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МИНХЕНСКИ КЛУБ ПОБЕДИО У ТРЦИ ЗА ЈЕДНИМ ОД НАЈБОЉИХ ПЛЕЈМЕЈКЕРА

С

ТЕФАН Јовић у Бајерну. Као што је
најављено,
српски
репрезентативац је, после успешних лекарских
прегледа, уобичајених пре
потписивања уговора, ставио "аутограм" на двогодишњу сарадњу са минхенским клубом чија је био
вишемесечна жеља.
- Нови изазов и корак у
мојој каријери, пажљиво
биран. Идемо степеник по

ЈОВИЋ У БАЈЕРНУ!
Дошао сам у велики клуб, одужићу се за поверење

Управо је српски селектор био један од главних
иницијатора
Бајернове
"крађе" Јовића испред
клубова са улазницама за
Евролигу чији је наш организатор игре рекордер по
броју асистенција на једној
утакмици.
Пре почетка припрема
Бајерна, Ђорђевић и Јовић
ће сарађивати четврто лето
заредом и у националном

ПОТПИС ЗА ФЕНЕР
СТЕФАН Јовић је седми играч
који је напустио Мали Калемегдан овог лета. Пре њега средине су променили Лука Митровић
(Бамберг), Марко Симоновић
(Зенит), Чарлс Џенкинс (Химки),
Огњен Кузмић (Реал), док су
уговори истекли Нејту Волтерсу
и Диону Томпсону, а пред одласком је и Марко Гудурић.
Млади бек је у завршним преговорима са Фенербахчеом, који
је понудио младом беку четворогодишњи уговор (3+1). Преостало је још да се два клуба договоре око висине обештећења.
степеник - рекао је Јовић
за "Новости", после потписивања са Бајерном, у
друштву Миодрага Радовића из агенције "Васерман" која заступа српског
репрезентативца. - Дошао
сам у велики клуб, који је
указао огромно поверење
мени, а наравно да ја имам
исто огромно поверење у
клуб, стручни штаб, тренера Александра Ђорђевића.

Звезди
припада
обештечење
од 160.000 €

ПАРАФ Стефан Јовић у просторијама Бајерна

тиму Србије, коју од 31.
августа до 17. септембра
очекују искушења на Евробаскету, на које ће "орлови" долетети као светски и
олимпијски вицешампиони.
- Пред нама је ново поглавље, крећемо од почетка. Важно је да сви будемо здрави и кроз турнире
спремно дочекамо ЕП, а
тамо, као до сада, корак
по корак - смирено додаје
Јовић, који преласком у
Бајерн и званично завршио
невероватну одисеју у Црвеној звезди, која ће на име
обештећења инкасирати
160.000 евра. 
Ђ. М.

БОГДАНА БОГДАНОВИЋА САМО САТИ ДЕЛЕ ОД ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА СА САКРАМЕНТОМ

Због Кингса нисам спавао
Будио сам се у зору и са оцем гледао њихове утакмице

С ПОЧЕТКА овог миленијума Србија ноћима није
спавала због Влада Дивца
и Предрага Стојаковића,
који су Сакраменто из далеке кошаркашке провинције преселили у центар
НБА дешавања. Нажалост,
најплоднија
генерација Кингса није крунисана
освајањем НБА титуле, али
је невероватним партијама
навела многе клинце у Србији да покушају да крену
њиховим стопама. Један
од њих је и Богдан Богдановић, кога сати деле од
трогодишњег уговора са
Кингсима.
- Кингси су нам увек били омиљени тим због њих.
Сећам се да сам се као дете
будио рано ујутру и гледао
утакмице са оцем. Знам
све о њиховој серији с Лејкерсима, шестој утакмици

2002. Сећам се и када је
Србија освојила СП 2002. у
Индијанаполису. Сећам се
и сјајних тренутака са ОИ
у Атланти - рекао је Богдановић приликом доласка у

данима у САД. Напротив.
Самоуверен је. С разлогом.
- Спреман сам, пун самопоуздања. Одлука није
била лака, јер мораш психички и физички да будеш

ФЕНЕРБАХЧЕ: ЗЛАТНА СЛОВА ЗА БОГДАНА
ФЕНЕРБАХЧЕ се захвалио Богдану на свему што је донео тиму у претходне три сезоне у којима је клуб из Истанбула освојио две националне титуле, домаћи Куп и Председнички куп, као и историјску
титулу првака Европе.
- Захваљујемо се Богдану на доприносу, борби и свакодневној
пожртвованости за жуто-црни дрес на којем ће златним словима
остати исписано његово име. Играма и тимским духом нам је омогућио највећи успех кошарке у нашој земљи. Желимо му много
успеха у даљој каријери - наводи се у саопштењу Фенера.
Лас Вегас, у друштву Владе
Дивца, америчким медијима који су били изненађени његовом одличном конверзацијом на енглеском.
Богдан није збуњен првим

спреман за одлазак у САД
и почетак новог живота.
Остао сам годину дуже
у Фенербахчеу, јер ми је
Евролига била једини циљ
у Европи, а пошто смо је

САМОПОУЗДАЊЕ Богдан Богдановић

изгубили годину дана раније желео сам да останем
да је освојимо. Када сам је
освојио, био сам сигуран да
идем у НБА, осетио сам да
је право време.  Ђ. МАТИЋ

ПАРТИЗАН ПРЕГОВАРА СА ЈАНКОВИЋЕМ, А ГЛЕДА КА ВИЛИЈАМСУ И РАДИЧЕВИЋУ

Појачања из Летње НБА лиге

ЖЕЉА Никола Радичевић

ПАРТИЗАН тражи интернационално
појачање на позицији плејмејкера,
а могао би да га нађе у кампу Кливленда. Наиме, црно-бели су заинтересовани за Ти Џеј Вилијамса (191
цм, 23) дипломца Нортистерн колеџа и званично најбољег играча Колонијал атлетик асоцијације НКАА,
који кроз Летњу лигу покушава да се
наметне стручном штабу Кавса.
Завршни преговори требало би да
уследе по окончању Летње лиге,

у којој је Вилијамс, који слови за
физички доминантног и продорног
играча, "јаког" на лопти, са добрим
шутем са дистанце до сада одиграо
три утакимице у Лас Вегасу, с просеком од 10 поена, 2,67 скокова и 2,67
асистенција.
Црно-бели би врло радо ангажовали и Николу Радичевића (197 цм,
23), 57. пика Денвера са драфта
2017, који је претходних пет сезона
провео у Севиљи. Ипак, остаје да се

види да ли ће финансијске могућности дозволити клубу из Хумске да
ангажује младог Чачанина и бившег
члана млађих репрезентативних
селекција Србије, који се управо из
Партизана отиснуо у професионалне
воде 2012. Пре њих двојице из САД
би у Хумску могао да стигне Стефан
Јанковић, који је завршио Летњу лигу у Орланду са истоименом екипом
и наредних дана су могући завршни
преговори с Партизаном.  Ђ. М.

