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БИТ КА ЗА КО ТУ 1
По бед ник ве че ра шњег 
дер би ја из ме ђу 
Цр ве не зве зде 
и Рад нич ког оста ће 
уса мљен на вр ху та бе ле 
(СЦ Шу ми це – 20 ча со ва)

Д
ер би пр вог де ла се зо не ће 
би ти од и гран ве че рас у Шу-
ми ца ма, ак ту ел ни шам-

пи он ће до ке ча ти кра гу је вач-
ки Рад нич ки. Би ће ово ду ел две 

пр во пла си ра не еки пе на та бе-
ли, ујед но и је ди на два пре о ста-
ла пред став ни ка Ср би је у евро-
ку по ви ма.

Кад већ по ми ње мо европ ску 
сце ну, и Зве зда и Рад нич ки су у 
сре ду по ра же ни убе дљи во у ме-
че ви ма про тив да ле ко ква ли тет-
ни јих ри ва ла, Ру се ла ра и Ку неа, 
па ће ве че рас учи ни ти све да по-
пра ве рас по ло же ње.

– Би ће ово при ли ка за јед ну од 
еки па да убла жи ра не, по сле по-
ра за у Евро пи. На дам се да ће мо 
ми про на ћи лек и да ће Шу ми це 

оста ти нео сво ји ва твр ђа ва. Од-
лич но по зна је мо Рад нич ки. Мно-
го пу та смо игра ли про шле се зо не, 
кад смо, да та ко ка жем, по де ли-
ли тро фе је, с тим да је на ма при-
пао онај вред ни ји, шам пи он ски. 
Овај меч ни је од то ли ке ва жно-
сти, али је је дан од нај бит ни јих у 
пр вом де лу се зо не – упо зо рио је 
Ми лош Тер зић, ко ји се у Бел ги-
ји уто пио у си ви ло еки пе.

У пр вом ме чу ове се зо не у Кра-
гу јев цу, Рад нич ки је ла ко сла вио 
про тив Цр ве не зве зде, по сле са-
мо три се та.

– Био је то наш слаб дан, ствар-
но смо ло ше од и гра ли на том ме-
чу. Та ква пар ти ја не мо же да се 
по но ви у Шу ми ца ма, ко је ће би ти 
на ша ве ли ка пред ност. Обе еки пе 
су умор не по сле те шких го сто ва-
ња у Евро пи, али до бро смо тре-
ни ра ли и спре ма ли се за на по-
ран ри там у де цем бру.

Ко ји су аду ти Кра гу јев ча на?
– До бра су еки па, игра ју ле пу 

од бој ку. Има ју не ко ли ко ис ку сних 
игра ча, али нај ве ћа опа сност пре-
ти од нај мла ђег, Ни ко ле Гјор ги е-
ва, ко ји је и дру ги по ен тер Ли ге, 
од мах иза на шег ка пи те на До-
ки ћа. Упор ни су, бо ре се до кра-
ја и не ће нам би ти ла ко. Мо ра-
ће мо да од и гра мо мак си мал но, 
да би смо до шли до по бе де, ко ја 
нас вра ћа на врх та бе ле. На дам 
се да ће нам ова утак ми ца по слу-
жи ти и за до бру при пре му пред 
ду ел са Ру се ла ром на на шем те-
ре ну – под се тио је Тер зић на на-
ред не европ ске оба ве зе Цр ве не 
зве зде. А. Пе тро вић

Ко вач по зи ва пу бли ку
Од бој ка ши Рад нич ког су ка сно си ноћ, из Ми ла на сле те ли у Бе о-
град, ода кле су ауто бу сом од мах на ста ви ли пут ка Кра гу јев цу.

Сло бо дан Ко вач, ди рек тор „бан ка ра”, још са ми лан ске „Мал-
пен се”, пре нео је ат мос фе ру у та бо ру Кра гу јев ча на, два да на по-
сле по ра за у Ку неу и дан пред дер би у Шу ми ца ма.

– Са мо смо тре ћи сет од и гра ли на ни воу оче ки ва ног – при се-
ћа се Ко вач де та ља са ме ча од и гра ног у Ку неу. – Би ло је то не-
до вољ но да до ма ћи ну от ки не мо бар је дан сет. Они су игра ли на 
свом ни воу, па ни смо мо гли да их угро зи мо. Ни су кал ку ли са ли, 
ни су се опу сти ли ни јед ног тре нут ка, од и гра ли су цео су срет са 
са мо јед ним Ита ли ја ном – ре као је Ко вач, ко ји је у на ја ви ме ча 
оче ки вао бла го опу шта ње Ку неа.

Пре европ ског ре ван ша у Је зе ру, од бој ка ше Рад нич ког оче ку је и 
дер би дру гог де ла се зо не, го сто ва ње Цр ве ној зве зди у Бе о гра ду.

– Ако по гле да мо та бе лу, он да је ја сно да ће се са ста ти две еки-
пе под јед на ких ква ли те та. И Зве зда и ми до ла зи мо са пу та, а ви-
де ће мо ко се бо ље спре мио. Ми смо у че твр так има ли обез бе ђен 
тре нинг у Ку неу, а на дам се да ће мо ве че рас сти ћи да тре ни ра мо 
ма ло у Је зе ру. У сва ком слу ча ју оче ку јем јед ну ле пу од бој ка шку 
пред ста ву и по звао бих пу бли ку у Шу ми це, при су ство ва ће нај-
бо љој до ма ћој од бој ци – ре као је на кра ју Сло бо дан „Бо ба” Ко-
вач, ди рек тор Кра гу јев ча на. И. Ј.

Кра љев ча ни до чекују 
увек не у год ни Борац, 
који је тренутно 
последњи на табели

Кра ље во – Струч ни штаб и игра-
чи кра ље вач ког пр во ли га ша по-
ку ша ће да уђу у се ри ју по бе да да 
би обез бе ди ли пла сман ме ђу че ти-
ри нај бо ља ти ма у пр вен ству. Ме-
сто у плеј офу у је сте циљ Риб ни-
це ове се зо не. На том пу ту, пу ном 
иза зо ва, пр ви про тив ник је Бо рац 
из Стар че ва ко ји ве че рас сти же у 
Кра ље во.

– Пред на ма је ја ко те жак меч. 
Мно ги су скло ни да ка жу да је Бо-
рац слаб ри вал, да је то ла ка утак-
ми ца, али ја не ми слим та ко. Бо рац 
има ја ко до бар тим чи ју смо сна гу 
и ми осе ти ли у пр вом де лу се зо-
не. По бе ди ли смо 3:0, али смо све 
се то ве од и гра ли на раз ли ку, од лу-
чи ла је јед на лоп та – зах те ва опрез 
у ве че ра шњем ме чу Бо шко Ма чу-
жић, тре нер Риб ни це:

– У утак ми цу ула зи мо по сле два 
ве за на и те сна по ра за. Мо ра ће мо 
да има мо пра ви при ступ, ве ли ку 

кон цен тра ци ју, да гре шке све де-
мо на ми ни мум, ако ми сли мо да 
сла ви мо.

Ко ли ко ће ве че ра шњи меч би ти 
дру га чи ји од оног у Пан че ву?

– Мно го. Бо рац је у ме ђу вре ме-
ну кон со ли до вао тим, про и грао је 
Дан гу бић, све ви ше до из ра жа ја 
до ла зе ис ку сни игра чи као што је 
То мић и што је нај ва жни је Бо рац 
је по сле ло шег стар та ушао у се-
ри ју по бе да, по бе ди ли су Сме дре-
во и Вој во ди ну, што на ма ни је по-
шло за ру ком.

Има ли Риб ни ца не ких пред но-
сти у овом ме чу?

– Мо ра мо од по чет ка да на мет-
не мо свој стил игре, јак сер вис, до-
бру ре а ли за ци ју пр вог на па да. Да 
би по бе ди ли тре ба нам ви ше раз-
и гра них игра ча. Има мо пред ност 
до ма ћег те ре на а оче ку јем и до-
бру по се ту и пра ву по др шку – на-
да се Ма чу жић пу ним три би на ма 
у „Ку ти ји ши би ца”

„Му ске та ри” су и да ље без пр вог 
ко рек то ра Ра до ва на Га ври ло ви ћа 
због по вре де, ма да ти ња на да да би 
он по сле ду же па у зе мо гао да бу-
де уз сво је дру го ве у ме чу про тив 
Бор ца. А. Да и ше вић

НО ВА ШАН СА ЗА ДО КА ЗИ ВА ЊЕМ: Ми лош Тер зић ће би ти на те шком 
за дат ку у ве че ра шњем ме чу про тив Рад нич ког  ФО ТО: Ми хај ло Ан тић

ПО КУ ША ТИ НЕ МО ГУ ЋЕ: Бла жо 
Ја њу ше вић, ди зач Бор ца

Mускетарима
по бе да оба ве за

Но во са ђа ни је два до це лог пле на
Да нас
БЕ О ГРАД (СЦ „Шу ми це”):  Пар ти зан – 
Мла ди рад ник (17,45). Су ди је: С. Ма ној ло вић 
и Д. Ћук (обо ји ца из Бе о гра да).
КРА ЉЕ ВО: Риб ни ца – Бо рац Пе тро хе ми ја 
(19). Су ди је: Г. Гра дин ски и В. Цвет ко вић (обо-
ји ца из Бе о гра да).
БЕ О ГРАД (СЦ „Шу ми це”): Цр ве на зве-
зда – Рад нич ки Кре ди Бан ка (20). Су ди је: Г. 
Ви ли ма но вић и Љ. Ко ва че вић (обо ји ца из 
Кра ље ва).
Пр ви меч 9. ко ла: НИС Вој во ди на – Сме де-
ре во 3:1 (25:16, 25:18, 26:28, 26:24).

1. РАД НИЧ КИ К Б 8 6 2 18:9 17
2. ЦР ВЕ НА ЗВЕ ЗДА 8 6 2 19:10 17
3. НИС ВОЈ ВО ДИ НА 9 5 4 18:17 15
4. МЛА ДИ РАД НИК 8 4 4 14:16 12
5. РИБ НИ ЦА 8 3 5 17:16 12
6. ПАР ТИ ЗАН 8 3 5 15:17 10
7. СМЕ ДЕ РЕ ВО 9 3 6 14:19 10
8. БО РАЦ ПЕ ТРО Х. 8 3 5 10:21 6

НИС Вој во ди на 
– Сме де ре во 3:1 
(25:16, 25:18, 26:28, 26:24)
Ма ла дво ра на СПЦ „Вој во ди на”. 
Гле да ла ца: 450. Су ди је: Де јан Јо ва-
но вић и Игор Миљ ко вић (оба Бе о-
град). Тра ја ње ме ча: 92 ми ну та. 
НИС Вој во ди на: Му тап чи ја 12 (24-
10, 1 гр, 2 избл, 1 бл, 1 ас, при јем 55 % 
од 38, 3 гр), Пе тро вић 6 (5-3, 1 избл, 
3 бл, 2 сг), Ве мић 18 (24-15, 2 гр, 1 
избл, 2 бл, 1 ас, 3 сг, при јем 56 % од 
9), Чу ро вић 21 (34-19, 5 гр, 2 избл, 2 
бл, 5 сг), Чу бри ло 7 (6 бл, 1 ас, 2 сг), 
Мак си мо вић 10 (9-6, 3 бл, 1 ас, 2 сг), 
Шкун дрић (ли бе ро, при јем 95 % од 
22, 1 гр), Ја ну зо вић (1-0, 1 гр). Ни-
су игра ли: Ве се ли но вић, Ба ста, Ми-

ро са вље вић, Чо рић. Тре нер: Ни ко-
ла Са ла тић.
Сме де ре во: Пе шут 13 (18-9, 3 гр, 1 
избл, 4 бл), Зе ка ви ца (1-0, 1 сг), Пе јо-
вић 7 (12-6, 2 избл, 1 ас, 1 сг, при јем 
81 % од 16), Дој чи ло вић 18 (44-18, 7 
гр, 5 избл, 2 сг), Ме ду рић 13 (14-10, 
1 гр, 1 избл, 1 бл, 2 ас, 4 сг), Уси ља-
нин 4 (14-3, 2 гр, 5 избл, 1 ас, 1 сг), М. 
Сте ва но вић (ли бе ро, при јем 85 % од 
35, 2 гр), Мар ко вић (2-0, 1 гр, 1 избл), 
Рај ко вић 4 (2-2, 1 бл, 1 ас, 1 сг), С. Сте-
ва но вић 2 (7-2, 2 избл, 1 сг, при јем 75 
% од 8). Ни су игра ли: Пе тро вић, Да-
бић. Тре нер: Си ни ша Жи вак.
Жур на лов Гран при: 5 по е на – Ми-
лош Ве мић, 3 по е на – Лу ка Чу бри-
ло, 1 по ен – Пе тар Чу ро вић (сви из 
НИС Вој во ди не).

Ма ло је не до ста ја ло да од бој ка ши 

НИС Вој во ди не од го то вог на пра ве 
ве ре си ју и по ко зна ко ји пут до ка-
жу сво је не ис ку ство. 

Иако код до ма ћих ни је на сту пио 
њи хов нај ко ри сни ји ово се зон ски 
играч Кон стан тин Чуп ко вић, до стој-
но су га на по зи ци ја ма пу ца ча за ме-
ни ли Му тап чи ја, Чу ро вић и Ве мић, 
уз ве ли ку по моћ мла дог ор га ни за-
то ра игре Лу ке Чу бри ла.

Од лич на игра у од бра ни, ве о ма 
ак ти ван блок и ви со ка про ла зност 
у на па ду, омо гу ћи ли су Но во са ђа-
ни ма да ве о ма бр зо стиг ну до дво-
се тов не пред но сти, не до зво лив ши 
Сме де рев ци ма да ухва те дах.

У тре ћем се ту, ко ји су до би ли го-
сти, кон стант но је сер ви си ма га ђан 
при мач до ма ћих Ар се ни је Му тап чи-
ја, а ко рек тор Чу ро вић ни ка ко ни-

је мо гао да „про ђе”. Го сту ју ћи сред-
њак Пе шут ис ко ри стио је не ко ли ко 
до брих лоп ти кроз сре ди ну и по сле 
не ко ли ко гре ша ка Но во са ђа на ус-
пе ли су Сме де рев ци да меч учи не 
за ни мљи ви јим.

Ма ло је фа ли ло и да го сти стиг ну 
до лу три је пе тог се та. Има ли су у по-
след њим по е ни ма че твр тог пе ри о да 
игре пред ност од не ко ли ко по е на али 
ни су ус пе ли да за др же, пре све га до-
ма ћег ка пи те на Ми ло ша Ве ми ћа и да 
пре ђу у бло ку од лич ног Чу бри ла.

У по след њем пе ри о ду игре ви де ло 
се да Но во са ђа ни ма не до ста је Чуп ко-
вић, јер ни је би ло до вољ но раз и гра-
них оп ци ја у на па ду, али ка да је тре-
ба ло Ве мић је од и грао ка пи тен ски и 
уз два про ла за на кра ју ме ча до нео 
по бе ду сво јој еки пи. Ма. Ри стић

Стар чев ци 
чвр сто на 
зе мљи
Пан че во – По раз од цр но-бе лих 
спу стио је Стар чев це, по но во на зе-
мљу. По но во су на са мом по чет ку, 
по след њи (то и би ли) али је кон ку-
рен ци ја од ма кла че ти ри ко ра ка, ве-
че ра шњи ри вал Риб ни ца – ду пло. 
Још је дан па ра докс, ком пле тан до-
њи део та бе ле са истим ско ром (3:5) 
у по бе да ма. Тек са да се ви ди шта је 
Бо рац, ру ле ти ма из гу био.

Би ло би сме шно да пред пут 
у Кра ље во пре те ри ва лу ко ји је 
оно мад от ки нуо бод шам пи о ну у 
Шу ми ца ма, а њих са вла дао са 3:0 
у дру гом ко лу. У исто вре ме би ло 
би ту жно да већ са да ис так ну бе-
лу за ста ву:

– На ла зи мо се у си ту а ци ји, још 
ма ло па не за вид ној, та ко да ни ком 
не сме мо да пре ти мо. У исто вре-
ме не ма мо шта ни да из гу би мо. Не 
раз ми шља мо пре ви ше о Риб ни ци, 
већ о се би и сво јој игри. По ку ша-
ће мо све да за и гра мо ка ко тре ба, 
да ис по шту је мо до го вор и пру жи-
мо мак си мум, уз ми ни мал ни број 
гре ша ка. Ако ни то не бу де до вољ-
но за до бар ре зул тат че сти та ће мо 
ри ва лу – гла сно раз ми шља тре нер 
Дра ган Ко биљ ски.

По сле утак ми це са Пар ти за ном 
и игре „од зла оца и од го ре мај-
ке” на ја вио де бат ни клуб – у клу бу. 
Та ко је и би ло, отво рен, кон струк-
ти ван раз го вор и за кљу чак да бо-
до ви не па да ју с не ба, ва ља се по-
тру ди ти и бо ри ти из над тре нут них 
мо гућ но сти ако же ле да и на ред-
не се зо не игра ју у дру штву нај бо-
љих. С. Ми тић

Пар ти зан ју ри три бо да

На ста вак до бре се ри је

У јед ном од нај за ни мљи ви јих ду-
е ла де ве тог ко ла Су пер ли ге Пар-
ти зан ће до че ка ти Мла ди рад-
ник у дво ра ни Шу ми це (17,45 
ча со ва). Ова два ри ва ла су у пр-
вом де лу се зо не од и гра ли меч у 
пет се то ва у По жа рев цу, а та да 
су сла ви ли иза бра ни ци Дра га-
на Бо ни ћа.

Пар ти зан је спре ман за ре-
ванш, а дру ги уза стоп ни три-
јумф би цр но-бе ле у пот пу но-
сти вра тио у бор бу за пла сман 

у плеј-оф. Меч до би ја на зна-
ча ју ако се зна да су Пар ти зан 
и Мла ди рад ник ди рект ни кон-
ку рен ти за ко ту број че ти ри по-
сле че тр на ест ко ла и пр вог де-
ла се зо не.

– Овај меч оче ку је мо у са свим 
дру га чи јем рас по ло же њу у од но-
су на ду ел прет ход ног ко ла, кад 
смо го сто ва ли у Пан че ву по сле 
се ри је по ра за. Са да смо и ком-
плет ни, иза нас је де се так да на 
за јед нич ког тре нин га, па ми слим 

да ће мо про тив Мла дог рад ни ка 
пру жи ти мак си мум. То да је осно-
ва за до бру од бој ка шку пред ста-
ву у Шу ми ца ма – оп ти ми ста је 
Ми лан Жар ко вић, тре нер Пар-
ти за на.

Мла ди рад ник је по сле две ве-
за не по бе де из био на че твр ту по-
зи ци ју, а не та ко дав но По жа ре-
вља ни ма су у ле ђа гле да ли са мо 
Стар чев ци.

– Они су за нас увек не у го дан 
ри вал, та ко је би ло прошлe, али 

и ове го ди не. То упу ћу је на знат-
но ве ћу мо би ли за ци ју и спрем-
ност на ше еки пе. Сва ки три јумф 
је ва жан, а још ви ше вре де они 
про тив ди рект них кон ку ре на та за 
пла сман на су пер ли га шкој та бе-
ли. Мла ди рад ник у свом са ста ву 
има чи та ву пле ја ду ју ни ор ских и 
уни вер зи тет ских ре пре зен та ти-
ва ца, са мла дим и по лет ним тре-
не ром Бо ни ћем, па нам не ће би ти 
ни ма ло ла ко – упо зо рио је Жар-
ко вић.  А. П.

По жа ре вац – Да је по жа ре вач-
ки Мла ди рад ник по сле се ри је 
од че ти ри по ра за (Риб ни ца, Цр-
ве на зве зда, Бо рац Пе тро хе ми ја 
и Рад нич ки кре ди бан ка), ушао 
у до бру фор му, по твр ђу ју две не 
са мо зна чај не, не го и убе дљи ве 
по бе де пр во над Сме де ре вом 3:1 
а по том и про тив Вој во ди не 3:0! 
Оба три јум фа би ла су екс пре-
сна, про тив Но во са ђа на за са мо 
68 ми ну та. 

Мла ди тре нер Дра ган Бо нић је 
ис кри ста ли сао удар ну по ста ву а 

це лу еки пу до вео на ви сок ни во. 
Ни је са мо си ро ва сна га у пи та њу, 
већ и му дра игра у ко јој се оства-
ру ју све так тич ке за ми сли и ко-
ри сте сла бо сти про тив ни ка:

– Леп ше се ди ше по сле ове две 
уза стоп не по бе де. Из ре зул тат ске 
кри зе смо иза шли у пра во вре-
ме. За пра во, би ло је пи та ње вре-
ме на ка да ће мо ји мом ци игра-
ти она ко ка ко од њих и оче ку јем. 
Ра ди мо мно го и стр пљи во. Са мо 
та ко мо же мо да ра чу на мо на но-
ве успе шне игре и по бе де – све-

стан је Бо нић да је еки па про на-
шла пра ви пут. 

Пре мо тао је филм на тре ну так 
Бо нић и при се тио се ме че ва про-
тив Сме де ре ва и Вој во ди не:

– Нај те жи пси хо ло шки су срет 
нам је био са Сме де ре вом. Ту смо 
ба ри је ру пре ско чи ли и на дах ну-
ти са че ка ли НИС Вој во ди ну, наш 
нај тро феј ни ји клуб. „Бе жа ли” су 
нам три бо да, али и ва жи ли за 
фа во ри та. Ме ђу тим, по ка за ли 
смо да у чи та вој ли ги не ма не-
ма ап со лут них фа во ри та.

При зна је пр ви стра тег По жа-
ре вља на да се же сто ко ра ди ло а 
све у ци љу што бо ље при пре ме 
за дво бој са цр но-бе ли ма. 

– Пар ти зан је на на шем те ре ну 
ус пео да узме бод. Ипак, ре ал но 
је би ло да ми узме мо сва три. Са-
да сле ди ре ванш. Не кри је мо да 
у Бе о град пу ту је мо са же љом да 
по бе ди мо. Ти ме би смо по твр ди ли 
по бед нич ку фор му и на ста ви ли 
се ри ју успе шних ре зул та та. Би ће 
те шко не и не мо гу ће – ис та као је 
Дра ган Бо нић. Р. Сан дић


