СП у кошарци: У мечу у оквиру борбе за пласман од петог до осмог места, Србија победила САД 94
четвртак, 12 септембар 2019 15:31

Кошаркашка селекција Србије, у једном веома интересантном сусрету, савладала је
изабрани тим Сједињених Америчких Држава резултатом 94:89, у мечу у оквиру борбе
за пласман од петог до осмог места.

Можда није у утакмици којој смо се надали, можда није у фази такмичења у којој смо
очекивали, али репрезентације Србије јесте савладала САД на Светском првенству у
кошарци.

Импресивна прва четвртина, посебно у шутерском смислу, донела је Србији и предност
од 25 поена (32:7)!
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Друга деоница је била сушта супротност првих десет минута овог меча, јер су
Американци тада били симетрично доминантни и вратили су се на тек четири поена
заостатка (44:40). Било је 33:12 за тим Грега Поповича у овој деоници.

Друге две четвртине донеле су кудикамо уједначенију кошарку, са мање расположених
шутера (ове изузимамо Богдана Богдановића, наравно), али са подоста веома
квалитетних потеза.
Напослетку, Србија је савладала Америку резултатом 94:89.

Овим је озваничено да ће Америка забележити свој најгори пласман на Светским
првенствима (до сада је то било шесто место).

Србија ће, вероватно, играти против Чешке за пето место. Наш потенцијални противник
ће играти за свој најбољи пласман у историји.

Богдан Богдановић је меч завршио са 28 поена, уз седам тројки. Лучић је постигао 15
поена, Мицић је додао десет.

Харисон Барнс се истакао код Американаца са 22 поена, Кемба Вокер је стао на 18
поена, док је Крис Мидлтон постигао 16 поена.

Овако је протекао меч:

14.55 – А ево и још једне веома лепе акције нашег тима...

14.38 – Лепом нападу САД претходила је тројка Бјелица. Србија води са 83:72, на
половини последње деонице. Била је то само једна од неколико тројки нашег тима у овом
периоду...
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14.34 – Узбудљив меч у Донгуану, један од поена Америке који су томе допринли...

14.26 – Након 30 минута кошарке, Србија води резултатом 71:68.

14.15 – Импресивни Богдан Богдановић наставља да погађа. Још једна његова тројка
враћа Србији двоцифрену предност (61:51).

14.10 – Србија је друго полувреме почела нешто жустрије, што показује и ова акција...

13.52 – Богдановић је био далеко најбољи појединац у дресу Србије са 14 поена. Лучић и
Мицић су стали на по шест. На другој страни, Мидлтон је постигао десет поена, прати га
Мајлс Тарнер са девет. Србија и Америка имају паритет у шуту из игре (по 47 одсто), а
скоро су изједначени и у скоковима (19 Србија, 18 САД).
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13.49 – Један од ређих пуне пажње вредних потеза селекције Србије у другој деоници.
Србија је, након предности од 25 пона, одиграла нешто слабије, а Америка је одиграла
много боље, потпуно је вратила моментум на своју страну и тиме се вратила у меч
(44:40).

13.41 – Нажалост кошеви су ти који се броје, а Американци су их постигли много више у
другој четвртини. Након једног закуцавања Тарнера за 36:26, Александар Ђорђевић
тражи тајм-аут.

13.38 – У одсуству оног шутерског налета у првој деоници (шут за два поена генерално
није био идеалан ни тада), Играчи Србије демонстрирају неке друге потезе који се могу
подвести под веома атрактивне...

13.30 – Нешто слабији ритам у игри Србије (да ли је било реално наставити у оном
виђеном у првом полувремену?), али Американци не успевају себе да нагнају да то
искористе. "Хајлајт" ове деонице утакмице јесте Бјелица, који је у једном нападу успео да
направи два фаула, од којих је други био неспортски над Пламлијем.

13.21 - Крај прве четвртине. Србија - САД 32:7. "Орлови" су одиграли фантасичну прву
четвртину. Погодили су осам тројки из девет покушаја!

13.20 - Србија тројкама наставља да далекометном паљбом "уништава" ривала, још
једном је био прецизан Мицић.

13.16 - Тројка Васе Мицића, предност "Орлова" наставља да расте - 23:5. Перфектан
шут Србије за три поена, пет од пет.

13.06 - Богдан са тве тројке руши одбрану Американаца, Попович принуђен да затражи
тајм-аут - 11:2.
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13.02 - Почео је меч, тренери су се определили за следеће петорке:

Србија: Јовић, Богдановић, Лучић, Милутинов и Јокић

Америка: Вокер, Мичел, Херис, Барнс и Тарнер

12.55 - Репрезентативци Србије и САД изашли су на терен Донгуан арене, следи
интонирање химни а ускоро и почетак меча.

(РТС)
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