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ДУШАН Ми ли ћев

Н
ај ве ће из не на ђе ње у Ку пу Ср
би је на чи ни ла је еки па Све
тог Ђор ђа из Жи ти шта пла

си рав ши се за фи нал ни део Ку па 
Ра ди во ја Ко ра ћа у Ни шу. У овом 
ма лом ме сту код Зре ња ни на већ 
су от по че ли при пре ме за ве ли
ки пут. 

Чо век ко ји је нај ви ше за слу жан 
за са да шњи ре но ме Све тог Ђор ђа 
је Сте ва Ко чал ка углед ни при вред
ник из Зре ња ни на, ко ји је ро ђен у 
Жи ти шту и пр ве ко шар ка шке ко
ра ке на чи нио је у свом род ном ме
сту. Као чо век ко ји по шту је спорт 
ре шио је да ула же у ко шар ка шки 
клуб и са сво јим при ја те љи ма по
ста ви ор га ни за ци ју ра да и функ ци
о ни са ња на ко јем би мо гли да му 
по за ви де и клу бо ви ви шег ран га.

Сте ва Ко чал ка се ра до се ћа и 
по че та ка:

 Био сам део оне еки пе ка да 
смо осно ва ли пр ви клуб пре че тр
де сет го ди на. Би ли смо пу ни ен ту
зи ја зма. Та да је ко шар ка на про сто 
„бук ну ла“ у ве ћи ни ме ста. Сре ћа је 

да су на ше же ље пре по зна ли у жи
ти штан ском пред у зе ћу „Пла сти ка“ 
и по мо гли да се так ми чи мо, а ка
да ви ше ни је би ло спон зо ра нај пре 
сам раз го ва рао са мо јим при ја те
љи ма из де тињ ства и до шли смо 
до за кључ ка да клуб не сме да се 
уга си. Ја се ни јед ног мо мен та ни
сам дво у мио. До го во ри ли смо се, 
по де ли ли уло ге, и све по ста ви ли на 
сво је ме сто ка ко би клуб функ ци о
ни сао на пра ви на чин. Ево де се так 

го ди на не ма ни ка квих тен зи ја, јер 
сва ко ра ди свој по сао. Ни смо би ли 
не ре ал ни. Ишли смо по сте пе но и 
он да ре зул тат не мо же да из о ста
не. Ре ал но је да ће мо на кра ју пр
вен ства за вр ши ти на пр вом ме сту, 
па ће мо он да се сти и ви де ти шта 
и ка ко да ље. Дру га ли га зах те ва 
мно го ви ше: ор га ни за ци ју у клу
бу и усло ве за ви ши ранг.

И ко се на дао да ће те уче ство
ва ти на за вр шном тур ни ру Ку па 

Ра ди во ја Ко ра ћа?
 Ни ко ни у сно ви ма ни је мо

гао да оче ку је ова кав успех, али све 
за слу ге при па да ју мом ци ма. Да
ли су све од се бе и за слу жу ју све 
по хва ле.

А на да те ли се да љим из не на ђе
њи ма у Ни шу про тив ФМП?

 Ми смо са свим ре ал ни. Сви 
клу бо ви ко ји уче ству ју у за вр шни
ци су бо љи од нас. Све су то клу
бо ви са огром ним ис ку ством и 
ква ли те том. На рав но да је ФМП 
ве ли ки фа во рит, а на на ма је да 
се тру ди мо да се од у пре мо ко ли
ко мо же мо и да се пред ста ви мо у 
ле пом све тлу.

По сто ји и ве ли ко ин те ре со ва
ње Жи ти шта на за од ла зак да бо
дре сво је љу бим це у Ниш?

 Сви ко ји су за ин те ре со ва ни 
тре ба да се при ја ве у клуб. Обе
ћа ли смо да ће сва ко мо ћи да иде. 
Ор га ни зо ва ће мо од ла зак ауто бу
си ма. Ре ал но је да нас бу де сто ти
нак, јер је Жи ти ште ма ло ме сто, а 
сви ко ју бу ду на три би на ма си гур
но ће свим ср цем би ти уз на ше ко
шар ка ше  ре као је Ко чал ка.
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КОШАРКА

ФИ БА ЛИ ГА ШАМ ПИ О НА ДВА ПРО ДУ ЖЕТ КА

Зоран Лу кић иде да ље
Ни жњи Нов го род Зорана Лукића убе дљи вом по бе дом у Лу двиг сбур

гу се пла си рао у осми ну фи на ла. У ми ни та бе ле три еки пе ру ски 
тим и фран цу ски су оти шли да ље, ита ли јан ски је за вр шио так ми че ње. 
Аве ли но је ис пао у про ду жет ку, иако је ду го имао пред ност. Мом ци ма 
из Ле то ни је по бе да ни шта ни је зна чи ла, осим пре сти жа, али сил но су 
је же ле ли, као и Ан вил, ко ји ума ло ни је за у ста вио Ле Ман, до био тек у 
про ду жет ку и пла си рао се да ље.

иС ТОК

Рад ник – Ди ми тров град 
85:61 (21:16, 22:19, 20:14, 
22:12)
РАД НИК: Пе шић 5, Сто ја но вић, По по вић, Ста
ни са вље вић 3, Ми лен ко вић 7, Ан ђел ко вић 5, 
Па вло вић 18, Џу нић 6, Мар ко вић 15, Ни ко
лов 4, Здрав ко вић 13, Ја њић 9.
ДИ МИ ТРОВ ГРАД: Ка ме нов 3, Јо ва но вић, 
Ђор ђе вић 2, Јо ва но вић 17, Ра ко че вић 6, 
Ли лић 7, Ми ла нов 2, Ђор ђе вић 12, Го лу бо
вић 3, Ђу кић 9.

Бор РТБ - Ак та вис ака де ми ја 
93:82 (20:08, 21:20, 30:22, 
22:32)
БОР РТБ: Сто ја но вић 5, Љу би са вље

вић, Бран ко вић 11, Ву че тић 21, Шће кић 
9, Пе ри шић, Ко ва че вић 6, Ми ло са вље
вић 4, Здрав ко вић, Ве лич ко вић, Ро сић 
18, Ра шић 19.
АК ТА ВИС АКА ДЕ МИ ЈА: Не шић 18, Стан
ко вић, Ан ту но вић 6, Сте фа но вић 21, Па вић, 
Ко стић 12, Пе тро вић, Јо вић 4, Не дељ ко вић 
6, Ми лен ко вић 15.

Ниш - Мла дост Ве сна 102:90 
(21:22, 21:13, 25:27, 35:28)
НИШ: Дел чић 31, Ста мен ко вић 2, То до ро вић 
2, Мич ко вић 7, Ми ла но вић 17, Гр бо вић 2, Фо
лић, Зла та но вић, Ми ла но вић 3, Спа сић 17, 
Ми лу ти но вић 11, Ја ма ко вић 10.
МЛА ДОСТ ВЕ СНА: Мин чић 10, Жив ко
вић, Миљ ко вић, Стан ко вић, Ра ден ко вић 
4, Ми ло ше вић 22, Го лу бо вић, Аран ђе ло
вић 6, Стан ко вић 12, Лу жа нин 8, Ле по је
вић 19, Ма нић 9.

Фер-плеј – Ја бла ни ца 107:59 
(23:11, 31:10,  25:15, 28:23)
ФЕРПЛЕЈ: Стан ко вић 11, Жи ва ди но вић, Ми
ло је вић 6, Фи ли по вић 25, То мо вић, Ми ло ва
но вић, Ан тић 23, Ми ле тић, Ђу кић 10, Цвет
ко вић, Трај ко вић 30, Трич ко вић 2.
ЈА БЛА НИ ЦА: Јо вић 2, Ба бић 1, Ан дре је вић 
4, Ву ко вић, Ђор ђе вић 14, Здрав ко вић 4, Пе
тро вић, Ни ко лић, Бу ба ло 12, За ру би ца 5, Ко
стић 17.

Ја стре бац – Со ко ба ња 90:67 
(25:13, 31:11, 12:17, 22:26)
ЈА СТРЕ БАЦ: Ан дре јић, То до ро вић 10, Ми
лен ко вић 8, Пе тро вић 7, Мој си ло вић 5, Сте
ва но вић 12, Ва сић 5, Џу нић 15, Жи ва но вић 
17, Ан ђел ко вић 3, Ви да но вић 8. 
СО КО БА ЊА: Бо снић 2, Ву чић, Ан тић 2, Бо го је
вић 4, Са вић, Сто ја но вић 18, Сте фа но вић 11, Ми
лић 19, Бран ко вић 5, Пе тро вић 6, Ду ти на.
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(9-15. април)

Е ГрУ ПА
Синоћ
Ал ба  Пар ти зан НИС....................... 20,45
Данас
Ри тас – Мо на ко ................................ 18,00

1. АЛ БА* 5 4 1 390:377 9
2. ПАР ТИ ЗАН 5 2 3 368:364 7
3. РИ ТАС 5 2 3 392:392 7
4. МО НА КО 5 2 3 350:367 7

Ф ГрУ ПА
Улм – Асвел ...................................... 86:68
Да нас
Ло ко мо ти ва Ку бан – Франк фурт ..... 18,00

1. АСВЕЛ* 6 5 1 445:411 11
2. ЛО КО МО ТИ ВА* 5 3 2 390:365 8
3. УЛМ 6 3 3 485:464 9
4. ФРАНК ФУРТ 5 0 5 310:390 5

Х ГрУ ПА
Данас
УНИКС – Ан до ра .............................. 17,00
Це де ви та – Зе нит ............................. 19,00

1. АН ДО РА* 5 5 0 426:387 10
2. УНИКС* 5 4 1 435:373 9
3. ЗЕ НИТ 5 1 4 377:400 5
4. ЦЕ ДЕ ВИ ТА 5 0 5 399:477 5

ЕВРО КУП ПР ВИ ПО РАЗ ФРАН ЦУ СКОГ ТИ МА

Улм за у ста вио Асвел

ПР ВА МУ ШКА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА ЗА ПАД СЕ НА СТА ВЉА ПЛЕЈОФОМ И ПЛЕЈАУТОМ

Нај у збу дљи ви је такмичење у Ср би ји

Ју ни ор – Про ку пље 20:0, Југ ба скет – Мо ра
ва 0:20

 1. РАД НИК 16 14 2 1013:824 30
 2. ФЕРПЛЕЈ 16 13 3 1245:975 29
 3. МО РА ВА 16 13 3 1074:882 29
 4. НИШ 16 11 5 1197:1140 27
 5. ДИ МИ ТРОВ ГРАД 16 10 6 1076:1013 26
 6. ЈА СТРЕ БАЦ 16 9 7 1085:1133 25
 7. БОР РТБ 16 8 8 1160:1103 24
 8. АК ТА ВИС 16 8 8 1142:1141 24
 9. МЛ.ВЕ СНА 16 7 9 1035:1056 23
10. ЈУ НИ ОР 16 7 9 1114:1070 23
11. ЈА БЛА НИ ЦА 16 7 9 1037:1054 23
12. СО КО БА њА 16 4 12 1053:1240 20
13. ЈУГ БА СКЕТ 16 0 16 0:300 0
14. ПРО КУ ПЉЕ 16 0 16 0:300 0

Се дам на е сто ко ло (9. фе бру ар): ОКК Ју ни ор 
– Рад ник, Про ку пље – Ниш, Мла дост Ве сна  
Бор РТБ, Ак та вис Ака де ми ја – Ферплеј, Ја
бла ни ца – Ја стре бац, ОКК Со ко ба ња – Југ
ба скет, Мо ра ва – Ди ми тров град.

Пр ВА МУ ШКА рЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА

Јед на од нај у збу дљи ви јих ли га у Ср би ји је Пр
ва му шка ре ги о нал на ли га За пад ко ја се ове 

го ди не игра у из ме ње ном фор ма ту, две гру
пе по осам еки па, че ти ри нај бо ље пла си ра не 
еки пе на ста вља ју так ми че ње у плејофу, а че
ти ри сла би је пла си ра не у плејауту.

С об зи ром да је то је ди на ли га ко ја се игра на 
те ри то ри ји три ре ги о нал на са ве за (Цен трал на, 
За пад на Ср би ја и Ра шко ко сов ски) по кри ва до
ста гра до ва ко ји су оста ви ли огро ман траг у на
шој ко шар ци.

Же љу осам клу бо ва у плејофу ће ис пу ни ти 
са мо јед на еки па, у кон ку рен ци ји су Же ле зни
чар (Ча чак), На пре дак ју ни ор (Кру ше вац), При
бој, Ја го ди на, Клик (Ари ље), Рад нич ки 1950 (Кра
гу је вац), Зе кас 75 (Ра ча) и Ча чак 94 ко ји су или 
во де ћи или дру ги по ран гу клу бо ви у по зна тим 
ко шар ка шким сре ди на ма.

Ве ли ка ће се бор ба во ди ти и у плејауту јер од 
осам еки па ис па да ју нај ве ро ват ни је че ти ри.

На ста вак так ми че ња је пред ви ђен за 9 фе

бру ар и све еки пе вр ше ужур ба не при пре ме за 
оства ре ње сво јих ци ље ва.

 Же ле зни чар је за хва љу ју ћи ло ши јој кош ра
зли ци у прет ход ној се зо ни остао без пла сма на 
у Дру гу ли гу, што је до дат но по ја ча ло ам би ци је 
клу ба да у овој оства ри за цр та ни циљ. То не ће 
би ти ла ко јер има до ста еки па ко је би већ мо
гле игра ти Дру гу ли гу. На за вид ном су ни воу 
са играч ким, ин фра струк тур ним и ор га ни за
ци о ним усло ви ма. Ча чак за хва љу ју ћи тра ди ци
ји, али и по сто ја њу до ста ква ли тет них игра ча 
да је пу ну по др шку на сто ја њи ма клу ба. До са
да шњи ток ли ге је про шао у фер и спорт ском 
так ми че њу, на да мо са да ће тај тренд оста ти  
ре чи су Ми ло ша Бо хињ ца, пред сед ни ка Же
ле зни ча ра.

Бо јан Об ра до вић, пред сед ник На пре дак ју
ни о ра ка же:

 На кон ста би ли за ци је клу ба ко ји је у по след
њим го ди на ма био у огром ним фи нан сиј ским 
про бле ми ма сте кли су се усло ви да се кру ше

вач ка ко шар ка вра ти на ста ре ста зе ко је су по
ста ви ли мно го број ни игра чи. Наш циљ је је дан, 
ула зак у Дру гу ли гу. Ру ко вод ство клу ба је обез бе
ди ло све по треб не усло ве за так ми че ње, а играч
ки и тре нер ски ка дар потвђу ју да је На пре дак ју
ни ор је дан од нај о збиљ ни јих кан ди да та за ви ши 
ранг. Ус пе си по стиг ну ти ове се зо не су пре по зна
ти од јав но сти и Гра да што по ка зу је ве ли ка по
се та утак ми ца ма. 

Пред сед ник Пр ва пе то лет ке Го ран Ла зић је 
ка зао:

 Иако смо на по след њем ме сту не од ри че
мо се ам би ци ја остан ка у ли ги. Ве ли ки је успех 
за Тр сте ник так ми че ње се ни ор ске еки пе у овом 
ран гу и ова квој кон ку рен ци ји па се на да мо да 
ће мо у дру гом де лу има ти ма ње пе хо ва што се 
ти че по вре да игра ча јер у ве ћи ни утак ми ца ни
смо би ли ком плет ни. Тр сте нич ка пу бли ка за
слу жу је да гле да ко шар ку на овом ни воу та ко 
да ће мо да ти све од се бе и по ку ша ти да из бо
ри мо оп ста нак. Д. Ђ. 

У ЖИ ТИ ШТУ ПО ЧЕ ЛЕ ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ОД ЛА ЗАК НА ФИ НАЛ НИ ТУР НИР КУ ПА РА ДИ ВО ЈА КО РА ЋА

Све навијаче во де у Ниш

Пе шуТ: Оче ку Је МО ПО ДР шку „гРО БА РА“
Пред сед ник клу ба Ни ко ла Пе шут је ових да на за о ку пљен мно го-
број ним оба ве за ма, али је по себ но же лео да ис так не го сто прим-
ство чел ни ка КСС ру ко вод ству Све тог Ђор ђа на из вла че њу па ро-
ва за за вр шни цу ку па.
- Би ли смо из у зет но по ча ство ва ни и ува же ни као да смо мал те не 
европ ски шам пи о ни. Хва ла сви ма на сјај ном до че ку и при је му. Све 
нам мно го зна чи и да је под стрек за да љи рад. А што се ти че уче шћа 
на Ку пу у Ни шу ми смо чвр сто на зе мљи и циљ нам је да се не обру-
ка мо про тив ФМП-а. Ко ли ко мо же мо тру ди ће мо се. Са на ма ће би-
ти и на ша на ви јач ка гру па „Бок се ри“ и дру ги при ја те љи клу ба ко ји 
ће нас по др жа ти, а искрен да бу дем оче ку јем по др шку и на ви ја ча 
Пар ти за на ко ји по сле на ше утак ми це игра ју про тив Но вог Па за ра. 
Си гур но ће до ћи у Ниш ра ни је, па ће и њи хо во при су ство на овом 
ме чу ство ри ти и за ни мљи ву ат мос фе ру, ка же Пе шут.

СА ЖРеБА У КУћи КОШАРКе: Сте ва Ко чал ка (у сре ди ни) са са рад ни ци ма из Светог Ђорђа ФОТО: КК Свети Ђорђе

СЛО ВАЧ КА НА ШИ СКРОМ НИ У 26. КОЛУ

Тре сач од ли чан
На шим ин тер на ци о нал цви ма образ је осве тлао Ђор ђе Тре сач у по

бе ди Хан дло ве над фе ње ра шем. Оста ли су би ли да ле ко ис под свог 
ни воа.

Два де сет ше сто ко ло: Но ва Вес – Ин тер 64:86, Хан дло ва – Лу че нец 
97:80, Искра – При е вид за 63:74, Жи ли на – Ле ви це 61:66.

Но ва Вес: Вра неш 3 (30, 31). Ин тер: Ба раћ 7 (32, 41). Хан дло ва: 
Тре сач 21 (54, 73, 64, инд.22). Искра: Ву ћи ће вић 10 (32, 62), Авра
мо вић 10 (62, 41, 43), Кун тић 5 (, 31, 62). Жи ли на: Ђор ђе вић 2 (20, 
30, 32), Ста но је вић 8 (10, 11, 65).

Та бе ла: Ин тер 194, Ле ви це 177, Искра 149, При е вид за 1310, Жи ли
на 1211, Ко мар но 1013, Хан дло ва 914, Но ва Вес 815, Лу че нец 221.

МА ЂАр СКА КЕЧ КЕ МЕТ НО КА У ТИ РАО КОР МЕНД

Ср би су били фатални

рЕ ЗУЛ ТА ТИ, СТрЕЛ ЦИ И ТА БЕ ЛЕ 13. КО ЛА
А гру па: Лу двиг сбург  Ни жњи Нов го род 
59:85, Ле Ман  Ан вил 88:79 (76:76), Вент
спилс  Аве ли но 106:102  (90:90). Си ноћ: Мур
си ја  Бан вит. 
Лу двиг сбург: Најт 20, Мар тин 17. Ни жњи 
Нов го род: Дра ги ће вић 24 (6 ск), Ха мер 22 
(9 ск). Ле Ман: Би жу 23 (6 ск), Еито 15 (7 ск, 
6 ас). Ан вил: Мар ко вић 6 (93,  20, 4 ск за 19 
мин.), Бру сар 24, Ми ха лак 17. Вент спилс: ЛО
маш 27 (5 ск), Гул бис 16 (6 ск). Аве ли но: Грин 
39 (11 ск, инд.38), Ши кес 28 (8 ас).
Та бе ла: Мур си ја 121, Бан вит 94, Аве ли но 76, 
Ни жњи Нов го род 77, Ле Ман 77, Вент спилс 
58, Ан вил 410, Лу двиг сбург 311.

Б гру па: Ха по ел Хо лон  Нан тер, Опа ва – Бон, ПА
ОК  Те не ри фе, Ве не ци ја  Фри бург (си ноћ).

Та бе ла: Те не ри фе 112, Ве не ци ја 94, Ха по
ел Хо лон 76, ПА ОК 85, Нан тер 76, Бон 67, 
Фри бург 310, Опа ва 112.

Ц гру па – да нас: АЕК  Ан твер пен у 20,30, 
Бам берг  Ним бурк у 20,30, Ди жон – Је ру
са лим у 20,30, Фу ен ла бра да  Ли јет ка бе
лис у 20,30.
Та бе ла: АЕК 112, Је ру са лим 112, Бам берг 
85, Ан твер пен 76, Ли јет ка бе лис 49, Ним бурк 
49, Ди жон 49, Фу ен ла бра да 310.

Д гру па – да нас: Неп ту нас  Бај рот у 18,30, 
Остен де  Стра збур у 18,30, Олим пи ја  Бе шик
таш у 18,30, Вир тус  Про ме теј у 18,30.
Та бе ла: Вир тус 94, Бе шик таш 85, Про ме теј 
85, Остен де 76, Неп ту нас 76, Стра збур 76, 
Бај рот 58, Олим пи ја 112.

Нај ве ће из не на ђе ње при ре дио је 
Кеч ке мет са че тво ри цом на ших 

ин тер на ци о на ла ца ко ји су у го сти
ма по бе ди ли Кор менд и ски ну ли га 
са дру гог ме ста, омо гу ћив ши еки
пи Ни ко ле Ла зи ћа са та ко ђе че тво
ри цом Ср ба да се при бли жи ли де
ру Сол но ку.

То ми слав Иво шев је од ско чио 
ко ри сно шћу игре, из ван ред ну 
пар ти ју, али у по ра зу пру жио је и 
Сте фан Бал ма зо вић. Вр ло ис так
нут био је и Лу ка Мар ко вић у по
бе ди Ка по шва ра.

Осам на е сто ко ло: Пакш – Сол
нок 63:76, Бу дим пе шта – Се кеш фе
хер вар 78:102, Ка по швар – Шо прон 
90:67, Ја збе ре њи – Пе чуј 95:94, Кор
менд – Кеч ке мет 85:88, Се ге дин – 
Де бре цин 71:83, Сом бат хе љи – За
ла е гер сег 100:103.

Пакш: Јев то вић 8 (114, 6 ск). Сол
нок: Ми ло ше вић 3 (51, 20, 11). 

Ка по швар: Мар ко вић 20 (97, 21, 
53, 6 ск, инд.23), Шпи ца 11 (74, , 
33). Ја збе ре њи: Алек сан дров 15 (42, 
53, 22), Пан те лић 11 (84, 11, , 
13 ск), Ра кић 6 (40, 30, 66), Бр ба
клић 2 (21). Кач ке мет: Дра ми ћа
нин 15 (54, 92, 11), Ка ра хо џић 9 
(43, 11, 30, 7 ск), Ди мић 11 (71, 
41, 76), Ђе ра си мо вић 12 (73, 32, 6 
ск). Се ге дин: Шу ло вић 14 (104, 30, 
86, 9 ск)), Бол тић 8 (22, 21, 41, 
5 ас), По ња вић 11 (51, 62, 43, 5 
ск). Де бре цин: Иво шев 17 (65, 31, 
94, 12 ск, 5 ас, 5 ил, инд.33). Сом
бат хе љи: Бал ма зо вић 23 (74, 63, 
96, инд.26).

Та бе ла: Сол ни ок 162, Ја збе ре њи 
135, Кор менд 126, Сом бат хе љи, За
ла е гер сег 117, Де бре цин 108, Пе
чуј, Кеч ке мет 99, Шо прон, Пакш 
810, Се кеш фе хер вар 711, Ка по
шва ри 612, Се ге дин 513, Бу дим
пе шта 117.

Улм је ус пео да са вла да Асвел и на
не се му пр ви по раз у Топ 16 фа

зи Евро ку па. Иако је Асвел ус пео да 
пред по след њи пе ри о да при ђе на пет 
по е на за о стат ка, Улм је сјај но од и грао 
за вр шни цу и по бе дом се опро стио 
од евро сце не за ову се зо ну. 

Ф гру па – по след ње ко ло: Улм  Асвел 86:68. 
Улм: Грин 17 (4 ск), Џејмс 14. Асвел: Кал ни
је тис 16 (7 ас), Ажи ни са 10.


