
СЕЛЕКТОР ТОНИ ЂЕРОНА

МЕДИТЕРАНСКЕ ИГРЕ

- Веома ми је драго због момака, све што смо гледали приликом видео анализа и све што 
смо припремали на састанцима функционисало је савршено, посебно у нападу у првом 
полувремену. Мислим да Тунис није очекивао неке ствари које смо спремили и давали су 
нам простора за постизање неких лаких голова. Деветнаест голова у првом полувремену је
заиста одличан резултат. У другом делу игре, наравно пошто се ради о веома квалитетној и
искусној екипи, узвратили су. Ми смо пропустили неке прилике са играчем више и казнили
су нас са лаким головима. Међутим Јандрић, који је био добар током читаве утакмице, 
посебно се истакао у наставку меча. Одбранио је неке важне ситуације које су нам 
пружиле стабилност и дале времена да пронађемо решења и коначно да добијемо меч. 
Победили смо са шест голова разлике, 35:29. Воркапић је постигао седам, Милић три, 
Борзаш шест, Павловић два, три Петрић, четири  Иван Поповић, четири Марко 
Милосављевић, пет Грозданић, што значи да је велики број играча учествовао у мечу и 
допринео да дођемо до победе, екипа је у ротацији свакодневно, рекао је селектор 
Ђерона и осврнуо се на утакмице које предстоје:

- Играти против Шпаније коју очекујемо у полуфиналу ће бити веома тешко. У њиховој 
селекцији је пет или шест играча који су били на Европском првенству, а преостали играчи 
из састава Шпаније су у клубовима који играју у европским клупским такмичењима. Али 
потрудићемо се да дамо све од себе и да се пласирамо у финале. Циљ пре почетка 
такмичења је био да се нађемо у полуфиналу и тај циљ смо већ остварили, али сада када 
смо ту где јесмо потрудићемо се да у Србију дођемо са медаљом. 
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- Сматрам да група није лака. Немачка, Катар, трећи противник може бити Алжир или може 
бити Мароко, то ћемо видети када заврше континентално такмичење. Затим нас очекује 
укрштање са групом Ф за коју сматрам да је једна од најтежих група. Ту су селекције 
Норвешке, Северне Македоније , Аргентине и Холандије. Тешка група за укрштање, али 
корак по корак. Прву утакмицу на такмичењу играмо против афричке екипе, друга је 
против Немачке, а трећа против селекције Катара. Идемо корак по корак. Ако идемо у 
комплетном саставу, ако не буде било повреда и сви играчи буду добро морамо се 
потрудити да у другу рунду такмичења одемо са највећим могућим бројем бодова. Неће 
бити лако, ни један меч на овом нивоу није лак, али мислим да су сви играчи спремни за 
овај нови изазов који нам предстоји.  


