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Партизан плаћа 200.000 динара 
и игра без публике 

Директор такмичења 
Кошаркашке ли-

ге Србије Леон Делеон 
казнио је Партизан са 
200.000 динара и јед-
ном утакмицом играња 
пред празним трибина-
ма због неспортског по-
нашања навијача на дру-
гом финалном мечу у 
плеј-офу против Црвене 
звезде. Звезда је славила 
са 72:69, а утакмица је у 
првом полувремену на 
кратко била прекинута 
због повреде плејмејке-
ра „црвено-белих” Сте-
фана Јовића. 

„Екипа Партизана ка-
жњава се играњем јед-
не утакмице без публи-
ке и новчаном казном 
од 200.000 динара због неспортског 
понашања гледалаца, бацања на те-
рен у више наврата меких и чврстих 
предмета, а нарочито због бацања 
два седишта са трибине на клупу за 
резервне играче Црвене звезде. Том 
приликом повређен је Стефан Јовић, 
који због повреде није могао да на-

стави утакмицу”, наводи се у саопш-
тењу. 

Новчану казну од 48.000 динара 
мораће да плати и тренер Партиза-
на Душко Вујошевић због досуђене 
техничке грешке. Звезда води са 2:0 
у финалној серији, а трећа утакмица 
је сутра у 21 ч.  Танјуг

Милутинов на драфту, Тејић се повукао

На драфту за америчку професионалну кошаркашку лигу и ове године би треба-
ло да буде играча из Србије. Очекује се да буде изабран 20-годишњи центар Пар-
тизана Никола Милутинов, којем амерички аналитичари предвиђају позицију 
почетком друге рунде (од 31.). За разлику од њега, уочи истека рока пријаву је 
повукао крилни центар Црвене звезде Марко Тејић (19) као и неколицина других 
наших кошаркаша попут крила Металца Душана Кутлешића (20). Да остане у кон-
куренцији одлучио је „плејмејкер” Севиље Никола Радичевић (21). Драфт ће би-
ти одржан 25. јуна у Њујорку. Г.К.

Јовић напушта терен пошто је погођен 
столицом у главу
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На састанку у Загребу 
договорено да регионално 
кошаркашко такмичење 
буде сто одсто у власништву 
клубова, а да ли ће бити 
признато – одлучује Фиба

На иницијативу наших клубова учес-
ника АБА лиге и КСС у Загребу је 

у “минут до дванаест” одржан састанак 
за спас регионалне кошаркашке лиге. 
Представници 12 клубова из некада-
шње Југославије који су ове сезоне иг-
рали АБА лигу, челници шест нацио-
налних кошаркашких савеза и физичка 
лица власници Лиге, већали су скоро 
цео дан и донели одлуку која би могла 
да буде спасоносна за цео кошаркашки 
регион. Договорено је да се формира 
и региструје нова АБА лига сто одсто 
у власништву клубова и од Фиба, чији 
ће Извршни комитет сутра заседати у 
Женеви, затражено признање.

Како ће реаговати у Светској кошар-
кашкој федерацији која је наш регион 
увукла у рат са Улебом и Евролигом, 
остаје да се види. Главни камен споти-
цања било је власништво АБА лиге (20 
одсто) у рукама шест физичких лица, 
који су у Управном одбору имали чак 
60 одсто гласова и сваку одлуку су мог-
ли да донесу мимо клубова, а сада је то 
промењено.

После састанка учесници су изра-
зили уверење да ће новим концептом 
АБА лиге бити задовољни и у Фиба 
и да очекују признање, чиме би била 
стављена тачка и на претње санкцијама 
репрезентативним селекцијама. Ипак, 
велико је питање како ће Фиба реагова-
ти на чињеницу да ће лигом и даље уп-
рављати реформисано предузећу “АБА 
Сидро д.о.о.”, у ком ће 80 одсто права 
имати клубови, а шест већ спорних 
физичких лица (Лорбек, Лисац, Сага-
дин, Миличевић, Радић и Билић) ос-
татак. Они ће имати рок од три године 
да потпуно изађу из власништва, па би 
до лета 2018. и “Сидро” комплетно пре-
шло у руке клубова.

Понуђено је решење за још један спо-
ран детаљ. Босни као оснивачу лиге 
биће исплаћена надокнада у висини 

књиговодствене вредности за 20 одс-
то власничког удела, као и Сплиту за 
6,66 одсто. Тако ће сувласнички удео 
сваког клуба износити 6,66 процена-
та. Клубови ће имати 24 гласа у пре-
дузећу “АБА Сидро“, а физичка лица 
шест. Предвиђено је да седиште Лиге 
буде у Загребу, а водиће је председник 
и двојица потпредседника који ће се 
мењати сваке године. Први председ-
нички мандат поверен је Драгану Бо-
кану из Будућности, а клубови ће иза-
брати директора „АБА Сидра“. Први 
„пик“ је Роман Лисац.

Са састанка је упућен допис генерал-
ном секретару Фиба Патрику Бауману 
следеће садржина:

„Обавештавамо Вас да је дана 16. јуна 
у Загребу одржан заједнички састанак 
шест националних кошаркашких са-
веза са територије бише Југославије и 
представника 12 клубова регионалне 
лиге. Постигнут је договор о форми-
рању и регистрацији нове реагионал-
не АБА лиге 100 одсто у власништву 12 
клубова учесника лиге. Тим договором 
престају да важе потписи клубова учес-
ника који су дати на састанку у Љубља-
ни 20. маја. У прилогу Вам достављамо 
изјаву потписану од стране шест наци-
оналних кошаркашких савеза и Уговор 
о онивању Јадранске кошаркашке лиге 
(АБА). Верујемо да ова лига, неопход-
на за развој кошарке, испуњава услове 
за признање од стране Фиба Европе. 
У складу с тим ће се новоформирана 
Јадранска кошаркашка лига (АБ) об-
ратити Фиба Европе“. М. С.

Без приватника 
у АБА лиги

Б
или смо алтернатива српским 
развојним програмима јер смо 
имали идеју и знали како да је 
брзо реализујемо, уз марке-
тиншко знање како да дођемо 

до финансија. Поседовали смо сталну 
посвећеност, љубав и ентузијазам који 
нисмо наплаћивали. Новац нам је слу-
жио за улагање и увек смо га имали, јер 
су сви препознали дугогодишњу пос-
већеност реализацији дела стручних 
активности врхунских тренера.

Овако Братислав Ђорђевић, уз покој-
ног Михаила Павићевића идејни тво-
рац Академског кошаркашког кампа 
„Професор Александар Николић“ на 
Златибору, објашњава у чему је тајна 
успеха спортске институције која овог 
лета обележава 40. рођендан. Када би 
се уписала једно уз друго сва имена 
која су на тим теренима учила драго-
цене лекције из кошарке, могло би да 

се каже да су за протекле четири деце-
није ту продефиловале барем четири 
јаке репрезентације. Организатори да-
нас поносно кажу: укупно око 40.000 
деце и више од хиљаду тренера. 

На златиборским теренима неке од 
својих последњих часова држао је и 
професор Александар Николић чије 
име данас носи камп (некада се звао 
„Јуниор“). У овој својеврсној акаде-
мији кошарке са децом су радили и 
Братислав Ђорђевић, Боривоје Це-
нић, Ранко Жеравица, Миодраг Сија 
Николић, Слободан Пива Ивковић, 
Борислав Реба Ћорковић, Бора Џа-
ковић, Божидар Маљковић, Богдан 
Тањевић, Светислав Пешић, Жељко 
Обрадовић, Душко Вујошевић, Жељ-
ко Лукајић, Марија Вегер, Ратко Јок-
сић, Џим Смитсон, Пол Кертис, Зоран 
Сретеновић, Аца Петровић, Велимир 
Гашић, Предраг Вучићевић... 

Међу врхунским играчима који су 
као деца долазили на камп налазе се 
и Александар Ђорђевић, Предраг Да-
ниловић, Дејан Бодирога, Саша Обра-
довић, Жељко Реабрача, Зоран Сре-
теновић, Мирослав Радошевић, Игор 
Ракочевић, Харис Бркић... Селектор 
наше женске репрезентације Марина 
Маљковић је такође боравила овде а 
наредног јула ће своје тренерско знање 
преносити на нове генерације.

„Камп је постао живот свих тих људи, 
а све смо постигли кроз игру. Програм 
је такав да дете добије информације о 
својим врлинама и манама, да би могло 
да ради на томе целе сезоне и да би до-
године у исто време било боље“, истиче 

Братислав Ђорђевић који се и кроз овај 
камп чврсто држао својих спортских 
принципа а то је да су играчи (деца) 
први и најважнији фактор у спорту, за-
тим следе стручњаци, па медији, онда 
спонзори (донатори, партнери...) и тек 
на крају – функционери.

У једној од претходних монографија 
кампа пише и ово: 

„Радикално мењајући традиционал-
ну праксу селекције, пружали смо мо-
гућност свима да се баве спортом... Код 
нас су многи почетници наговестили 
да ће бити асови. Александар Ђорђе-
вић и Предраг Даниловић, на пример. 
На Златибору су и многи тренери на-
правили почетни корак ка европским и 
светским висинама, као Божидар Маљ-
ковић који је био и један од оснивача 
кампа, или Жељко Обрадовић који је 
баш овде наговештавао да ће бити оно 
што је данас“.

Камп се бави и издаваштвом (обја-
вио више књига, приручника и мага-
зина), помагао је многим другим кам-
повима, а поред осталог основао је и 
Први мини-баскет покрет, 1980. го-
дине, који и данас траје. Те године се 
одиграо и први мини-баскет меч, у Ку-
манову, пред 5.000 гледалаца, између 
селекција тог града и Београда.

„Камп на Златибору је био својеврс-
на стручна, стална школа која је преко 
свакодневних саветовања усавршавала 
стручни кадар, али и развијао системе 
такмичења, као што су Мекдоналдсо-
ва и Тигрова лига“, наглашава Ђорђе-
вић.

 А. Милетић

Место с којег су узлетели 
Ђорђевић и Даниловић
Међународни кошаркашки камп „Александар Николић” 
обележава 40. рођендан и поносно истиче да је до сада 
угостио око 40.000 деце и хиљаду стручњака

Ранко Жеравица и Љубивоје Ршумовић отварају камп

Оснивачи: Михаило Павићевић и Братислав Ђорђевић

Александар Николић на кампу пре више од две деценије

Изложба у „Озону“ 
23. јуна

Од 23. до 26. јуна, у Галерији 
„Озон“ у Београду (Узун Миркова 
10) биће постављена изложба 
посвећена кошаркашком кампу 
на Златибору. Отварање је 23. 
јуна у 20 часова. Биће ово 
прилика да се оснивачи, 
учесници и пријатељи кампа 
подсете првих 40 година његовог 
рада.

Први председник: Драган Бокан

Ватерполисти Србије бољи од 
Русије пред 5.000 гледалаца
Ватерполо репрезентација Србије победила је селекцију 
Русије са 12:5 (3:1, 4:0, 3:3, 2:1) у пријатељском мечу 
одиграном у Смедереву пред 5.000 гледалаца. Србија ће 
данас у Шапцу одиграти још једну утакмицу против Ру-
сије, који ће бити склопу припрема пред Светску лигу.

Најефикаснији играч на мечу био је Душко Пијетло-

вић са пет голова, Филип Филиповић је додао два, док 
су се једном у стрелце уписали Душан Мандић, Милош 
Ћук, Никола Јакшић, Гаврил Суботић и Милан Алексић.

Селектор селекције Србије Дејан Савић захвалио се Сме-
дереву на гостопримству и великој подршци са трибина.

„Русија је све боља екипа и није била лака утакмица. У 
тешком смо тренингу и види се да нам је потребна свежи-
на. Нажалост, здравствени билтен није најбољи јер пов-
реда мучи Стефана Митровића, али бар је Ћук играо”, на-
вео је Савић.


