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Терзић на Јарињу: Ово је дипломатска победа Србије, ФСС и Звезде 

  

Генерални директор Црвене звезде Звездан Терзић се обратио медијима на
административном прелазу Јариње.

  

Делегацији београдског клуба није било дозвољено да уђе на територију Космета, како
би његови играчи одиграли утакмицу Купа Србије против Трепче из Косовске
Митровице.

  

"Сведоци сте шта се догодило. Дошли смо да играмо фудбал, да се бавимо спортом. То
нам је забрањено и ускраћено, иако постоји препорука ФИФА да се утакмица одигра у
Косовској Митровици, косовске институције су се оглушиле о то. Ја сам био на челу
колоне када су пришли представници косовске полиције и рекли да нам је забрањен
улазак на територију Косова. Питао сам који је разлог, рекли су да је то одлука Владе
Косова и да немају друго објашњење", навео је Терзић.
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Он је истакао да је намера Звезде била да "направи празник за народ".

  

"То нам је онемогућемо, жао ми је. Вероватно ће утакмица бити одиграна у четвртак
негде у Београду. Видећемо. Жао ми је што је народ остао ускраћен, косовске
институције су показале да је све што они раде фарса и лаж, без обзира што се позивају
на то да фудбал и спорт не смеју да имају границе. Ништа шта они раде није у духу
фер-плеја", рекао је Терзић.

  

Функионер Звезде је констатовао и да су навијачи који су дошли са играчима на
административни прелаз показали "да је Црвена звезда Србија".

  

"Наше је бло да дођемо. Сведоци смо да Трепча игра утакмице у Косовској Митровици и
да не постоји ниједан други разлог зашто се није одиграла утакмица. Очигледно је да је
ово дипломатска победа Србије, Фудбалског савеза Србије и Звезде", навео је Терзић.

  Генерални директор Црвене звезде Звездан Терзић је приватним аутомобилом
предводио делегацију клуба до административног прелаза Јариње.   

Иза џипа којим је управљао Терзић налазио се аутобус са фудбалерима Звезде.
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  "Имамо забрану уласка на територију Косова, разлог не знамо, забранила је ВладаКосова. Само да направимо консултације...", рекао је Терзић медијима и затворио прозорсвог аутомобила.  Фудбалери Звезде су се упутили ка Космету како би одиграли утакмицу Купа Србије саТрепчом из Косовске Митровице, али је из тог клуба саопштено да је утакмицазабрањена.  Директор Фудбалског клуба Трепча Бојан Јакшић потврдио је за портал Косовоонлајн да је утакмица шеснаестине финала Купа Србије са Црвеном звездомзабрањена.

  На прелазу Јариње стациониране су појачане снаге косовске полиције, са два возиласпецијалне полиције, јављају репортери Косово онлајн, а очекује се и долазак навијачабеоградског фудбалског клуба из Звечана.  Раније је најављено да би око 11.30 часова требало да аутобус са фудбалерима ируководством Црвене звезде стигне на Јариње.  Утакмица је требало да се одигра од 14 часова у Житковцу код Звечана.  (Агенције)  
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