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ПО БЕД НИЧ КЕ ПЕ ХА РЕ 
УЗЕ ЛИ КО СО ВО-КНИН 
И БА ЊА ЛУ КА, А НА ШИ 
ЗЕ МЉА ЦИ ПО НЕ ЛИ 
ЧЕ ТИ РИ ПРИ ЗНА ЊА 
У СКАН ДИ НА ВИ ЈЕ 

У
по ре до са фај нал-фо ром Бе о град 
је био до ма ћин још јед не ле пе ко-
шар ка шке при ред бе. Реч је о тра-

ди ци о нал ном Европ ском пр вен ству 
срп ске ди ја спо ре, ко је је осим еки па 
из ино стран ства оку пи ло и не ко ли ко 
из Ср би је и срп ских зе ма ља.

Ма да је дру же ње би ло при мар но, 
так ми чар ски дух ни је не до ста јао, на 
те ре ну су се во ди ле бор бе пу не жа ра. 
Зе мун ски СЦ Ма стер нај за до вољ ни ји 
су на пу сти ли ко шар ка ши еки пе „Ко-
со во-Книн” ко ји су у фи на лу сла ви ли 
про тив Са ве за Ср ба из Швед ске, као и 
да ме из Ба ња лу ке ко је су би ле бо ље од 
Бе о гра ђан ки.

На гра ду за нај бо љег игра ча до био 
је Рат ко Вар да ко ји је за ову при ли-
ку по ја чао по бед ни ке, нај бо љи шу тер 
је Сте фан Жив ко вић (Са вез Ср ба), нај 
трој каш Мар ко Ми ла но вић (Сло га – 
Швед ска), при зна ње Ко ра ће ва сло бод-
на ба ца ња при па ло је Сте фа ну Ло пе зу 
(Сло га – Швед ска), а на гра да за фер-
плеј Са ве зу Ср ба из Швед ске. Вла ди-
мир Са рај лић (АСТ Спорт Клуб) до био 
је спе ци јал но при зна ње као нај ста ри-
ји уче сник шам пи о на та. 

СР БИ ПО НЕ ЛИ ПРИ ЗНА ЊА У ШВЕД СКУ

ТРИ ЈУМФ 
ПАР ТИ ЗА НО ВЕ 
ГЕ НЕР А ЦИ ЈЕ 2002 
НА РЕ ГИ О НАЛ НОМ 
Ф6 У БУ ДВИ

Не ма гра ни ца за ге не ра ци ју Пар-
ти за на 2002. По сле Ду бров ни-

ка, Ма кар ске, За гре ба, Шарлоа, пр-
вен ства Ср би је, цр но-бе ли та лен ти 
са Са фе том Хо џи ћем и Де ја ном Јо-
во ви ћем на клу пи по ко ри ли су и 
ре ги он. На Ф6 у Бу дви сла ви ли су 
у кон ку рен ци ји Спар та ка, Ка та ра, 
Бу две, При мор ца и Ја дра на. Ни је 
се осе ти ло неп спорт ско од у ста ја-
ње хр ват ских ти мо ва Мла до сти, 
Ју га и Мор на ра.

У пр вом ко лу по бе ђе на је Бу два 
17:8 (Ва сић и Гак 3, Жи во ји но вић, 
Ма ној ло вић, Дра шко вић , Миљ ко-
вић 2, Бу ћан, Цвет ко вић и Нин чић 
по је дан). Спар так је до био При-
мо рац 10:6 а Ја дран је био бо љи од 
Ка та ра 15:8.

Про тив Спар та ка у дру гом ко лу 
за по бе ду 7:5 по га ђа ли су Бу ћан 3, 

Ва сић, Дра шко вић, Ма ној ло вић и 
Цвет ко вић. Ка та ро -При мо рац8:10, 
Ја дран - Бу два 15:8.

Ми ни мал на по бе да у тре ћем   ко-
лу про тив Ја дра на 8:7 (Гак 3, Дра-
шко вић 2, Ма ној ло вић, Бу ћан и Ар-
син). Ре зузлта ти:При мо рац - Бу два 
13:7, Ка та ро - Спар так 11:8.

У пред по след њем ко лу лак три-
јумф про тив Ка та ра12:5 (Дра шко-
вић 4, Бу ћан и Гак 2, Ма ној ло вић, 
Мља ко вић, Ба ши ца и Цвет ко вић). 
Ре зул та ти:Бу два - Спар так 5:8, При-
мо рац - Ја дран 9:7.

У по след њем ко лу, су срет за ти-
ту лу. Пар ти зан је над и грао При мо-
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ЦР НО – БЕ ЛИ ТА ЛЕН ТИ ПО КО РИ ЛИ РЕ ГИ ОН

рац 8:5 (Бу ћан 3, Дра шко вић и Ма-
ној ло вић 2, Сте фа но вић 1). Бу два 
је би ла бо ља од Ка та ра 9:7 а Спа-
рр так од Ја дра на 8:5.

Ко нач лан пла сман:Пар ти зан, 
Спар так, При мо рац, Ја дран, Бу-
два и Ка та ро.

Нај бо љи играч је Ни ко ла Бу ћан 
из Пар ти за на.По бед фнич ки са став: 
Сте фа но вић, Ва сић, Жи во ји но вић, 

Ма ној ло вић, Гак, Бу ћан, Дра шко-
вић, Маљ ко вић, Ба ши ца, Цвет ко вић, 
Нин чић, Глу шац, Ар син, Пан те лић, 
Јо ва но вић, Слав ко вић и Ра кић.

Вре ди по ме ну ти и гру пу од два-
де се так роп ди те ља ко ји су на сва-
кој ута ик ми ци пра ви ли бра зил ску 
ат мос фе ру и би ли играч ви ше сјај-
ној ге не ра ци ји Пар ти за на.
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ЗЛА ТО ДО ЗЛА ТА: По бед нич ки са став Пар ти за на

НАЈ БО ЉИ: Ни ко ла Бу ћан


