
Драган Стојковић Пикси: Јасно ми је било да нећемо моћи да направимо бољи резултат. Митровић: Пуна подршка Пиксију!
субота, 03 децембар 2022 09:01

Селектор Србије Драган Стојковић био је разочаран после пораза од Швајцарске, али
такође је говорио и о евентуалном наставку мисије на клупи националног тима.

  

  

– Желим да честитам Швајцарској на заслуженој победи. Сигурно нисмо задовољни
резултатом, што је нормално. Али с обзиром на све проблеме које смо имали од доласка
на Светско првенство, у првом реду говорим о повредама, учинили смо све да их
вратимо, али то је био исувише велики проблем за нас. Момци су се борили, дали све од
себе, али то за овај ниво апсолутно није довољно. Ипак, не могу ништа да им замерим,
они су дали све од себе – рекао је Стојковић.
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Да ли наставља посао на клупи националног тима?

  

– У марту почињемо квалификације за ЕУРО и имамо велику жељу да се нађемо тамо
после 24 године. Тако да се ту ништа није променило.

  

Признао је да није много очекивао резултатски с обзиром на проблеме са повредама.

  

– Треба бити достојанствен и у успесима и поразима. Имали смо скоро две године
успеха, сада је дошло до пада. Шта сам урадио у свлачионици? Пружио сам руку
играчима и рекао да морају да буду достојанствени и када иде и када не иде. Неким
играчима морам да скинем капу, јер многи не би могли ово. Имали смо проблем у
дефанзивној игри, али то је за дубљу анализу. Ово је СП и морате да имате све играче
потпуно здраве и у топ форми. Међутим, ми нисмо имали среће са тим стварима. Нисам
био срећан када смо кренули у Бахреин јер сам имао тачну слику стања и јасно ми је
било да нећемо моћи да направимо бољи резултат.

  

Једно од питања односило се на провокације Гранита Џакие у финишу меча.

  

– Видео сам да је нешто било, али заиста не знам шта је рекао. Дође до провокација,
ружних речи, одређене неугодности, али то је нормално у оваквим утакмицама.

  

До краја утакмице није знао да је Камерун победио Бразил и да би Србија и са
минималном победом над Швајцарском била елиминисана.

  

– Не дај Боже да смо победили а да смо испали. Био сам изненађен да је Камерун
победио Бразил, али када видите ко је све испао Немачка, Белгија, Уругвај, Данска,
онда видите да је ово Светско првенство непредвидиво.

  

Митровић: Пуна подршка Пиксију!
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Тешких тема и будућности српског тима, после пораза од Швајцарске, дотакао се
Александар Митровић.

  

  

Нападач „орлова“, једва чујним гласом, дотакао се интересантног детаља:

  

„Не верујем да ће селектор Драган Стојковић платити цех. Нема разлога за радикалним
одлукама, нити било каквим променама. Селектор је створио групу, екипу, одлично нас
води и све су то разлози да остане. Наравно, уз максималну подршку нације и целе
репрезентације“, истакао је Митровић непуних 40 минута после изласка са терена.
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Раније, Митровић је истакао: „Иза нас је тешка утакмица, исто тако тежак дан за наш
тим, народ… Очкеивали смо више, ово је један од најтежих пораза у мојој каријери. Не
знам шта бих рекао… Осећам се празно, сад нам остаје да озбиљније анализирамо
узроке неуспеха.“

  

Дотакао се појединих.

  

„У другом полувремену морали смо много боље да одиграмо. Физички смо имали
довољно енергије, међутим… Направили смо много грешака, недозвољених за ову фазу
такмичења. Не бих се сложио да смо били испод нивоа квалификација, али Мондијал
тражи много више. Ту се крију једни од разлога, остаје нам озбиљнија анализа. Тешко је
сада да причамо.“

  

И за крај – јасна порука.

  

„Имали смо одличан амбијент, као ниједна генерација до сада!“

  

(Н1)
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