ко ви ћа био је Ми лош Ћу ла фић (20), док су сво ја ме ста у старт ној по-
ста ви за у зе ли и срп ски игра чи, Дра ган Стан ко вић (10) и Сло бо дан Бо-
шкан (6). Бу два ни су ипак осво ји ли сет на де, ко ји би мо гао да им, уз до-
бар ре зул тат у ре ван шу, до не се пла сман у че тврт фи на ле. А. П.

У Србији и 2009. 
Го ди на од бој ке
Фи нал ни тур нир 
Свет ске ли ге, ко ји 
ће се одр жа ти од 22. 
до 26. ју ла у Бе о гра ду, 
има ће увер ти ру 
у ква ли фи ка ци ја ма 
за СП од бој ка ши ца 
(јул ме сец у Су бо ти ци) 
и епи лог са 
кра гу је вач ким 
тур ни ром 
ква ли фи ка ци ја 
за Мон ди јал (ав густ)

А
ко је 2005. би ла „Го ди на од-
бој ке” у Ср би ји, у овом тре-
нут ку је за и ста те шко сми-

Лек ци ја 
шам пи о ну

Кра гу јев ча ни ма ни сет на деТрој ка Кле ча на

Пр ва ли га (м)

ГИК Ба нат – Је дин ство 
3:0 (25:16, 25:18, 25:14)
Дво ра на: „ОШ Јо ван Ду чић”. 
Гле да ла ца: 100. Су ди је: А. Јо ва-
но вић (Мла де но вац), М. Гр бић 
(Бе о град).
ГИК Ба нат: То мић, Ате ље вић, 
Дра гу ти но вић, Ђе лић, Та но-
вић, Гр бић, Де дић, Пу шо ња, 
Ћу рић, Про ви џа ло, Пе тро вић, 
Слав нић (ли бе ро). Тре нер: Пре-
драг Та нац ко вић.
Је дин ство: Сму ђа, Да кић, Бар-
нак, Ма ној ло вић, Ра ди шић, 
Јан ко вић, Или јин, Ро га но вић, 
Ми цић, Ка приш (ли бе ро), Ра-
до је вић. Тре нер: Жељ ко Ву ке-
лић.

До ма ћин је од и грао од ли чан 
меч и за слу же но сти гао до мак-
си мал не по бе де. Пу ле ни Пре-
дра га Та нац ко ви ћа из др жа ли су 
по чет ни при ти сак го сти ју и до 
кра ја су сре та од и гра ли у ви со-
ком рит му.

Пр ва ли га (м)

Да нас
ИВА ЊИ ЦА: Пу те ви Ива њи ца – 
Спар так Љиг (18). Су ди је: Р. Пан-
то вић, Ф. Врн дић.
Пр ви меч 9. ко ла: ГИК Ба нат 
– Је дин ство 3:0 (25:16, 25:18, 
25:14).

1. ГИК БА НАТ 9 7 2 23:12 22
2. СПАР ТАК (Љ) 8 7 1 23:6 21
3. ПРО ТЕНТ 8 7 1 22:10 19
4. ЈЕ ДИН СТВО 9 5 4 19:16 15
5. ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 8 5 3 17:12 14
6. ПУ ТЕ ВИ ИВА ЊИ ЦА 8 5 3 19:14 14
7. ВГСК 8 3 5 15:17 10
8. БА ВА НИ ШТЕ 8 1 7 9:22 5
9. СПАР ТАК (Су) 8 1 7 5:21 3
10. ДИ НА МО 8 0 8 2:24 0

Оста ли ме че ви 9. ко ла, су бо та: 
ПРО ТЕНТ – Же ле зни чар (17), 
ВГСК – Спар так Суб. (19). Не де-
ља: Ди на мо – Ба ва ни ште (16).

Ин де сит 
Ли га шам пи о на (м)

Кнак Ран штат Ру се лар – 
Цр ве на Зве зда 3:0 
(25:18, 25:16, 25:19)
Дво ра на: „Шир вел де”. Гле да ла ца: 
2.500. Су ди је: Ар нал до Ро ча (Пор-
ту га ли ја), Јо ха нес Фан дер Фел ден 
(Хо лан ди ја). Тра ја ње ме ча: 66 ми-
ну та.
Кнак Ран штат Ру се лар: Ги љер ме 
2, Тур линкс 9, Фер ха не ман 7, Ни-
кић 10, Ра до вић 10, Фер хелст 10, 
Ле мај (ли бе ро). Ни су игра ли: Па-
ју са лу, Ма рел, Бо ре манс, Ка ле берт. 
Тре нер: До ми ник Ба јенс.
Цр ве на зве зда: Зин до вић 1, До кић 
16, Тер зић 3, Сте фа но вић 1, Ра шић 
9, Бо јо вић 5, Ву јић (ли бе ро), Ми тић 
1, Па јић. Ни су игра ли: Ћу ла фић, Не. 
Мај сто ро вић, Илић. Тре нер: Жељ-
ко Бу ла то вић.

Са мо 66 ми ну та тра јао је от пор 
од бој ка ша Цр ве не зве зде на го сто-
ва њу Ру се ла ру, у тре ћем ко лу так-
ми че ња у Ин де сит Ли ги шам пи-
о на. Би ла је то и нај ло ши ја игра 
срп ског пр ва ка у ово се зон ском 
из да њу европ ског елит ног так ми-
че ња, али се мо ра при зна ти да су 
Бел ги јан ци, пред во ђе ни Ср би ном 
Ми ло шем Ни ки ћем, од и гра ли од-
ли чан меч, то ли ко до бар да Зве зда 
си ноћ ни јед ног тре нут ка ни је мо-
гла да при пре ти.

Др жао је срп ски шам пи он при-
кљу чак у пр вом пе ри о ду до 14:13, 
у дру гом је по сле 6:6 „на те ре ну 
оста ла са мо јед на еки па”. Про ме-
нио је Жељ ко Бу ла то вић и ди за-
че сре ди ном дру гог пе ри о да, Ми-
тић је ушао уме сто Сте фа но ви ћа и 
остао на те ре ну до кра ја. То на жа-
лост ни је про ме ни ло мно го то га у 
игри срп ског пр ва ка.

– Би ла је ово на ша нај ло ши-
ја пар ти ја од по чет ка се зо не, ра-
чу на ју ћи и до ма ћу Ли гу и Евро пу 
– ре као нам је си ноћ Жељ ко Бу-
ла то вић, пр ви тре нер Цр ве не зве-
зде. – У прин ци пу смо има ли ја-
ко сла бу ре а ли за ци ју из че твор ке, 
а на ши при ма чи осво ји ли су укуп-
но 4 по е на. Би ли смо и не пре ци-
зни у пар си ту а ци ја, а ка да игра те 
меч на ова ко ви со ком ни воу, он да 
су два-три по е на из у зет но ва жна. 
Ру се лар је од и грао ја ко до бро, али 
ја за и ста сма трам да ми мо же мо 
мно го бо ље да им се су прот ста ви-
мо и по ку ша ће мо то да учи ни мо 
на ред не сре де у Бе о гра ду – ре као 
је Бу ла то вић.

Ми лош Ни кић је од и грао из у-
зет но ква ли тет ну пар ти ју и је дан 
је од нај за слу жни јих што је ње го-
ва еки па упи са ла и дру ги три јумф 
у Ли ги шам пи о на:

– За до во љан сам по бе дом и мо-
рам да при знам да сам се при бо ја-
вао овог ме ча. Ми слим да Зве зда 
ни је по ка за ла све што зна и си гу ран 
сам да ће нам у Бе о гра ду би ти мно-
го те же. На ма ће баш тај су срет би ти 
је дан од нај ва жни јих у Ли ги шам-
пи о на – ре као нам је Ни кић.

Већ на ред не сре де исти ри ва ли 
од ме ри ће сна ге у Бе о гра ду. Меч у 
Шу ми ца ма по чи ње у 18 ча со ва и 
би ће то но ва при ли ка за пр ва ка Ср-
би је да у Ли ги шам пи о на упи ше 
бар је дан три јумф.  И. Ј.

Ц Гру па

Тре ће ко ло: Кнак Ру се лар (Бел ги ја) – Цр ве-
на зве зда (Ср би ја) 3:0 (25:18, 25:16, 25:19). 
Си ноћ: Драк Пал ма (Шпа ни ја) – Лу бе Ма ће-
ра та (Ита ли ја).

1. КНАК РУ СЕ ЛАР 3 2 1 7:3 5
2. ЛУ БЕ МА ЋЕ РА ТА 2 2 0 6:2 4
3. ДРАК ПАЛ МА 2 1 1 3:4 3
4. ЦР ВЕ НА ЗВЕ ЗДА 3 0 3 2:9 3

Па ро ви 4. ко ла (16. и 17. де цем бар): Лу бе Ма-
ће ра та – Пал ма Ма јор ка, Цр ве на зве зда – 
Кнак Ру се лар.

ЦЕВ куп (м)

Бре Бан ка Ла ну ти Ку нео 
– Рад нич ки Кре ди бан ка 
3:0 (25:19, 25:14, 25:23)

Дво ра на спор то ва у Ку неу. Гле да-
ла ца: 1,200. Су ди је: Ан тон Пробст 
(Не мач ка), Фи лип Ма рен (Фран цу-
ска). Тра ја ње ме ча: 67 ми ну та.
Бре Бан ка Ла ну ти Ку нео: Вајс манс 
20 (22-18, 1 гр, 1 избл, 2 бл, поз. при-
јем 75 % од 8 при је ма), Ха ви јер Гон-
за лес 3 (3-2, 1 бл, 3 сг), Фор ту на то 
10 (9-7, 3 бл), Је рон чич 5 (6-2, 1 гр, 
3 бл), В. Ни ко лов 10 (23-9, 2 гр, 3 
избл, 1 бл, 2 сг), Пла те ник 6 (12-5, 
1 гр, 1 избл, 1 бл, поз. при јем 67 % 
од 15 при је ма), Аба ди (ли бе ро, поз. 
при јем 62 % од 24 при је ма). Ни-
су игра ли: Ари ја у до, Ну ти, Кур ти, 
Би ри бан ти, Пје ри. Тре нер: Сил ва-
но Пран ди.
Рад нич ки Кре ди бан ка: Ду дуј 5 (8-5, 
2 сг), Си ме у но вић 7 (14-6, 1 гр, 2 
избл, 1 бл, 2 сг, поз. при јем 47 % од 
19 при је ма, 2 гр), На ков ски 4 (15-4, 
3 гр, 5 избл, 1 сг, поз. при јем 66 % 
од 29 при је ма, 1 гр), Илић (1-0), Че-
дић 6 (11-4, 2 гр, 2 бл, 2 сг), Гјор ги-
ев 23 (41-21, 4 гр, 4 избл, 2 бл, 2 сг), 
Пан те лић (ли бе ро, поз. при јем 70 % 
од 20 при је ма, 2 гр), Јо ва но вић, И. 
Иво вић, Сте ва но вић. Ни су игра ли: 
Ра до вић, Пе ро вић. Тре нер: Сло бо-
дан Га ле шев.

Од бој ка ши Рад нич ког ни су ус-
пе ли да из Ку неа до не су ма кар је-
дан сет, па ће им у ре ван шу, за се-
дам да на пред сво јим на ви ја чи ма, 
би ти вра шки те шко да ели ми ни-
шу фа во ри та из Ита ли је. 

До ма ћин је упи сао мак си мал ну 
по бе ду, по сле са мо 67 ми ну та игре, 
а не што ве ћа бор ба ви ђе на је у тре-
ћем се ту. Кра гу јев ча ни су пре ти ли 
до са мог кра ја, увек сти за ли на по-
ен за о стат ка, али ни јед ном ни су ус-
пе ли да из јед на че.

У пр вом и дру гом пе ри о ду Кра-
гу јев ча ни су на чи ни ли чак 18 гре-
ша ка. Кад су оне све де не на ми ни-
мум (три у по след њем), ви ђе на је 

сли ти но ви сло ган за 2009. го ди ну. 
По сле до би ја ња до ма ћин ста ва 
ква ли фи ка ци о них тур ни ра за 
Свет ско пр вен ство у обе кон ку-
рен ци је, Ср би ја ће на ред не го ди-
не до че ка ти и уче сни ке фи нал ног 
тур ни ра 20. из да ња Свет ске ли-
ге. По дру ги пут у исто ри ји, Бе-
о град ска Аре на би ће по при ште 
бит ке за ми ли он до ла ра и не ма 
сум ње да ће, као и пре че ти ри го-
ди не, па да ти ре кор ди, бар ка да је 
у пи та њу по се та.

Чел ни ци ФИВБ ду го су раз ми-
шља ли ко ме ће до де ли ти ор га-
ни за ци ју за вр шни це Свет ске ли-
ге 2009, об зи ром да је 20 го ди на 
по сто ја ња овог так ми че ња, сва-
ка ко вре дан ју би леј, али и из про-
стог раз ло га што ће то би ти пр ви 
фи нал ни тур нир, од име но ва ња 

Ки не за Ђи жонг Ве и ја на ме сто 
пр вог чо ве ка Свет ске од бој ка шке 
фе де ра ци је.

Ди пло мат ски успех, ко ји тре ба 
при пи са ти чел ни ци ма Од бој ка-
шког са ве за Ср би је, до би ја на зна-
ча ју ако се зна да је на ша зе мља 
по бе ди ла у кон ку рен ци ји свет-
ских су пер си ла, САД-а и Ки не. 

Они су са Чи ка гом и Шан га јем 
сва ка ко би ли „фа во ри ти на па пи-
ру”, али и ово га пу та Бе о град је, 
као аут сај дер, од нео ва жну по бе-
ду. Све му тре ба до да ти још је дан 
ва жан по да так, Ки на и САД ни-
ка да ни су би ли ор га ни за то ри за-
вр шни ца, док ће Ср би ји ово би-
ти дру го до ма ћин ство.

Од ве ли ке ва жно сти је и чи ње-
ни ца да ће на ша ре пре зен та ци ја 
има ти за га ран то ва но ме сто ме ђу 
шест нај бо љих, што ће омо гу ћи-
ти се лек то ру Ко ла ко ви ћу да шан-

су пру жи ве ћем бро ју игра ча. Ис-
ку ство ће тим мом ци ма би ти од 
ве ли ке ва жно сти за не ке на ред-
не ре пре зен та тив не ак ци је, док ће 
они нај и ску сни ји, на да мо се ме ђу 
њи ма и Ни ко ла Гр бић, мо ћи да се 
од мо ре за нај ве ћи иза зов – фи-
нал ни тур нир Свет ске ли ге. Би-
ла би то још јед на при ли ка да се 
на ша се лек ци ја ко нач но до мог-
не че ка на ми ли он до ла ра, што 
би био и нај леп ши мо гу ћи опро-
штај ка пи те на срп ске се лек ци је, 
у си гур ни смо, пре пу ној бе о град-
ској Аре ни.

По сле Бе о гра да, Но вог Са да и 
Ни ша, на ред не го ди не ће и град 
Кра гу је вац има ти при ли ку да на 
де лу ви ди нај бо ље срп ске од бој-
ка ше. Пре сто ни ца Шу ма ди је по 
свој при ли ци ор га ни зо ва ће ква-
ли фи ка ци о ни тур нир за Свет ско 
пр вен ство и Кра гу је вац ће има ти 

и нај не и зве сни ја од бој ка. Го сти ма 
ни је по мо гла ни чи ње ни ца што је 
до ма ћин на по зи ци ји ли бе ра играо 
са там но пу тим при ма чем Аба ди-
јем, по што је Вер ња ни про пу стио 
овај су срет, јер је сер вис Рад нич ког 
то тал но за та јио.

Нај бо љи ак тер ме ча био је 
Бел ги ја нац Вут Вајс манс, ко ји је 

осво јио 20 по е на, уз чак 82 од сто 
успе шног на па да. У та бо ру Кра-
гу јев ча на, бо љи од оста лих Ни-
ко ла Гјор ги ев, а пот пу но су за у-
ста вље ни при ма чи Си ме у но вић 
и На ков ски.

Ре ванш меч је на про гра му 17. 
де цем бра (од 19 ча со ва) у дво ра ни 
„Је зе ро” у Кра гу јев цу.  И.  Ј.

ту при ви ле ги ју да по мог не срп-
ској се лек ци ји на пу ту ка СП у 
Ита ли ји 2010. го ди не.

Би ће раз ло га за за до вољ ство и 
ме ђу Су бо ти ча ни ма. Они ће у ју лу 
има ти при ли ку да по здра ве ви-
це шам пи о на Евро пе и зва нич но 
тре ћу ре пре зен та ци ју све та, жен-
ску се лек ци ју Ср би је, на пу ту ка 
Свет ском пр вен ству у Ја па ну. Град 

на се ве ру Бач ке у пот пу но сти је 
за слу жио је дан ова кав тур нир, јер 
је Су бо ти ца у по след њих не ко ли-
ко го ди на ва жан цен тар срп ске 
од бој ке. Пре са мих ква ли фи ка-
ци ја за СП, Срп ки ње ће уче ство-
ва ти и на Уни вер зи ја ди, што ће 
би ти сјај на про ба пред ква ли фи-
ка ци је за СП.

Алек сан дар Пе тро вић

ОГРОМ НО ПО ВЕ РЕ ЊЕ: Ђи жонг Веи је пр ви че сти тао Алек сан дру 
Бо ри чи ћу, председнику ОС Србије, до би ја ње ор га ни за ци је 
фи нал ног тур ни ра Свет ске ли ге 2009. го ди не  ФО ТО: ФИВБ

ПРО ПУ СТИ ЛИ ШАН СУ У ТРЕ ЋЕМ СЕ ТУ: Од бој ка ши Рад нич ког 
на тајм-ауту са тренером Слободаном Галешевим


