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УКРАТКО

Тренер чије су лудорије ушле у легенду
Македонски кошаркашки стручњак Лазар Лечић, који је ових дана гост Београда, мењао је идентитет  
играчима на полувремену, доводио шарпланинца на меч, играо „фластер” на судији...

К
ошаркашкa лига Југославије 
у своје две златне деценије 
(1971-1991), када је била и 
најбоља у Европи, имала је 
десетине јунака који су гра-

дили тај имиџ, мада је било и оних 
који су у легенду ушли због несва-
кидашњег „приступа” кошарци. Као, 
рецимо, македонски стручњак Лазар 
Лечић који је многима био симпати-
чан, док је некима ишао на нерве. У 
ове друге спада наш цењени колега 
Перо Златар, тадашњи председник 
Локомотиве (Цибоне), који и данас 
с презиром говори о Лечићевим „лу-
доријама”.

– Радујем се што сам опет у Београ-
ду, јер то је град мојих пријатеља. До-
шао сам као специјални гост Мемо-
ријалног турнира ветерана „Драгиша 
Шарић”. Пре свега сам отишао на 
гроб мог пријатеља и колеге Ранка 
Жеравице – рекао је Лечић, Жерави-
чин помоћник у репрезентацији која 
нам је донела прво злато, на Светском 
шампионату у Љубљани 1970.

Лечић је био атракција у првенству, 
водећи скопски Работнички ка нај-
бољим резултатима у историји тог клу-
ба. Причало се тада да је теже победи-
ти њих у Скопљу него Ињис у Варезеу 
(троструки првак Европе с тренером 
Ацом Николићем од 1970. до 1973).

–Работнички је имао ниске и брзе 
играче и било ми је јасно да не може-
мо да парирамо другима испод коша, 
па сам проширио одбрану на цео те-
рен. Кроз ту велику агресивност ство-
рио сам, да тако кажем, македонски 
стил кошарке. Три године смо имали 
најбољу одбрану у земљи. 

Каже да му је Партизан био највећа 
инспирација, чак и док је водио екипе 
Олимпије и чачанског Борца. 

–Работнички је увек играо доб-
ро против Партизана против кога 
смо, ако се не варам, имали бољи 
скор. Била је то страшна лига, нај-
боља у Европи, из које су сви стра-
ховали од гостовања у Скопљу. Сви 
су знали: закључавам халу, нико не 
може да изађе док Работнички не 
победи...

Чувени сплитски центар Петар 
Сканси је једном причао аутору 
ових редова да Југопластика читав 
сат није смела да напусти дво-
рану у Скопљу, али да су се 
играчи пријатно изнена-
дили кад их је македон-
ска публика дочекала 
овацијама.

– Сплићани су 
нам били симпа-
тични. Ја сам 
тада седео с 
њима у свла-
чионици, 
није било 
п р о б л е -
ма.  Док 
нам, реци-
мо, Загреп-
чани нису 
били толико 
драги. Руководс-
тво Локомотиве 
се љутило кад нас је Ју-
гопластика победила и 
постала првак, а да смо 
изгубили пехар би отишао у Загреб. 
Загрепчани су нас притискали да по-
бедимо Југопластику, а тражили да 
њих пустимо, међутим, македонски 
народ је био за Сплићане. 

Из Загреба су говорили да оно што 
Лечић ради прелази границу доб-
рог укуса. Он данас каже да је то био 

само његов 
одговор на 

њ и х о в о 
омалова-
жавање:

– Кад је 
Л о к о м о -

тива те го-
дине дошла 

код нас, во-
дили смо на 

п о л у в р е м е -
ну двадесет 

поена разлике а пошто ме је Нико-
ла Плећаш зафркавао на припрема-
ма репрезентације, ушао сам у свла-
чионицу у рекао му: „Да ти отворим 
салу да даш неки кош да те не би оте-
рали из Локомотиве”. Онда сам на-
шем капитену Георгијевском рекао 
на тајм-ауту пред крај меча да кад 

буде у контри закуца лопту у канту 
за смеће иза коша, коју смо претход-
но поставили, што је изазвало еруп-
цију одушевљења у хали.

Скопска публика ни друге није ште-
дела. Често је гађала противничке иг-
раче разним предметима („стручњак” 
за праћку је био иза противничког 

коша и гађао из-
вођача бацања, 
како каже сплитс-
ки ас Дамир Шол-
ман), а било је и 
упада у терен. 
Партизанов бек 
Драгутин Чер-
мак је хтео да вра-
ти мило за драго 
једном навијачу 
и настала је туча 
у којој је тренера 

Ранка Жеравицу 
нокаутирао поли-

цајац кога су му до-
маћини доделили 

као обезбеђење! „Све 
је то било тривијално 

у односу на насиље у мо-
дерној кошарци”, казао је једном при-
ликом Жеравица.

–Кошарка нам је свима била и хоби 
и живот, били смо са њом од јутра до 
мрака, а публика је желела шоу. Јед-
ном се велики судија Обрад Белоше-
вић мало наљутио кад сам увео шес-
тог играча на терен. Питао ме шта то 
радим, а ја сам му рекао: „Хоћу само 
да будемо равноправни, пошто ти иг-
раш за Партизан”.

Врхунац Лечићевих егзибиција 
виђен је на утакмицама против фран-
цуског Тура, у четвртфиналној гру-
пи Купа купова у сезони 1975/76. У 
првом мечу, у гостима, Работнички је 

на полувремену губио са 53:38, а ње-
гов једини центар Драган Радосавље-
вић је имао четири личне грешке.

– Рекао сам нашем масеру на полу-
времену да обрије бркове Радосавље-
вићу и да уместо свог дреса (број 14) 
узме Никифоровићев (4). Тако је Ра-
досављевић могао мирно да игра у 
наставку, јер судије нису приметиле 
да је узео Никифоровићев идентитет. 
На последњем тајм-ауту, кад је било 
извесно да ћемо убедљиво да изгуби-
мо, рекао сам играчима да после зву-
ка сирене за крај почнемо да слави-
мо као да смо нешто освојили! Док 
смо се еуфорично радовали, делегат 
утакмице ме је збуњено питао: „За-
што славите кад сте изгубили са 16 
поена разлике“! „Зато што ћемо код 
нас да победимо са 17 разлике“, одго-
ворио сам му. У реваншу је било упра-
во онако како сам му рекао...

Али, то није било све кад је реч о 
сусретима са Французима...

-На мечу у Француској, одмах иза 
моје клупе, била је супруга председ-
ника њиховог клуба са пудлицом која 
ме је све време нервирала. У једном 
тренутку сам је узео и заврљачио јед-
но 30 метара. Дошла је полиција, али 
сам се некако извукао. Зато сам у ре-
ваншу довео огромног шарпланинца 
и поставио га близу записничког сто-
ла. Све је било у реду док једна лопта 
није кренула ка њему... Настао је хаос, 
публика је јурнула напоље...

Работнички је успео да се пласи-
ра у полуфинале Купа купова (про-
тив француског тима 83:99, 107:90) 
у којем је изгубио од миланске Олим-
пије (67:90, 104:89). Од свих победа 
тог македонског клуба више се памте 
Лечићеви „наступи“ крај клупе.

Александар Милетић

Лазар Лечић у време највећих 
 резултата Работничког  

Визура ниже победе

Првенство државе за одбојкашице

Јединство (СП) – Визура 1:3
Крагуј – Спартак 0:3
МД – Железничар 3:2
Динамо – ТЕНТ 3:0
Ц. звезда – Јединство (У) 3:1

Табела
Визура 7 7 0 21:8 19
Спартак 7 5 2 19:9 16
Ц.звезда 7 5 2 18:9 16
ТЕНТ 7 5 2 17:9 16
Јединство (СП) 7 4 3 16:14 12
Железничар 7 3 4 12:15 9
Динамо 7 2 5 11:15 7
МД 7 2 5 11:19 5
Јединство (У) 7 1 6 6:19 3
Крагуј 7 1 6 6:20 2

Кошаркашка АБА лига: 
Цедевита - Партизан 75:72

Партизанови кошаркаши били су 
на прагу изненађења против Це-

девите у Загребу и вероватно ће јако 
жалити што су пропустили да остваре 
победу која би била велики подстрек 
за наставак сезоне. Прилику да оп-
равда свој повратак у клуб имао је 
Данило Анђушић, при изједначеном 
резултату у последњем минуту, али 
из отворене позиције са шест метара 
није ни добацио до коша. 

Овај шутер „црно-белих“ је пет се-
кунди пре краја из слободних бацања, 
која ретко промашује (у сезони сада 
учинак 15-18), могао да поравна скор, 
али није погодио прво, а из другог је 
смањио на 73:72. Потом су домаћи са 
„пенала“ повисили на „плус три“ што је 
било недостижно за госте - после тајм-
аута, тежак шут за три поена прома-
шио је Маринковић: Цедевита - Парти-

зан 75:72 (17:23, 18:13, 14:16, 26:20). 
„Црно-бели“ су приказали најбољу 
овосезонску партију ван „Пионира“, 
мада су били додатно ослабљени не-
играњем „плејмејкера“ Цветковића 
због лакше повреде (дуже одсутни 
Мурић и Андрић). При томе, америч-
ки организатор игре Вилсон више је 
штетио него користио, изгубивши не-
вероватних осам лопти за 18 мину-
та на терену, али Партизанова игра 
је била течнија него иначе.

Екипу је у меч одлично увео аме-
рички крилни центар Кевин Џонс, са 
11 поена у првој четвртини („тројка“ 
и три „дуге двојке“), а убацио је чети-
ри и пред последња два минута (уку-
пан шут из поља 10-15). Партизан је у 
првом кварталу имао девет поена виш-
ка, у другом поново изградио предност 
од седам, а у четвртом је серијом од 
8:0 реаговао на вођство супарника од 
63:56. Тај налет је покренула „тројка“ 
начелно трећег „плејмејкера“ Магдев-

ског, који је на исти начин смањио на 
70:69 пред завршни минут.

Цедевитин тренер Мршић је, пред 
важну утакмицу у Евролиги, дози-
рао „минутаже“ па је рецимо Амери-
канац Вокер дуго био на клупи после 
добре роле у првом полувремену.

- Одиграли смо добро, али по ко зна 
који пут нисмо имали среће. Радује 
партија коју смо пружили - изјавио 
је Чедомир Витковац. 

Мала дворана Дома спортова. Гле-
далаца: 2.380. Судије: Пукл, Мајкић, 
Крејић.

Цедевита: Пулен 12 (једна „трој-
ка“), Вајт 9, Катић 5 (1), Пилепић 6 
(2), Бабић 9, Жганец 2, Вокер 11 (3), 
Муса, Билан 13, Гордић 2, Жорић 4, 
Араповић 2.

Партизан НИС: Аранитовић 4, 
Џонс 21 (1), Маринковић 5 (1), Вит-
ковац 10, Ђумић 2, Перовић 6, Маг-
девски 8 (2), Милутиновић 3, Врабац 
2, Вилсон 3, Анђушић 8(1). Г .К.

Будућност се провукла

Кошаркашка АБА лига (12. коло)

Олимпија – Металац  76:62
Мега Лекс – Крка  84:77
Тајфун – МЗТ  68:62
Цедевита – Партизан  75:72
Будућност – Сутјеска  89:87
Задар – Игокеа  18 ч
Ц. звезда – Цибона  21 ч

Табела
Будућност 12 10 2 915:817 22
Цедевита 12 9 3 925:854 21
Мега Лекс 12 9 3 926:868 21
Ц. звезда 11 8 3 855:752 19
Крка 12 6 6 830:880 18
Олимпија 12 5 7 851:857 17
Задар 11 6 5 732:741 17
Тајфун 12 5 7 737:861 17
Игокеа 11 5 6 775:770 16
МЗТ 12 4 8 840:866 16
Металац 12 4 8 824:897 16
Партизан 12 4 8 845:877 16
Цибона 11 4 7 780:802 15
Сутјеска 12 3 9 829:912 15

Замало изненађење у Загребу

Најбољи код „црно-белих”: Џонс у дуелу са Биланом   
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УЛЕБ листа: Црвена 
звезда 19, Партизан  
на 40. месту 

Шампион Србије и АБА лиге Црвена 
звезда налази се на 19. месту на листи 
Заједнице европских кошаркашких ли-
га (УЛЕБ), док је Партизан 40. „Црвено-
бели” остали су на истој позицији као 
и прошле сезоне, док је Партизан ло-
шије пласиран за четири места. Иако 
угашен, Раднички из Крагујевца налази 
се на 65. месту.  Први на листи је мос-
ковски ЦСКА, првак Европе Реал Мад-
рид је други, а потом следе Олимпија-
кос, Барселона, Макаби из Тел Авива, 
Фенербахче... Од клубова из АБА лиге, 
Цедевита је 28, Олимпија 31, Будућност 
42, а Игокеа 75. Ранг листа УЛЕБ-а од-
ређује се на основу резултата у Евроли-
ги и Еврокупу у претходне три сезоне, 
без квалификационих рунди.  Танјуг

Приступ као против Реала

Блистава победа над Реалом најбоља 
је позивница навијачима Црвене звез-
де да помогну тиму у последњој утак-
мици 12. кола АБА лиге у „Пиониру” 
(21 ч) против Цибоне. Регионална лига 
је приоритет „црвено-белима” да би и 
у наредној сезони учествовали у Евро-
лиги, а два кикса против Олимпије и 
Игокее позивају на опрез. Цибона иа-
ко има скор 4-7, консолидовала је ре-
дове, појачала се у односу на почетак 
сезоне и свакако рачуна на умор и ве-
лико пражњење играча Звезде у дуелу 
са Мадриђанима. 
Тренер Београђана Дејан Радоњић на-
глашава да позиција на табели не пока-
зује реалну снагу Загрепчана који ће на 
паркет „Пионира” истрчати растереће-
ни, па захтева од играча приступ као 
против Реала. 
–Да је у овом саставу почела сезону, 
сигуран сам да би се Цибона борила 
за сам врх. Ту су сада играчи иза којих 
су завидне каријере, као и млади са 
великим талентом. Морамо да одго-
воримо на обавезу која је пред нама. 
Да квалитетном одбраном, макси-
малном концентрацијом и озбиљним 
приступом покушамо да контролише-
мо ситуацију. Цибона заслужује апсо-
лутни респект. Не смемо да дозволи-
мо да њена растерећеност и искуство 
дођу до изражаја. Ми смо ти који мо-
рамо да наметнемо квалитет и свес-
ни смо да неће бити лако. Иза нас је 
само један тренинг после Реала. Али, 
морамо да будемо да висини задатка. 
При томе, очекујем и велику подршку 
са трибина – истакао је Дејан Ра-
доњић. М. С.

Тревис напустио Стразбур 
Амерички кошарка Ромео Тревис на-
пустио је екипу Стразбура, пошто му је 
истекао двомесечни уговор са фран-
цуским клубом.  Искусни кошаркаш је 
у француској лиги бележио просечно 
7,3 поена, 5,2 скока и 2,5 асистенције 
по мечу, али је клуб одлучио да не про-

дужи сарадњу са Американцем, који је 
доведен као замена за сада опоравље-
ног Мета Хауарда. 
Стразбур се налази у А групи Евролиге 
са Црвеном звездом и тренутно заузи-
ма пето место у групи са скором 3-4 
колико имају и „црвено-бели”. Наред-
ну утакмицу  одиграће 4. децембра ка-
да ће угостити екипу Бајерна из Мин-
хена.  Танјуг
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