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Па ро ви че тврт фи на ла Ку па Италије
На „фај нал еј ту” Ку па Ита ли је, ко ји ће се од и гра ти од 4. до 8. фе-
бру а ра игра ће Ска во ли ни из Пе за ра, Цо пас Ко не ља но, Је зи, Бу-
сто Ар си цио, Фо па пе дре ти, Ка сте ла на Гро те, Аси стел и Са су о ло. 
Игра ће се по но ка ут си сте му, по бед ни ци „че тврт фи нал них ду е-
ла”, пла си ра ће се ди рект но у по лу фи на ле, а по бед ни ци ових ме-
че ва у ве ли ко фи на ле.
Па ро ви че тврт фи на ла: Ска во ли ни – Цо пас Ко не ља но, Је зи – Бу сто 
Ар си цио, Фо па пе дре ти – Ка сте ла на Гро те, Аси стел – Са су о ло. Пр ви 
ме че ви игра ју се 4. фе бру а ра, по лу фи на ла три да на ка сни је, а фи-
на ле 8. фе бру а ра.

Пре за до вољ на клу бом
Пи та ли смо Ива ну ко ли ко је за до вољ на усло ви ма за рад у но вом клу-
бу и сре ди ном уоп ште. Ру му ни ја си гур но ни је обе ћа на од бој ка шка 
зе мља, али се у Га ла ци ју при ча срп ски. Ђе ро, ка ко је на дел ти Ду на-
ва, по сле Ви ћен це, Ис тан бу ла и Ци ри ха?

– На ма је су пер, кад ка жем на ма, ми слим на срп ску ко ло ни ју. Уоп-
ште, де вој ке у клу бу су фе но ме нал не. Нас че ти ри при ча мо срп ски, 
Са ња, Бри жит ка, Бу гар ка и ја, а у еки пи је и Ку бан ка Мај. И Ру мун-
ке су сјај не де вој ке и баш ми је дра го што сам у Га ла ци ју. Јед на сам 
од нај и ску сни јих у ти му и осе ћам се ле по у дру штву мла ђих. На ро-
чи то, кад сам у при ли ци да по мог нем и дам не ки са вет – ка же Ива-
на, ко ја има са мо ре чи хва ле о клу бу из Га ла ци ја:

– Све је сјај но ор га ни зо ва но. Зо ран Тер зић је на пра вио и ква ли тет ну 
еки пу, од де во ја ка ко је су му би ле на рас по ла га њу. Сви се тру де да све 
бу де у нај бо љем ре ду. По сле Ци ри ха и Ис тан бу ла, ме ни је у Га ла ци ју 
све мир но, иако је и то град од не ких 300 хи ља да ста нов ни ка.

Но ва уло га у 
Но вој го ди ни
Тре нер ко ји ме је пре 
пет го ди на ста вио на 
ко рек то ра, са да ме је 
вра тио на при ма ча, 
ваљ да он нај бо ље зна 
шта ра ди – уз осмех ће 
Ива на Ђе ри си ло-
Стан ко вић, пр ва 
зве зда Ме тал Га ла ци ја

Р
у мун ски шам пи он, „срп ски 
Ме тал” из Га ла ци ја, са Зо ра-
ном Тер зи ћем, Бран ком Ко-

ва че ви ћем и Не на дом Ђу ро ви ћем 
у струч ном шта бу, од но сно Ива-
ном Ђе ри си ло-Стан ко вић, Бри жит-
ком Мол нар и Са њом Ма ла гур ски 
у ти му, већ тре ћи дан бо ра ви у Ср-
би ји, на ми ни-при пре ма ма пред на-
ста вак се зо не.

Уче сни ка Ин де сит Ли ге шам пи-
о на оче ку ју још си гур но два ме ча у 
европ ској ели ти, с тим што је пр ви 
на ред ни, го сто ва ње Ва киф бан ки у 
Ис тан бу лу, „би ти или не би ти”, об-
зи ром да се Га ла ци на ла зи на по-
след њем ме сту у гру пи.

О уче шћу у Ли ги шам пи о на и о 
оба ве за ма на до ма ћој, ру мун ској сце-
ни, не што ви ше нам је ре кла Ива-

ПО ЗДРАВ ИЗ КО ВИ ЛО ВА: Ива на Ђе ри си ло-Стан ко вић пре
 тре нин га Ме тал Га ла ци ја  ФО ТО: Ми хај ло Ан тић

на Ђе ри си ло-Стан ко вић, ко ја је по-
нов ним ра дом са Зо ра ном Тер зи ћем 
ус пе ла да се из ву че из кри зе у ко ју је 
за па ла на кон те шке по вре де ра ме-
на. О при пре ма ма у Ко ви ло ву, Ива-
на ка же:

– Све је су пер, а нај и скре ни је, баш 
сам се об ра до ва ла сне гу. Ду го га ни-
сам ви де ла, што се ка же, по же ле ла 
сам се зим ске иди ле – ка же Ива на 
и до да је:

– Што се при пре ма ти че, ту не ма 
ни шта но во. Ра ди мо пу ном па ром, 

баш смо за пе ли. Же ли мо спрем но 
да до че ка мо на ста вак се зо не, ко-
ја ће би ти за ни мљи ва и у Ру му ни-
ји, али и у Евро пи – ис ти че Ива на и 
„ку ца у др во” на пи та ње ка ко је слу-
жи здра вље?

– Сад сам до бро. Би ла сам не што 
бо ле сна пред Но ву го ди ну, па ни сам 
ни пу то ва ла на тур нир у Ба зел. Ра ме 
ми је до бро, не бо ли ме, а то је нај ва-
жни је. Баш сам срећ на због то га.

Ме тал Га ла ци тре нут но др жи врх 
та бе ле ру мун ске Ли ге, са два на ест 

по бе да и са мо јед ним по ра зом. У Ли-
ги шам пи о на је при лич но ло ша си-
ту а ци ја. Ме тал је по след њи на та бе-
ли Ц гру пе, са јед ним три јум фом и 
три по ра за. А све је кре ну ло са сјај-
ном по бе дом над Му ши њан ком, и 
то у Пољ ској. И он да ма ле ри:

– Он да су кре ну ли ма ле ри. Пр во 
те шка по вре да ко рек то ра Ка та ри не 
Ба рун, па пр вог ди за ча, Бел ги јан ке 
Ди рикс, ко ја је сло ми ла прст и за час 
смо оста ли без ди ја го на ле. У клу бу су 
учи ни ли све да ан га жу ју не ког но-
вог ди за ча, али ни је би ло ла ко про-
на ћи пра вог усред се зо не. До ве де на 
је Бу гар ка Де бар ли је ва, од и гра ла је 
не ко ли ко утак ми ца и са да опет ни је 
са на ма. Не знам да ли ће се уоп ште 
ви ше вра ћа ти, па нам је у овом тре-
нут ку пр ви ди зач јед на мла да Ру мун-
ка, још увек ју ни ор ка. Уоп ште, мла-
да смо еки па, има мо пу но де во ја ка 
ко је не ма ју до вољ но ис ку ства, али 
из бо ри ће мо се не ка ко. До че ка ће мо 
по вра так Бел ги јан ке и ве ру јем би ти 
нај бо љи у за вр шни ци се зо не.

У свој му ци, Зо ран Тер зић је у свом 
сти лу ком би но вао, тра жио до бит не 
по ста ве, а Ива на Ђе ри си ло је по но во 
на по зи ци ји при ма ча сер ви са:

– Са ња Ма ла гур ски је наш но ви 
ко рек тор, а ја сам опет на при ма чу... – 
ка же Ђе ра и на ста вља мо: – Све жи во 

ис про ба ва мо, ка ко би смо до шли до 
до бит не ком би на ци је. На да мо се да 
ће мо ус пе ти да се пла си ра мо у дру гу 
рун ду. Не ма мо пра во да се уна пред 
пре да је мо, мно го је уло же но у ову 
еки пу, али ето, ни смо има ли ни до-
вољ но сре ће – ка же срп ска ре пре зен-
та тив ка, ко ја при зна је да ни је оду ше-
вље на „но вом уло гом” у еки пи.

– Осла ди ло ми се на ме сту ко рек-
то ра и са да бу квал но мр зим да играм 
при ма ча. Чак ми слим да се на тој по-
зи ци ји ви ше и не сна ла зим та ко до-
бро. На рав но, клуп ски сам играч, а 
не играч за се бе. Да дру га чи је раз-
ми шљам ве ро ват но бих се ба ви ла 
те ни сом. На кра ју кра је ва, то је од-

лу ка Зо ра на Тер зи ћа, ко ји ме је пре 
пет го ди на са при ма ча пре ба цио на 
ко рек то ра. Ето, сад ме вра ћа на при-
ма ча. Он ме нај бо ље по зна је и ваљ-
да он нај бо ље зна шта ра ди – у свом 
сти лу ће Ђе ри си ло:

– До бро, ви де ће мо ка ко ће се све 
да ље раз ви ја ти, а на ме ни је да пру-
жим мак си мум у уло зи при ма ча. Ово 
ле то сам ту по зи ци ју игра ла у ре пре-
зен та ци ји и на жа лост ни је би ло баш 
нај бо ље. Али, све се да по пра ви ти. 
У мом слу ча ју, ми слим да то иде из 
гла ве. За то и ве ру јем да ћу бр зо би-
ти она пра ва и као при мач – ка же 
25-го ди шња Ђе ри си ло. 
 Ивана Ви ло ти је вић

Спа ји ћу не ја сни ар ши ни
Клек Ба нат
Зре ња нин – Од бој ка ши це Клек Ба-
на та су по сле Куп су сре та са По-
шта ром, има ле до вољ но вре ме на 
да се од мо ре. Од Но ве го ди не, Го-
ран Илић, пр ви тре нер Кле чан-
ки, за у зео је оштар курс, по ја чао 
рад, па Кле чан ке са два тре нин га 
днев но на не ки на чин на сто је да 
на док на де све про пу ште но у пр-
вом де лу се зо не.

У ме ђу вре ме ну, еки па из Олим-
пиј ског се ла, до би ла је на гра ду за 
нај бо љи жен ски се ни ор ски ко лек-
тив ов да шњег Спорт ског са ве за, 
што је сва ка ко до дат ни мо тив за 
све у клу бу. Кле чан ке у про те клом 
пе ри о ду ни су тре ни ра ле ком плет-
не.

До Бо жи ћа су не до ста ја ле цр-
но гор ске ре пре зен та тив ке, Ма ри ја 
Сан дић, те се стре Ксе ни ја и Ти ја-
на Ива но вић, ко је ни су ус пе ле да 
се са сво јом се лек ци јом из бо ре за 
про лаз у дру гу рун ду ква ли фи ка-
ци ја за Свет ско пр вен ство. За то ће 
исту шан су, али са ре пре зен та ци-
јом Бо сне и Хер це го ви не, има ти 

Дра га на Бар ту ла. БиХ већ да нас 
игра про тив Сло ве ни је у Лен да-
ви, у пр вом ко лу пр ве рун де ква-
ли фи ка ци ја.

– Бар ту ла не ће игра ти про тив 
По шта ра и пла ни ра но је да се у 
клуб вра ти до 14. ја ну а ра – от крио 
је тре нер Кле чан ки, Го ран Илић.

У клу бу ни су би ли за до вољ ни 
ко нач ним спи ском ка дет ске се-
лек ци је, ко ја у да ле ком Хар ко ву 
кр чи пут ка Европ ском пр вен ству. 
Зо ран Спа јић, ди рек тор Клек Ба-
на та сма тра да је ме ђу два на ест 
игра чи ца би ло ме сто за та лен то-
ва ног ко рек то ра Алек сан дру Цве-
ти ча нин:

– Она је већ две го ди не уз пр ву 
еки пу, а ове се зо не је до би ла шан су 
и има за вид ну ми ну та жу код Го-
ра на Или ћа – ка же Спа јић и на-
ста вља:

– За ни ма нас за што за њу ни-
је би ло ме ста бар на ши рем спи-
ску, од 16 кан ди дат ки ња, иако ми-
слим да је мо ра ла да бу де пут ник 
за Хар ков. По ка квим ар ши ни ма 
се по ста вио струч ни штаб ка дет-
ске ре пре зен та ци је, кад је од ре ђи-
вао кан ди да те? На рав но, не же ли-
мо да се ме ша мо у ту ђи по сао, али 
би смо во ле ли да скре не мо па жњу 
на ову де вој ку, ко ја има све ве ћу 
ми ну та жу у на шем клу бу – ка зао 
је Зо ран Спа јић, ко ји је на кра ју ис-
ка зао не за до вољ ство не по зи ва њем 
Кри сти не Ђу рић у ју ни ор ску се лек-
ци ју Ср би је. Б. Цви је тић

КА ДАР ЗА РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ: 
Алек сан дра Цве ти ча нин

Би ланс зим ског пре ла зног ро ка
Про те клих два де се так да на зим ске пр вен стве не па-
у зе, ве ћи на клу бо ва ис ко ри сти ла је при ли ку да ан га-
жу је још не ког по је дин ца, па је кан це ла ри ја УОКПЛ 
има ла до ста по сла са из да ва њем ли цен ци.

По ред Ку бан ке Ли ја не Ме се, ко ју је Зве зда, бар 
за са да, ан га жо ва ла на не ви ђе но (још увек ни је 
сти гла у Ср би ју), од жен ских су пер ли га шких еки-
па, По штар 064 је ли цен ци рао мла ду ка дет ску ре-
пре зен та тив ку Ива ну Мр дак, док је Рад нич ки НИС 
Пе трол из Ви зу ре до вео Са њу Три ву но вић, а ту је 
са да и мла да Не ве на Ка тић, ди зач, ко ја је већ упи-
са ла два су пер ли га шка на сту па.

Код му шка ра ца, бур но је би ло у Стар че ву. Бо-
рац је ли цен ци рао но ви тре нер ски тан дем Па вло-
вић-Ра ко че вић, али и ис ку сног аса Ђор ђа Ђу ри ћа. 
У Пар ти за ну су пот пи са ли пр ви про фе си о нал ни 
уго вор са Си ни шом Жар ко ви ћем.

У жен ској пр во ли га шкој кон ку рен ци ји Во леј Стар 
је ли цен ци рао „де чур ли ју” – 20-го ди шњу Ива ну Го-
гић, па го ди ну да на мла ђе, Ми ли цу Лу кић и Јо ва ну 
Ва си ље вић, као и 15-го ди шњу Ми ли цу Је ре мић. 
Еки пу је на пу сти ла Сла ђа на Те шић, ду го го ди шњи 
ли бе ро „зве зди ца”, ко ја ће ка ри је ру на ста ви ти у ру-
мун ском су пер ли га шу Тр гу Му ре шу.

Еки па Зре ња ни на 023, бо ље ре ћи Пе тро ва ра ди на, 
ан га жо ва ла је Ива ну Ла је сић (25), па ди за ча Да ни-

је лу Сто ја но вић (20), те две 17-го ди шња ки ње, Ма-
ри ју Зе ле но вић и Ан ђе лу Ра до ји чић. У еки пи Но-
вог Са да ПП, но во име је Де ја на Не рац, а ис ку сна 
Ма ри ја Ђу рић, већ је за и гра ла за Шу ма ди ју, ко јој 
пред сто ји гр че ви та бор ба за оп ста нак.

У Пр вој ли ги код од бој ка ша нај ви ше је „па за рио” 
Про ТЕНТ. По сле тре не ра Ће ра на, ли цен ци ра ни 
су као но ви ди зач Мла ден Ма ти ја ше вић и не ка да-
шњи Зве здин пр во ти мац Игор Ћо со вић. Из мла-
ђе гар де пра во на сту па сте кли су Ђор ђе Ста ме но-
вић, Ог њен Ашко вић и Ми лан Ка тић.

Пан че вач ки Ди на мо се не пре да је, а у ме ђу вре-
ме ну је ли цен ци рао че тво ри цу игра ча, ме ђу ко ји-
ма је нај за ни мљи ви је име Ђор ђа Па ви ће ви ћа (27). 
Он је не ко ли ко се зо на био по моћ ни тре нер Го ра на 
Не ши ћа (и Ива на Ра ди во је ви ћа) у жен ској еки пи 
Рад нич ког, а са да је ли цен ци ран, са мо као играч! 
За Пан чев це ће игра ти и Ве дран Ра дић-Са вић (24), 
као и Гли го ри је Ло шић (17), а још у де цем бру је 
ли цен ци ран Ни ко ла Ра да но вић.

За Је дин ство из Ста ре Па зо ве пра во игра ња сте-
кли су 17-го ди шњи Ми ро слав Вр бан и Бог дан Пе-
шељ, а у Пу те ве се вра тио ис ку сни Бран ко Ма-
џа ре вић (32). Спар так из Љи га је на шао и дру гог 
ли бе ра у Ми ло шу Бр ко ви ћу, бив шем чла ну Пар-
ти за на. И. Ј.

Европ ски из лог

Срп ки ња ма бак су зно 13. ко ло
Ита ли ја (ж)
У 13. ко лу Се ри је А за од бој ка ши-
це, срп ске ин тер на ци о нал ке ни-
су има ле раз ло га за за до вољ ство. 
Че твр ти ово се зон ски по раз упи-
сао је Је зи. Еки па Дра га на Не ши-
ћа и Ма је Ог ње но вић (4), ни је ус-
пео да на чи ни то тал ни пре о крет 
про тив Бу сто Ар си ци ја, па је по-
сле 2:0 и из јед на че ња, до ма ћин 
ипак ус пео да до би је тај-брек.

Ска во ли ни на ста вља фан та-
стич ну се ри ју по бе да (19 уза стоп-
на), по што је у овом ко лу ла ко 
иза шао на крај са Пе ру ђом. Јо-
ва на Бра ко че вић (12), са сво јим 
Цо па сом, ни је ни за пре ти ла Аси-
сте лу у Но ва ри. На ред ни ри вал 
Цр ве не зве зде у ЦЕВ ку пу игра 
све бо ље, па је на та бе ли већ на 
тре ћој по зи ци ји.

Кје ри не ис пу шта фе њер. Тим 
Бо ја не Ра ду ло вић (1), по ра жен је 
код ку ће. Ни Ива на Ћур чић се 
ни је про сла ви ла. Ко рек тор Ми-
не ти ја укњи жи ла је са мо 1 по-
ен у ме чу про тив Ће зе не, а од-

НИ СЕТ У НО ВА РИ: 
Јо ва на Бра ко че вић

Ко пра ја ча 
од Си сли ја

Ита ли ја (м)
Мр тва тр ка око пре у зи ма ња тро-
на, во ди се у шам пи о на ту Ита-
ли је. Ни ко ла Гр бић је са Трен ти-
ном остао пр ви и по сле 16. ко ла. 
Ње гов Трен ти но је по сле пет се-
то ва са вла дао по след ње пла си ра-
ну Па до ву. Ка пи тен срп ске ре-
пре зен та ци је од и грао је два се та, 
а он да је усту пио ме сто По ља ку 
Жи га длу.

Лу бе са од лич ним Под ра шча-
ни ном (9 по е на), гле да у ра ме 
шам пи о ну из Трен та. У по след-
њем у Ма ће ра ти је пао Ви бо. Пе-
ру ђа је три јум фо ва ла у Фор ли-
ју, Ни ко ла Ко ва че вић је играо у 
че твр том се ту, а Го ран Ву је вић је 
на кон то ста вио 12 по е на.

У дер би ју ко ла, Ко пра је у Пја-
ћен ци са вла да ла Си сли. Но ви ца 
Бје ли ца је осво јио 4 по е на.
Ре зул та ти 16. ко ла: Фор ли – 
Пе ру ђа 1:3 (22:25, 25:23, 23:25, 
22.25), Па до ва – Трен ти но 2:3 
(23:25, 26:24, 25:19, 16:25, 9:15), 
Ку нео – Мон ти кја ри 3:0 (25:22, 
25:21, 25:20), Пја ћен ца – Си сли 
3:1 (20:25, 25:22, 25:20, 25:22), 
Мо де на – Ве ро на 3:1 (18:25, 25: 
23, 25:23, 25:17), Лу бе – Ви бо 3:1 
(25:16, 23:25, 25:20, 26:24), Мар-
ти на Фран ка – Пи не то 3:2 (25:22, 
25:23, 21:25, 20:25, 15:13).
Та бе ла: Трен ти но 37, Лу бе 36, Ку-
нео 35, Пја ћен ца 33, Пе ру ђа 27, 
Мон ти кја ри 25, Ве ро на 23, Си-
сли, Мо де на 21, Мар ти на Фран-
ка 20, Ви бо 18, Пи не то 16, Фор-
ли 14, Па до ва 10.  А. М.

и гра ла је пр ва два се та, ка да је 
тре нер Ба рал ди за ме нио ис ку-
сном, 36-го ди шњом Аном Па о-
лом Ма ти о ли.

Ни 14 по е на Ма ри је Па вло вић, 
ни су би ли до вољ ни да Ско ти Па-
ви ја за бе ле жи три јумф.
Ре зул та ти 13. ко ла: Те на Сан те ра-
мо – Фо пап дре ти 2:3 (22:25, 25:20, 
25:18, 17:25, 12:15), Кје ри – Ка сте-
ла на Гро те 1:3 (18:25, 24:26, 25:23, 
15:25), Бу сто Ар си цио – Је зи 3:2 
(25:22, 25:20, 20:25, 22.25, 15:12), 
Ска во ли ни – Пе ру ђа 3:0 (25:21, 
25:21, 25:21), Аси стел – Цо пас Ко не-
ља но 3:0 (25:19, 25:17, 25:17), Са су о-
ло – Ско ти Па ви ја 3:0 (25:22, 25:23, 
25:20), Ће зе на – Ми не ти 3:2 (25:22, 
20:25, 20:25, 25:21, 16:14).
Та бе ла: Ска во ли ни 37, Фо па пе-
дре ти 33, Аси стел, Је зи 27, Бу сто 
Ар си цио 24, Са су о ло 21, Ка сте ла-
на Гро те 20, Цо пас Ко не ља но, Пе-
ру ђа 19, Ће зе на 14, Те на Сан те ра-
мо 12, Ско ти Па ви ја 11, Ми не ти 6, 
Кје ри 3.  А. М.

Но ви три јумф 
Ми ла на

Се ри ја А2
Дра га на Ма рин ко вић, је ди на 
Срп ки ња у ита ли јан ској Се ри ји 
А2, сјај но је за по че ла так ми чар-
ску 2009. го ди ну.

Ње на еки па Ори ђи нал Ма ри-
нес је као гост три јум фо ва ла у 
Фор ли ју. Са но ва три бо да Ми ла-
не зи су по но во на ли дер ској по-
зи ци ји. Дра га на Ма рин ко вић је 
де ве тој ово се зон ској по бе ди уче-
ство ва ла са 9 по е на.


