
Катовице: Одбојкашима Словеније грешком пуштена химна "Боже правде" у полуфиналу Европског првенства против Пољске
субота, 18 септембар 2021 18:08

Одбојкаши Словеније доживели су велику непријатност након што им је у полуфиналу
Европског првенства у одбојци пуштена химна "Боже правде".

  

  

Уочи првог полуфиналног дуела у ком одбојкаши Словеније играју против Пољске, на
интонирању химне зачуло се српско „Боже правде“ уместо словеначке „Здрављице“.

  

То је изазвало помешане реакције публике и навијача, неки су се, додуше, насмејали, док
су се чули и гласни звиждуци са трибина.
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Грешка је убрзо исправљена, али Пољацима, који су домаћини овог турнира, ово се
извесно неће заборавити.

  

Подсетимо да су и Срби, на челу са селектором Слободаном Ковачем били љути на
организаторе након што је промењен термин играња полуфиналне утакмице између
Србије и Италије.

  

„Не знам да ли не знају да организују или то раде намерно!“, поручио је, између осталог,
за Нова.рс Ковач.

  

„Напето је, полуфинале, чекање… Није једноставно, али то смо чекали, то смо хтели и то
је нормална ситуација. Сада је било три дана паузе, пре тога, Краков – Гдањск и велика
пауза, па онда две тешке утакмице и селидба у Катовице. Полуфинале и финале се
играју у 24 сата. Као да је ово правио неко ко се не бави уопште спортом. Ми треба да
припремамо утакмицу, је л’ тако? Не чекамо последњи дан, али не могу ја да гледам
противника унапред, морам да се припремам за садашњег противника, Италију. Ми
играмо утакмицу, долазимо у хотел у поноћ, нећемо спавати пре 2 сигурно због
адреналина и свега, а онда одмах стиже борба за медаљу. Неко ко се уопште не бави
спортом је направио те глупости. Ставиш у 21.00 полуфинале, то је непознавање
биоритма, да ли је то неко урадио намерно, не знам

    

Пољаци су се показали као мајстори у психичких игара, а све како би помогли својој
селекцији да дође до најсјајнијег одличја. Са овим проблемима који се налазе изван
спортских ствари се већ неко време боре и наши момци, али за сада то чине са великим
успехом.

  

Дуел између Србије и Италије игра се од 21 сат. Меч Пољске и Словеније игра се у
Катовицама.

  

(Нова.рс)
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