
ЕП у кошарци: Србија победила Италију резултатом 83:67, у петак полуфинале против Русије
среда, 13 септембар 2017 22:11

Кошаркаши Србије одиграли су последње четвртфинале овогодишњег Евробаскета
против Италије. Утакмица је окончана у нашу корист, Србија – Италија 83:67, чиме се
пласирала у полуфинале када ће играти против репрезентације Русије.

  

  

'Орлови' покушавају да постану последња селекција у четири најбоље на Старом
континенту, пошто су претходно то учиниле Шпанија, Словенија и Русија.

  

Русија је непосредно пре овог меча савладала Грчку после преокрета и управо ће она
бити противник победнику овог сусрета.

  

Лоша вест за Србију стигла је током дана, пошто је Бранко Лазић због повреде бутног
мишића завршио учешће на Евробаскету. 
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Прва четвртина:

  

1' Италијани су добили подбацивање, али је Србија одиграла јаку одбрану и натерала
Датомеа на тежак шут. Слична ситуација виђена је на другој страни, да би Бирчевић
фаулом зауставио Хекета. Мели је постигао прве поене лепим шутем из рекета. 

  

3' 'Орлови' су кренули нешто спорије – Богдановић је промашио два шута, Кузмић се
такође није добро снашао у рекету, а Датоме је погодио тројку за 0:5. 

  

4' Италијани су били много чвршћи у одбрани, али су у једном минуту направили три
фаула и стигли на корак до изласка из бонуса. Ипак, Јовић је изгубио још једну лопту и
имали смо среће да не примимо поене. Кузмић је поентирао, али је кош поништен због
фаула у нападу. Реаговао је Ђорђевић убацивши Марјановића и Мачвана. 

  

5' Богдановић је прекинуо мучење лепим улазом, Мели је са полудистанце узвратио
поенима, али је Кузин фаулирао Бобија и Јовић је из аута пронашао Богдана за ново
лако полагање. 
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  6' Играчи Србије били су свесни да су противници изашли из бонуса, форсирали су игру1 на 1 и продорима изнуђивали фаулове. Јовић је прошао Белинелија, а онда са пеналасмањио на 6:7.   7' Наставили су наши репрезентативци да разигравају Марјановића, а он лепо одложиоМицићу када су га удвојили. Србија се потпуно вратила у игру, али је Датоме упоследњим секундима напада погодио уз фаул и онда реализовао додатно бацање –8:10.   9' Наставило се кош за кош – Филој са једне, Боби са друге стране, па Белинели.Проблем је што су Италијани погађали тројке, па су минут пре краја водили 12:16.   10' Готово сваки напад завршавао се фауловима, у првој четвртини укупно их је било 14,Милосављевић је сигурно реализовао, па је поново дошао на линију за слободна бацањанакон што је Боби промашио закуцавање. Опет је био сигуран и прва четвртина језавршена вођством Србије 18:17.  

 3 / 7



ЕП у кошарци: Србија победила Италију резултатом 83:67, у петак полуфинале против Русије
среда, 13 септембар 2017 22:11

  Друга четвртина:  1' Лепим продором Богдана и асистенцијом за Јовића отворили смо другу деонице, али јеМели погодио тројку и донео ново изједначење. Најбољег играча Србије није ишао шутван линије 6,75, али су наши играчи били сјајни под обручем и Мачван је положио за22:20.   3' Одличну дефанзиву 'Орлови' су крунисали двема рампама над Кузином, који је унаставку акције направио фаул, али је Ђорђевић реаговао тајм аутом након офанзивногскока Бурнса и поена. Исти играч је направио фаул у следећем нападу, па је Марјановићса бацања поставио 26:22.   4' Хекет је постигао тројку, Богдановић дугу двојку, онда је и Јовић са кошем спојиоБобија, па истрчао контру и било је 32:25.   6' Белинели је уз много среће и другог одбитка смањио, али је захваљујући сјајномпротоку лопте предност Србије расла. Богдан до Мачвана, овај до Бобија, повратна доЛучића и тројка за 35:27.   7' Месина је "спустио" петорку и ни то му није помогло. Гаги Милосављевић је ухватиоскок после промашаја Лучића, лопта је дошла до Мачвана и он је погодио другу тројку заСрбију. Ипак, Бурнс је узвратио истом мером за 38:30.  
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  Трећа четвртина  1' Салетови изабраници имали су много самопоуздања, због чега је Јовић покушао даалеј-упом споји Бирчевића. Та егзибиција није успела, док је на другој страни Хекетпродорима изнудио два фаула. Потом је проиграо Кузина који постиже прве поене унаставку.   2' Богдан никако није успевао да постигне тројку, промашио је и четврти шут, али јеКузмић у нападу пре тога отпадак вратио у кош.   4' Спорији ритам одговарао је нашој екипи – Мачван је ухватио скок, "зидао" уполуконтри и погодио, а онда је Лучић погодио за +15. Ипак, Мели је узвратио уз фаул исмањио на 52:40.   6' Ушло се у нешто мирнији ритам, али је упркос промашајима са дистанце Србија ималадвоцифрено вођство.   7' Први пут од почетка утакмице у игру је ушао Марко Гудурић, али је Арадори наставиосерију 'Азура' који су смањили на 54:46.   8' Таман када се увукла нервоза у редове наших играча, добили смо поклон од селектораИталије Етореа Месине, који је због реакције добио техничку грешку. 'Мис меч' ситуацијуфеноменално решава Мачван и погађа за 57:46.   10' Богдан није пробио баријеру са дистанце, али је паметно изнудио фаул приликомшута за три поена. Реализовао је два, потом опет промашио за три и остало је 59:48.  
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  Четврта четвртина:  1' Упркос промашајима Богдановић није одустао од нападачке игре и лепим шутем саполудистанце је отворио последњи период. Кузмић је у следећем нападу све зачиниофеноменалном рампом над Белинелијем.   2' Наставио је нови бек Сакраменто Кингса да пробија – ново лепо полагање за 63:50.   4' Он је тим поенима постао најефикаснији у редовима Србије, Белинели му је удиректном дуелу одговорио на другој страни, пре него што се Гаги Милосављевић лепоснашао и опет је било +13.   5' Оно што нису успевали креацијом, наши репрезентативци су надоместили великомборбеношћу, што им се враћало у виду других шанси и поена. Лучић је изборио новинапад који реализује Милосављевић. Ипак, Белинели опет погађа тројку за 67:57.  
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  6' Коначно тројка Богдана Богдановића и то из осмог покушаја! Помоћни тренер МутаНиколић му је прослављајући слао пољупце, док је на семафору писало 70:69. Уследио јенови његов продор и полагање за још већу предност.   7' Италијани све нервознији – више греше, а у контри Хекет снажно фаулира Мачванакоји је половичан са линије за слободна бацања.   8' Изабраници Етореа Месине покушавали су исхитреним покушајима да смањујупредност, није им то полазило за руком, а са друге стране је Богдановић диктираоритам. Продор и додатно бацање, онда и брза контра коју куцањем решава Лучић и тадаје исход дуела решен – 79:69.  (НСПМ, Б92)  
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