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Реми у Паризу, пораз 
Реала у Волфсбургу
У чудној утакмици са пуно грешака у једном од дербија 
четвртфинала Лиге шампиона ПСЖ и Манчестер сити играли 
нерешено 2:2 (1:1), Немци лако савладали Мадриђане са 2:0 (2:0)

Била је то вео-
ма чудна утак-
мица у Паризу 
са пуно греша-
ка, па се сте-
као утисак да 
је реми најпра-

веднији. Мажић се није пуно дво-
умио у 12. минуту када је старт Сање 
над Давидом Луизом окарактерисао 
за најстрожу казну. Додуше, наш нај-
бољи судија, који ће овог лета дели-
ти правду у Француској на европс-
ком шампионату, био је веома близу 
места догађаја. Велику одговорност 
у тиму ПСЖ-а као и обично прихва-
тио је њихов најбољи играч Златан 
Ибрахимовић. Прва звезда Парижа-
на и шведске репрезентације при-
шао је лопти доста опуштено, није 
ни гледао где се голман гостију на-
лази, гађао је десни угао али је сјај-
ни Хартс прочитао његову намеру. 
Тако је пропала велика прилика до-
маћина да поведе. Који секунд кас-
није Ибрахимовић је главом шу-
тирао, али, опет безуспешно, јер се 
Харт добро поставио.

Француски шампион контролисао 
је игру у потпуности и у 24. минуту 
имао је нову шансу. Ибрахимовић 
се поново нашао у гол шанси након 
сјајног паса Ди Марије, када је имао 
потпуно отворен путу ка голу Ситија 
и онда када се очекивао гол у мрежи 
Хартса, уследио је несхватљиво слаб 
ударац са шеснаест метара, а лопта је 
отишла далеко изнад пречке. Гости су 
се определили за стриктно чување 
гола, препустивши намерно средину 
терена домаћину. Пелегрини, коме је 
ово последња сезона на клупи енглес-
ког тима није дао шансу нашем реп-
резентативцу Александру Коларову, 
па су и напади по левој страни Ситија 
били веома ретки.

Милорад Мажић, који је синоћ де-
лио правду у Паризу добро је држао 
конце у првом полувремену. Био је 
тачан, прецизан у свакој ситуацији, 
не дозвољавајући да се развије ошт-
ра и груба игра. И када су се најмање 
надали домаћи играчи су били жесто-
ко кажњени. Играо се 38. минут када 
су играчи ПСЖ- а погрешили на сре-
дини терена, уследила је контра а Де 
Брујне је искористио грешку Давида 
Луиза, који се саплео на ивици шес-
наестерца, уследио је одличан и пре-

цизан ударац за вођство Манчестер 
ситија!

Ипак брзо је дошло до изједначења. 
У 41. минуту Харт је несмотрено до-
дао лопту до Фернанда коме је иза 
леђа прилазио Ибрахимовић, и пот-
пуно неометан успео да му изблоки-
ра шут, па је лопта ненадано заврши-
ла у мрежи. Сити је на јефтин начин 
примио погодак<који би могао скупо 
да га кошта.

Аргентинац Ди Марија давао је по-
себан тон игри домаћина. Готово све 
акције ишле су од њега, док је са леве 
стране одговоран задатак имао и Ма-

туиди. Сити ни на почетку другог по-
лувремена није мењао тактику. Први 
период другог полувремена протекао 
је без великих узбуђења, углавном се 
играло на средини терена 

Чекао је ПСЖ нову шансу за пого-
дак и дочекао је у 59. минуту. Најпре 
је Ди Марија извео одличан корнер 
са леве стране, Кавани је високо ско-
чио, добро шутирао главом, голман 
Хартс је кратко одбио а Рабиот је био 
близу, одлично је реаговао и са само 
неколико метара сместио је у празну 
мрежу. Недуго затим  Кавани, који се 
у финишу меча пробудио, погодио је  
пречку, после још једног сјајног цен-
таршута Ди Марије.

У 72. минуту у утакмици са пуно 
грешака, а најновију је направио 
Орије гости су дошли до изједначења 
и то када су се најмање надали. Најп-

ре је са десне стране центрирао Сања, 
Орије је желео да је избаци али је то 
лоше урадио. Лопта се потом одбила 
од капитена Силве, а читаву акцију 
добро је пратио Фернандињо, који 
је иначе био асистент код првог гола 
Ситија, и доноси нову радост својој 
екипи: ПСЖ - Манчестер сити 2:2!

Тек у самом финишу меча заиграо 
је и наш репрезентативац Александар 
Коларов који је у зауставном време-
ну заменио Агуера, забележивши свој 
29. наступ у елитном такмичењу.  

Реал је са великом надом чекао 
први сусрет против немачког Волфс-

бурга, посебно је након победе над 
Барселоном порасло расположење 
код Роналда и осталих супер звез-
да из Мадрида. Ипак, није их чекао 
ни мало лак задатак јер је Волфсбург 
до сада у Лиги шампиона показао 
сјајне игре, посебно код куће и пред 
својим навијачима. Први је запретио 
Реал и то у 14. минуту када је Карим 
Бензема изашао сам пред голом Бе-
наља, али је први чувар Волфсбурга 
одлично интервенисао. Два минута 
касније пенал за немачки тим. Кази-
миро је био неспретан фаулиравши 
Ширлеа, сигуран са 11 метара био је 
Родригез.   

Немци су од тада кренули још аг-
ресивније и већ у 25. минуту екипа 
са веома расположеним Дракслером 
долази до новог вођства. Драхслер 
је одиграо до Енрикеа, који цент-
рира по земљи за Арнолда који са 
пет метара шаље лопту у мрежу по-
ред немоћног Наваса. Ко је могао да 
се нада оваквом расплету у првих 
25. минута, ни највећи оптимисти! 
Реал никада до сада у Лиги шампи-
она није примио два гола за само 25 
минута.

У 32. минуту поново прети Реал, 
још једну добру шансу након одлич-
ног продора по левој страни Бејла, 
не користи Бензема, који је очиг-
ледно синоћ био потпуно индиспо-
ниран. Француски репрезентативац  
је у финишу првог полувремена због 
повреде морао да напусти терен. До 
одласка на одмор покушао је и Бејл 
ударцем са 18 метара.

У другом полувремену као што се и 
могло претпоставити Реал је кренуо 
веома офанзивно, углавном су шансе 
имали Бејл и Роналдо. Ипак, Волфс-
бург је у 69. минуту могао да пове-
де са 3:0 у одличној прилици био је 
опасни Ширле. У 73. минуту Реал је 
био најближи голу, тада се Кристија-
но Роналдо нашао у идеалној прили-
ци, шутирао је али је феноменални 
Дијего Бенаљо чудесном интервен-
цијом спасао своју мрежу. Нема шта, 
Мадриђане у реваншу, 12. априла 
чека тежа задатак: Немцима треба 
дати чак три гола за пласман међу 
четири најбоље екипе у Европи!
� Драган�Тодоровић

Радост�фудбалера�Волфсбурга�после�поготка�Арнолда

Ф
о

то
 Р

о
јт

е
р

с/
Ф

а
б

и
ја

н
 Б

и
м

е
р

Четвртфинале Лиге шампиона

Бајерн – Бенфика

ПСЖ – Манчестер сити

1:0 (0:0)

2:2 (1:1)

Волфсбург – Реал (М)

Барселона – Атлетико (М)

Финале 28. маја 2016.
МИЛАНО

„СТАДИОН ЂУЗЕПЕ МЕАЦА”

2:1 (0:1)

2:0 (2:0)

Умрла Милица Стојадиновић

Најбоља одбојкашица 
Југославије преминула 
у 77. години

У Београду, где је и рођена, преминула 
је Милица Стојадиновић (18. новем-
бар 1939 – 6. април 2016). Служила 
је спорту као играчица, тренер, но-
винар (главни и одговорни уредник 
„Партизановог весника” 1983-1992), 
функционер (председник Међуна-
родне комисије СОФК Србије, члан 
Међународне комисије СФКЈ), пре-
галац (први председник Удружења 
државних репрезентативаца основа-
ног 2000).

За репрезентацију (капитен 1962-
1971) заиграла је већ са 14 и по годи-
на (укупно 107 пута). Играла је на ев-
ропским првенствима 1958. и 1963. и 
универзијадама 1961. и 1965.

Почела је у Трговачком 1951. Пре-
шла је 1952. у Поштар, а 1956. у Пар-
тизан. С њим је била првак 1956, 1957, 
1958, 1960, 1961. и 1968, освајач Купа 
Југославије 1959. и 1960. и четвртфи-
налиста Купа шампиона 1961. Играла 
је још за Раднички (1972-1974) и вр-
шачку Младост (1975-1977).

У доба беспарице „црно-белих” (клуб 
је касније расформиран) као капитен 
је покренула акцију да играчице саме 
скупе новац за пут у Ријеку на првенс-
твену утакмицу, али после победе нису 
имале паре за повратак. Њене сузе су 
гануле неког гледаоца, који им је из 
свог џепа платио за повратак. 

Једном је била умешена у међуна-
родни скандал. После пораза од турс-
ког првака Сава Гроздановић, тренер 
Панатинаикоса, чији је члан била и ње-
гова жена Рајка, позвао је као појачање 
Стојадиновићеву. Грчки шампион је у 

реваншу надокнадио пропуштено, али 
је неко из Београда то пријавио ЦЕВ-у 
и случај се завршио одустајањем грч-
ког шампиона.

Десет пута је проглашавана за нај-
бољу одбојкашицу Југославије, а се-
дам пута за најбољу спортисткињу ЈСД 
Партизан. Као тренер (звање је стекла 
1968) радила је у Партизану, Пошта-
ру (где је водила и мушки тим) и Оби-
лићу. 

Добитник је Мајске награде СФКЈ 
(1967) и Спортског савеза Србије за 
животно дело (2013) и Златне плакете 
ОСС (2009). Одликована је Орденом 
заслуга за народ са сребрном звездом 
(1975). Остала јој је необјављена књи-
га о њеном великом пријатељу Душку 
Радовићу.

Место и време сахране Милице 
Стојадиновић биће накнадно саопш-
тени.
� И.�Ц.
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Сутра 23. дечији маратон у „Врту добре наде”
Учесници првог дечијег маратона у Београдском зоолошком врту већ имају по 
30 година и није искључено да су њихова деца била међу 16.000 београдских 
малишана који су учествовали у квалификацијама за 23. Смоки Смокић дечији 
маратон у вртићима свих 17 београдских предшколских установа. На финалној 
смотри у Врту добре наде од 10 часова 150 најбржих бориће се за титулу најбр-
жег малог Београђана, такође одржаће се и трка деце с посебним потребама и 
ревијална трка најмлађих атлетичара. Сви ће добити медаље у овом такмичењу 
који организују Београдски маратон Секретаријат за образовање и дечију зашти-
ту Београда и Врт добре наде, као поклон пакете „Соко Штарка” и прилику да 
заволе спорт и такмичење. О томе јуче су у Врту добре наде говорили организа-
тори на најбржи учесници прошлогодишњег надметања. Ж.�Б.
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Трофеј Београда као одскочна даска 
за Европско јуниорско првенство

На међународном 
такмичењу у скоковима у 
воду на крају ове недеље 
око 100 учесника у млађим 
категоријама

На Ташмајдану ће се у суботу (9-21 ч 
уз предах од 14 до 16) и недељу (9-14 
ч) одржати 14. трофеј Београда у ско-
ковима у воду (оба дана бесплатан 
улаз). Вукан Вулетић је у име органи-
затора најавио не само рекордан број 
учесника (око 100) у пионирској, ка-
детској и јуниорској конкуренцији, 
него и да ће ово такмичење да буде 
искоришћено као доказ спремности 
за Балканијаду и Европско јуниорс-
ко првенство 2017. за које ће Савез за 
скокове у воду Србије да се кандидује 
и ако добије поверење Европске пли-

вачке федерације (ЛЕН) да га прире-
ди највероватније заједно са Савезом 
за синхроно пливање којем је та улога 
већ додељена.

Поред такмичара из четири београд-
ска клуба надметаће се и скакачи и ска-
качице у воду из Бугарске, Румуније, 
Турске, Хрватске и Мађарске. Требало 
је да дођу и из Пољске, али су отказали 
због болести својих чланова.

Марија Јокић (торањ) и Јелена Ба-
ковић (даска 1 и 3 м) прижељкују да 
испуне норму за овогодишње Евро-
пско јуниорско првенство у Ријеци. 
Поред њих има још наших адута за 
медаље, које дарује Градски секрета-
ријат за омладину и спорт. У његово 
име Новица Тодосијевић је на прес-
конференцији у Градској управи у 
Београду пожелео да и победнички 
пехар припадне неком нашем пред-
ставнику. И.�Ц.




