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Пан че во.– Од бој ка ши це Ди на мо 
Азо та ре олим пиј ску 2008. го ди ну 
за вр ша ва ју са осме хом. Осва ја њем 
тре ћег ме ста (др же ту по зи ци ју чвр-
сто и у те ку ћем о пр вен ству) и ула-
ском у фи на ле Ку па Ср би је оства-
ри ле су нај ве ћу успех од осни ва ња 
клу ба. Ни су се обру ка ле ни у ЦЕВ 
Ку пу, од да љег го сто ва ња у Евро-
пи опро сти ле су се про тив бо љег 
од се бе.

До „ми ни – рас пу ста”, за но во го-
ди шње пра зни ке оста ле су им још 
две рад не оба ве зе, два те шка ис ку-
ше ња. Ве че рас, у Шу ми ца ма, са Цр-
ве ном зве здом, за бо до ве и у уто-
рак про тив пре зи ме ња ка Спар так 
Азо та ре, у Су бо ти ци у Ку пу. Не би 
има ле ни шта про тив да успех бу-
де по ло ви чан, да се на кра ју јед не 
утак ми це ра ду ју.

Тре нер Ми ло рад Ки јац би во лео 
да су игра и ре зул тат про тив По ља-
ки ња по кри ће за оп ти ми зам, због 
ат мос фе ре пред дер би. Ипак шта 
је – ту је:

– При жељ ки вао сам, ма био 
убе ђен у то, да ће мо По ља ки ња-
ма пру жи ти ве ћи от пор и знат но 
им оте жа ти про лаз у на ред ну рун-
ду. Ис па ло је дру га чи је. По сле пр-
вог се та ко ји је от кло нио све ди-
ле ме, ако их је уоп ште и би ло, у 
„за вр шном ра чу ну” окре ну ли смо 
се до ма ћој сце ни. У на ред на два, 

пру жио сам при ли ку и де вој ка-
ма са клу пе, да игра ју, без оп те ре-
ће ња, да сти чу ин тер на ци о нал но 
ис ку ство и са мо по у зда ње. На кра-
ју, по сле игре ко јом ни ко не мо же 
би ти за до во љан ни сам пре ве ли ки 
оп ти ми ста.

До да је:
– То ни у ком слу ча ју не зна чи 

да су Цр ве ној зве зди вра та до но ве 
по бе де ши ром отво ре на. Објек тив-
но, ви ше нам ле жи њи хо ва игра не-
го игра По штар ки. И оне су игра-
ле Евро пу и ви ше се умо ри ле, ка ко 
на пу ту та ко и на пар ке ту. Бе о гра-
ђан ке су бла ги фа во рит, у до са да-
шњем то ку пр вен ства из гу би ле су 

са мо је дан су срет. Оно што ме хра-
бри је да смо нај зад ком плет ни, оно 
што ме бри не ни смо још до вољ но 
уигра ни. На кра ју кра је ва ни кад се 
не зна ко ме ће кре ну ти.

Под вла чи:
– Од са мог ре зул та та мно го ми је 

ва жни је да пру жи мо до бру пар ти-
ју, да те сти ра мо се бе, сво је тре нут не 
мо гућ но сти. Већ у уто рак игра мо 
још јед ну, за нас у клу бу ре зул тат-
ски ва жни ју утак ми цу про тив увек 
не у год ног и не пред ви дљи вог Спар-
та ка за Куп. Сет или два у Бе о гра ду 
би ли би нам леп „за ма јац” – оста-
је пред дер би са шти том Ми ло рад 
Ки јац. С. Ми тић

Ко ва чић по зи ва на опрез
Обре но вац. Игра чи це ТЕНТ-а да нас иду на мег дан у Бе о град, где 
их у 10 ко лу Ви нер Ште ди ше Су пер ли ге че ка Рад нич ки. Иако еки-
па из Бе о гра да др жи фе њер, ипак ће го сто ва ње би ти те шко. 

Истог је ми шље ња и тре нер обре но вач ког пр во ли га ша Зо ран 
Ко ва чић, јер упра во су Пе трол ке ње го вом ти му ус пе ле да узму 
сет и то на го сто ва њу:

– Рад нич ки је ја ко не у год на еки па. Ми сми има ли при ли ке 
да са њи ма игра мо пре ме сец да на у на шој ха ли где су нам узе-
ле сет. Из тог раз ло га, мо ра ли смо ма ло дру га чи је да од и гра мо 
у на став ку, да би их сто пи ра ли да нам не узму бод - присећа се 
првог меча Ковачић и додаје:

- Ни пред ве че ра шњи ду ел не ма опу шта ња. Мак си мал но озбиљ-
но мо ра мо при сту пи ти и од и гра ти што бо ље. На ма су бо до ви по-
треб ни да би смо оства ри ли наш циљ – за кљу чио је шеф стру ке 
ТЕНТ-а. Љ. Ма ри чић

Три јумф Такoва

Пр ва ли га (ж)

Зре ња нин 023 – Та ко во 
Зве зда Хе ли ос 2:3 (26:24, 
19:25, 25:11, 20:25, 11:15)
Зре ња нин 023 БМГ град ња: До бр-
њац, Сто ја но вић, Мал чић, Ми хић, 
Тер зић, Ми ло са вље вић, Ми ло ва но-
вић (ли бе ро), Ћур гуз, Ла гун џин, Ра-
чић. Ни су игра ле: Сто ја ко вић и Цо-
лић. Тре нер: Спа со је Ми ли ће вић.
Та ко во Зве зда Хе ли ос: Ба ра лић, 
Три фу но вић, Спа со је вић, Не шко-
вић, Ми тро вић, Је врић, Го ча нин 
(ли бе ро), По по вић, Пе шић, Бра јо-
вић. Тре нер: Де јан Пе тро вић.

Да нас
КРА ГУ ЈЕ ВАЦ: Рад нич ки – Ви зу ра (19). Су ди-
је: С. Си мић (Обре но вац), Д. Шпа но вић (Но-
ви Сад)
Ре зул та ти 10. ко ла: Вој во ди на НИС – Во леј 
Стар 3:2, Зре ња нин 023 БМГ град ња – Та-
ко во Зве зда Хе ли ос 2:3. Си ноћ: Ла за ре вац 
– Но ви Сад Пи о нир Пе трол.

1. ВИ ЗУ РА 9 9 0 27:6 26
2. ВОЈ ВО ДИ НА НИС 10 7 3 24:14 20
3. РАД НИЧ КИ 9 6 3 23:15 19
4. ВО ЛЕЈ СТАР 10 5 5 22:16 18
5. ЛА ЗА РЕ ВАЦ 9 5 4 19:16 15
6. ЈЕ ДИН СТВО 9 6 3 18:16 15
7. НО ВИ САД П. П. 9 5 4 19:18 14
8. ЗРЕ ЊА НИН 023 10 2 8 15:26 8
9. ТА КО ВО З. Х. 10 1 9 9:29 3
10. ШУ МА ДИ ЈА А. В. 9 1 8 6:25 3

Су тра: Шу ма ди ја Аква Ви ва – Је дин ство.

Пр ва ли га (м)
Да нас
ПАН ЧЕ ВО: Ди на мо – Спар так (Су) (15,45). Су ди-
је: С. Бо го са вље вић м (Ужи це), и Ро сто хар (Мла-
де но вац). ВЕ ЛИ КО ГРА ДИ ШТЕ: ВГСК – Спар так 
(Љиг) (19). Су ди је: Р. Ле ко (Срем ски Кар лов ци), 
А Ба лан џић (Бе о град). ОБРЕ НО ВАЦ: ПРО ТЕНТ 
– ГИК Ба нат (20). Су ди је: Б. Оре шча нин (По же-
га), Ђ. Сте ва но вић (Бе о град).

1. СПАР ТАК (Љ) 9 8 1 26:8 23
2. ГИК БА НАТ 9 7 2 23:12 22
3. ПРО ТЕНТ 9 7 2 24:13 20
4. ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 9 6 3 20:14 16
5. ПУ ТЕ ВИ ИВА Њ. 9 5 4 21:17 15
6. ЈЕ ДИН СТВО 9 5 4 19:16 15
7. ВГСК 9 4 5 18:17 13
8. БА ВА НИ ШТЕ 9 2 7 12:24 7
9. СПАР ТАК (Су) 9 1 8 5:24 3
10. ДИ НА МО 9 0 9 4:27 1

Су тра: Пу те ви Ива њи ца – Же ле зни чар.

Пе трол(еј ка) на 
кра ју ту не ла
Рад нич ки НИС 
Пе трол на Црвеном 
крсту домаћин 
ТЕНТ-у (19)

Де ве та пр вен стве на не де ља а Рад-
нич ки НИС Пе трол та во ри на дну 
та бе ле. Но ви пр во ли га шки круг 
се окре нуо, по треб ни су Пе трол-
ка ма бо до ви спа са, мо жда баш 
ве че рас про тив ТЕНТ-а да би се 
по кре ну ле са ну ле. 

Тре нер Де јан Де сни ца у про-
шлом ко лу про тив Ди на ма ни је 
мо гао да ра чу на на сред њег бло-
ке ра Ти ја ну Ја кић, при мач Ива на 
Ди нић, по сле по вре де, успе шно 
се опо ра ви ла, тре ни ра са еки пом, 
али се њен по вра так на те рен из 
објек тив них раз ло га про лон ги-
ра. Ге не рал но, си ту а ци ја не мо-
же да ра ду је.

У пр вом ду е лу „де вој чи це са 
Кр ста” ро ђе не 1992. го ди не уз 
са мо три „ис ку сне” Са њу Шми-
гић, Ми ли цу Бран ко вић и Ка та-
ри ну Ву ко ма но вић, су упра во у 
Обре нов цу ус пе ле да стиг ну до 
се та, али не и до бо да. 

– И ве че рас про тив ТЕНТ-а 
опет ће мла да по ста ва би ти на 
пар ке ту. Ива на Ди нић се „не ће 

ски да ти”, ве ро ват но ни Ти ја на Ја-
кић, ко ја је због бо ле сти про пу-
сти ла не ко ли ко тре нин га. Мо гу 
оне да од и гра ју до бро а то нај-
ви ше за ви си од на шег при је ма 
– ка же ка пи тен и нај и ску сни ја у 
дре су Рад нич ког Са ња Шми гић, 
ко ја се и по ред ло шег пр вен стве-
ног ско ра еки пе, на да по зи тив-
ном на став ку:

– Об зи ром да ра чу на мо да 
ТЕНТ нај бо ље игра код ку ће и 
да смо им упра во у Обре нов цу 
узе ле сет, во ле ла бих ба рем бод 
да осво ји мо. Дај, Бо же, да и нас 
сре ћа по гле да, да ви ше кре не мо. 
Та ко се по тре фи ло да нам је од 
по чет ка све кре ну ло на о па ко а 
ми то не за слу жу је мо.

Са ња, да ли не ко по ми ње по-
ја ча ња, го во ри ло се о евен ту ал-
ном до ла ску игра ча на по зи ци-
ји при ма ча?

– Оста је нам овај играч ки ка-
дар ко јим тре нут но рас по ла же мо. 
Тренирамо вредно, прилагођавамо 
се сваком наредном ривалу. Сва-
ка ко би до бро до шло по ја ча ње, 
„тан ки” смо са свих стра на, али 
у сва ком слу ча ју на дам се бо љим 
ре зул та ти ма – оп ти ми ста је Са ња 
Шми гић, ор га ни за тор игре Рад-
нич ког. А. М.

Дру го ли га шки од бој ка шки ка ра ван

Ја го дин ци бо љи у дер би ју
По сле 9. ко ла еки па Но вог Па за ра 
је са чу ва ла ми ни мал ну пред ност на 
та бе ли над Пар ти за ном из Ли пља-
на у дру гој ли ги за пад, у кон ку рен-
ци ји се ни о ра. Но во па зар ци су би ли 
убе дљи ви про тив Ру да ра, а Пар ти-
зан је имао исти учи нак у ду е лу са 
еки пом Гра ча ца.

Вра њан ке су би ле убе дљи ве про-
тив Ан те не 08 у ли ги ис ток, за се-
ни ор ке. У ис тој со ни, код се ни о ра, 
ли дер еки па Ни ша, је пре га зи ла Ве-
ли ки Из вор, а Ја го ди на је у дер би ју 
овог ре ги о на, по сле ве ли ке бор бе, и 
пет се то ва, свла да ла дру ги тим Рад-
нич ког Кре ди Бан ке. У овој гру пи, 
фе ње раш Кња же вац је, нео че ки ва-
но, по де лио бо до ве са пе то пла си ра-
ним Ти мо ком.

Се ни ор ке – цен тар
Ре зул та ти 9. ко ла: Оби лић – Ви зу ра Су пер Но-
ва 0:3 (15:25, 12:25, 13:25), По жа ре вац – Же-
ле зни чар 0:3 (12:25, 19:25, 12:25), Спар так – 
Сме де ре во 3:0 (25:18, 25:15, 25:23), Мла дост 
ДОК – Ко лу ба ра 1:3 (27:25, 18:25, 20:25, 20:25). 
Да нас: Имлек – Ср би јан ка (20).

1. КО ЛУ БА РА 9 9 0 27:4 27
2. ВИ ЗУ РА СУ ПЕР Н. 9 8 1 25:3 24
3. ИМЛЕК 8 6 2 19:10 17
4. ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 9 5 4 16:16 14
5. СР БИ ЈАН КА 8 4 4 16:13 13
6. МЛА ДОСТ ДОК 9 4 5 17:18 12
7. СПАР ТАК 9 3 6 12:20 10
8. ОБИ ЛИЋ 9 3 6 12:21 9
9. ПО ЖА РЕ ВАЦ 9 1 8 9:26 4
10. СМЕ ДЕ РЕ ВО 9 1 8 4:26 2

Се ни ор ке – ис ток
Ре зул та ти 9. ко ла: Ја го ди на – Ле ско вац 98 
3:0 (25:13, 25:14, 25:12), За је чар – Ас 1:3 
(12:25, 25:21, 14:25, 17:25), Сту дент – Кур-
шу мли ја 3:0 (25:14, 25:9, 25:12), Ан те на 08 
– Вра ње 0:3 (21:25, 18:25, 23:25). Сло бо дан 
Мај дан пек.

1. ВРА ЊЕ 8 8 0 24:5 22
2. СТУ ДЕНТ 8 6 2 21:8 19
3. МАЈ ДАН ПЕК ФБЦ 8 6 2 19:9 18
4. АС 8 5 3 20:11 17
5. ЈА ГО ДИ НА 8 5 3 16:15 13
6. ЛЕ СКО ВАЦ 8 3 5 10:16 9
7. АН ТЕ НА 08 8 2 6 9:18 6
8. ЗА ЈЕ ЧАР 8 1 7 7:21 4
9. КУР ШУ МЛИ ЈА 8 0 8 1:24 0

Се ни ор ке – за пад
Ре зул та ти 9. ко ла: Гим на зи ја лац – Ле по са-
вић 3:0 (25:18, 25:17, 25:20), При је по ље – 
Еко но мац 2:3 (25:18, 19:25, 25:14, 13:25, 
17:19), Ту тин Да лас – Ча чак 1:3 (25:20, 
18:25, 20:25, 21:25), Ли бе ро – Ма ли Звор-
ник 3:1 (27:25, 23:25, 25:9, 25:14), Осе чи-
на – Пу те ви Тренд текс 1:3 (14:25, 25:19, 
18:25, 19:25).

1. ПУ ТЕ ВИ  ТРЕНД . 9 9 0 27:3 27
2. ЛИ БЕР 9 7 2 24:8 22
3. ОСЕ ЧИ НА 9 5 4 19:18 14
4. МА ЛИ ЗВОР НИК 9 5 4 18:19 14
5. ГИМ НА ЗИ ЈА ЛАЦ 9 4 5 18:15 14
6. ТУ ТИН ДА ЛАС 9 5 4 18:17 13
7. ЕКО НО МАЦ 9 3 6 13:21 10
8. ЛЕ ПО СА ВИЋ 9 3 6 10:21 8
9. ПРИ ЈЕ ПО ЉЕ 9 2 7 11:24 77
10. ЧА ЧАК 9 2 7 12:24 6

Се ни ор ке – се вер
Ре зул та ти 9. ко ла: Ва ра дин Хо ће ви на – Фу тог 
1:3 (25:15, 17:25, 21:25, 22:25), Ру ма – Пар-
ти зан 3:0 (25:20, 25:17, 25:14), Ин ђи ја – Мла-
дост 0:3 (19:25, 11:25, 16:25), Срем – Ди на мо 
Азо та ра 2 0:3 (19:25, 25:27, 15:25). Сло бод-
на Ки кин да.

1. ДИ НА МО АЗО Т. 2 8 8 0 24:4 24
2. МЛА ДОСТ 8 7 1 22:5 20
3. ФУ ТОГ 8 6 2 19:8 18
4. СРЕМ 8 4 4 17:14 14
5. РУ МА 8 4 4 13:17 10
6. КИ КИН ДА 8 3 5 12:18 8
7. ВА РА ДИН 8 2 6 11:18 7
8. ПАР ТИ ЗАН 8 2 6 7:19 6
9. ИН ЂИ ЈА 8 0 8 2:24 1
10. ПАН ЧЕ ВО 0 0 0 0: 0 0

Се ни о ри – цен тар
Ре зул та ти 9. ко ла: Сел терс – Оби лић 1:3 (25:19, 
15:25, 15:25, 20:25), СПАС – Ца ри на 3:1 (25:23, 
23:25, 25:21, 25:14), Сте ри ја – Ка ра ђор ђе 2:3 
(18:25, 22:25, 25:22, 25:17, 9:15), Кра гу је вац 
– Ру дар 1:3 (25:23, 13:25, 23:25, 16:25). Сло-
бод на Па лан ка.

1. РУ ДАР (Ко.) 8 7 1 23:7 21
2. ОБИ ЛИЋ 8 6 2 20:8 19
3. СТЕ РИ ЈА 8 6 2 20:10 18
4. КА РА ЂОР ЂЕ 8 6 2 19:10 17
5. СЕЛ ТЕРС 8 3 5 15:17 10
6. КРА ГУ ЈЕ ВАЦ 8 3 5 13:18 9
7. СПАС 8 3 5 12:18 8
8. ЦА РИ НА 8 2 6 10:20 5
9. ПА ЛАН КА 8 0 8 0:24 0

Се ни о ри – ис ток
Ре зул та ти 9. ко ла: Пи рот – То пли ча нин 1:3 
(19:25, 22:25, 25:22, 24:26), Вра ње – Ду бо чи ца 
Ори он 3:1 (19:25, 25:15, 25:20, 25:11), Ве ли-
ки Из вор – Ниш 0:3 (11:25, 9:25, 19:25), Кња-
же вац – Ти мок 2:3 (25:18, 25:19, 20:25, 21:25, 
10:15). Рад нич ки Кре ди Бан ка 2 – Ја го ди на 
2:3 (25:23, 16:25, 22:25, 28:26, 12:15).

1. НИШ 9 8 1 25:5 24
2. ЈА ГО ДИ НА 9 8 1 25:7 23
3. ДУ БО ЧИ ЦА 9 6 3 20:14 16
4. РАД НИЧ КИ К. Б. 2 9 5 4 19:17 15
5. ТИ МОК 9 5 4 19:18 15
6. ТО ПЛИ ЧА НИН 9 4 5 18:19 13
7. ВРА ЊЕ 9 3 6 15:22 10
8. ПИ РОТ 9 3 6 11:20 8
9. ВЕ ЛИ КИ ИЗ ВОР 9 2 7 10:22 7
10. КЊА ЖЕ ВАЦ 9 1 8 8:26 4

Се ни о ри – за пад
Ре зул та ти 9. ко ла: Но ви Па зар Ју ни ор – Ру-
дар 3:0 (25:16, 25:16, 25:13), Цр но ко са – Ужи-
це 0:3 (16:25, 16:25, 20:25), Пар ти зан – Гра-
чац 3:0 (25:18, 28:26, 25:21), Ме та лац Та ко во 
– ФАП Лив ни ца 3:0 (25:16, 25:22, 25:16). Не-
де ља: Лу ча ни – Ло зни ца (14).

1. НО ВИ ПА ЗАР 9 9 0 27:5 25
2. ПАР ТИ ЗАН Ли пљан 9 8 1 26:6 24
3. МЕ ТА ЛАЦ ТА КО ВО 9 5 4 23:17 17
4. ГРА ЧАЦ 9 5 4 18:13 16
5. ЛО ЗНИ ЦА 8 4 4 15:14 13
6. УЖИ ЦЕ 9 4 5 15:19 11
7. ФАП ЛИВ НИ ЦА 9 4 5 14:20 10
8. ЛУ ЧА НИ 8 3 5 12:17 10
9. РУ ДАР (Ба.) 9 2 7 9:23 6
10. ЦР НО КО СА 9 0 9 2:27 0

Се ни о ри – се вер
Ре зул та ти 9. ко ла: Мла дост – Пе тро ва ра дин 0:3 
(20:25, 24:26, 17:25), Мла дост Екс панс – Апа-
тин 3:1 (25:21, 20:25, 25:13, 25:21), Пар ти зан - 
Ме гал – НС АС 0:3 (18:25, 23:25, 21:25), Ин ђи-
ја – Ба нат 3:1 (21:25, 25:17, 26:24, 25:18), НИС 
Вој во ди на 2 – Шид 3:0 (25:11, 25:19, 25:18).

1. НС АС 9 9 0 27:2 27
2. ПЕ ТРО ВА РА ДИН 9 8 1 24:9 22
3. НИС ВОЈ ВО ДИ НА 9 6 3 19:11 17
4. ИН ЂИ ЈА 9 6 3 20:15 16
5. АПА ТИН 9 4 5 18:18 14
6. МЛА ДОСТ ЕКС . 9 4 5 15:21 11
7. ПАР ТИ ЗАН МЕ ГАЛ 9 3 6 13:20 9
8. ШИД 9 2 7 11:22 7
9. БА НАТ 9 2 7 10:23 7
10. МЛА ДОСТ 9 1 8 9:25 5

ОЧЕ КУ ЈЕ ЛЕ ПУ ОД БОЈ КУ У „ШУ МИ ЦА МА”: Ни на Ро сић, 
ли бе ро  Цр ве не зве зде

Зве зда кро ти ла ви це
Од бој ка ши це Цр ве не 
зве зде у дер би ју 10. 
ко ла до че ку ју Ди на мо 
Азо та ру (18)

П
о сле ме сец и по да на бе о град-
ске цр ве но-бе ле и пан че вач-
ке ла ви це по но во укр шта ју 

рат на ко пља. Овог пу та до ма ћин ће 
би ти Цр ве на зве зда, ко ја се и ни-
је баш про сла ви ла игром у ре ванш 
ме чу осми не фи на ла ЦЕВ Ку па про-
тив хо ланд ског Шли дрех та, али ко-
ја је до вољ но мо ти ви са на да Пан-
чев ка ма на пра ви још је дан по раз. 
Под се ти мо, Зве зда је у пр вом ово-
се зон ском над ме та њу, у тре ћем ко-

лу Ви нер Ште ди ше Су пер ли ге, пред 
око 400 гле да ла ца у гра ду на Та ми-
шу би ла успе шни ја од Ди на ма са 1:3. 
Да на шњи циљ ни је ни шта ма њи.

Ве ли ку бит ку на мре жи 1. но вем-
бра во ди ле су ка пи тен цр ве но-бе-
лих Ива на Не шо вић са осво је них 
25 по е на и сред њи бло кер Ди на ма, 
Ми ле на Ра шић ко ја је ста ла на ве-
ли ких 22 по е на, то је ујед но и нај бо-
љи учи нак ове 18 - го ди шња ки ње у 
до са да шњем так ми че њу.

Та ко ђе, оно што је за сва ку по-
хва лу је и од лич на игра Зве зди ног 
ли бе ра Ни не Ро сић, ко ја из се зо не 
у се зо ну игра све бо ље. Баш у пр-
вом ме чу про тив Пан чев ки, по пу-
лар на „Ро ске” је има ла 85 % успе-
шног при је ма од 25 лоп ти ко је су 

ишле на њу, с об зи ром да су иза бра-
ни це Ми ло ра да Киј ца то ком чи та-
вог су сре та „школ ски” сер ви ра ле у 
„зо не 5 и 6”:

– Ди на мо ни је ни ма ло на ив на 

еки па, чак су јед ни од фа во ри та и 
за то мо ра мо да бу де мо опре зни, по-
го то во што смо пре два да на до пу-
то ва ле из Хо лан ди је. Не ми слим да 
је на ма те же и да смо умор ни је од 

њих, по што су и они игра ле ЦЕВ 
Куп, али си гур но да им је лак ше с 
об зи ром да су у ре ванш ме чу По-
ља ки ња ма би ли до ма ћи ни у Пан-
че ву – при ча у да ху Ни на Ро сић, ко ја 

же ли да за бо ра ви утак ми цу про тив 
Шли дрех та:

– Мо ра мо да пре ђе мо пре ко то га 
ако же ли мо успе шно да на ста ви-
мо у до ма ћем пр вен ству. У пот пу-
но сти смо усре сре ђе не на Ди на мо 
јер нам је то по след ња утак ми ца 
пред Но ву го ди ну, а има мо ве ли-
ку же љу да је за вр ши мо у нај леп-
шем све тлу.

Све кар те су отво ре не јер су Зве-
зда и Ди на мо ста ри знан ци. За ни-
мљи во, у по след њих осам ме че ва у 
Ли ги Зве зда је за бе ле жи ла пет по-
бе да, Ди на мо три, што је у се то ви-
ма 21:13.

– Да ће мо све од се бе да и ово га 
пу та до ђе мо до три јум фа. Ми слим 
да би нам сви ма то до ста зна чи ло 
ка ко би смо се по ди гли и по че ли да 
игра мо као са по чет ка се зо не. До-
бро се по зна је мо, не ма не ких но-
ви ма ко је би нас из не на ди ле, та ко 
да ве ру јем да ће пу бли ка ко ја бу де 
до шла у „Шу ми це” има ти при ли ку 
да ви ди ле пу од бој ку – ре кла је дан 
у очи ме ча Ни на Ро сић, ли бе ро са 
Ма ра ка не и за крај ре кла:

– Оче ку је мо по бе ду!
И. Ви ло ти је вић

Да нас две утакмице
БЕ О ГРАД (СЦ „Шу ми це”): Цр ве на зве зда – 
Ди на мо Азо та ра (18). Су ди је: Д. Јо ва но вић, 
С. Ма ној ло вић (Бе о град).
БЕ О ГРАД (СД „Рад нич ки”): Рад нич ки НИС 
Пе трол – ТЕНТ (19). Су ди је: Д. Ћук, Д. Јо ви-
чић (Бе о град)

1. ПО ШТАР 064 9 8 1 25:5 24
2. ЦР ВЕ НА ЗВЕ ЗДА 9 8 1 25:7 24
3. ДИ НА МО АЗОТ. 9 6 3 20:10 18
4. СПАР ТАК АЗОТ. 9 4 5 15:17 12
5. ТЕНТ 9 4 5 13:19 11
6. ЈЕ ДИН СТВО 9 3 6 12:20 10
7. КЛЕК БА НАТ 9 3 6 11:19 9
8. РАД НИЧ КИ Н.П. 9 0 9 3:27 0

Су тра: Клек Ба нат – Спар так Азо та ра, По-
штар 064 – Је дин ство.

До ма ћи ну уло га фа во ри та

НЕ МА ПРЕ ДА ЈЕ: Ми ло рад Ки јац са сво јим иза бра ни ца ма


