
Сплит:  Ватерполисти Црвене звезде нападнути  у центру града, утакмица отказана, враћају се за Београд; Александро Краљ: Да нисам скочио у море убили би ме; Игор Милојевић: Играчи нападнути металним шипкама, палицама и ножевима
субота, 09 фебруар 2019 17:09

 Ватерполисти Црвене звезде, која вечерас игра на Пољуду с Морнаром, нападнути су у
центру Сплита на Риви. Игор Милојевић, директор ВК Црвена звезда, потврдио је за Н1
да су тројица играча нападнута у Сплиту, да је утакмица отказана и да су кренули назад
за Београд.

  Он је за Н1 оценио да је то максимално понижење и увреда и да ће се јавности и
новинарима обратити у 17 сати.   

  

Четворица играча Црвене звезде седела су на кафи око 13:40 сати на главном
градском шеталишту, када им је пришла група младића и затражила их да скину
тренерке с клупским обележјима, након чега су почели да их гурају и туку. Један од
нападнутих ватерполиста спасао се скоком у море, док су остали побегли, пише
Слободна Далмација.

  

Тек по доласку полиције изашао је из мора испред Риве и утврђено је да нема повреда,
док су се остала тројица вратила у хотел.

  

"У тренутку напада један је скочио у море, други су се разбежали. Младић који је
нападнут, одведен је у хотел, одбио је лекарску помоћ. Обављамо разговор с њим и
сведоцима како би се дошло до напдача и спроводи се криминалистичко истраживање"
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казала је за Жељка Радошевић из ПУ Сплитско-далматинске за портал Дневник.хр.

  

Сплитска полиција трага за нападачима. Како незванично сазнаје Слободна Далмација,
реч је о петорици младића млађе животне доби.

  

Како преносе агенције, сплитска полиција је нешто после поднева добила дојаву да је на
Риви нападнут један мушкарац, који је добио неколико удараца.

  

Њему је понуђена медицинска помоћ коју је наводно одбио, а полиција је наставила
потрагу за пет особа који су напали ватерполисте.

  

Иначе, четворица младића у мајицама Црвене звезде је седела у кафићу на сплитској
Риви. Није прошло много времена пре него што су нападнути, потом су се дали у бег, а
један је спас пронашао тако што је скочио у море. 
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"Примили смо дојаву, по изласку на место догађаја нисмо затекли нападаче, а момка који
је скочио у море смо превезли до хотела да се пресвуче и у току је разговор у којем ћемо
утврдити детаље", рекли су из сплитске полиције, а преноси "Индеx.хр". 

  

  

Председник Ватерполо савеза Виктор Јеленић рекао је за наш сајт да ће конференција
за медије бити у 17 часова у Београду када ће бити познато више информација. 

  

Према његовим речима нападнути су Душан Васић и Милош Максимовић, као и голман
Александро Краљ, који је скочио у море. 

  

Ватерполисти Црвене звезде хитно ће се вратити у Београд, што значи да је меч 13.
кола Триглав регионалне лиге одложен.

  

"Слободна далмација" објавила је видео снимак Краља у мору и како га локално
становништво снима, али и помаже да изађе из њега.

  

 Било је и оних других који нису били спремни да пруже руку нашем ватерполисти, па се
тако на видео снимку може чути како једна девојка каже: "Он је четник, ипак је он
четник".

  

"Да нисам скочио у море убили би ме"

  

Ватерполиста Црвене звезде Александро Краљ морао је да скочи у море у Сплиту како
би се спасао од напада хулигана.
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Четворица ватерполиста Црвене звезде седала су у кафићу на сплитској Риви када их је
група хулигана напала.

  

  

Они су се потом дали у бег, а Краљ је пронашао спас тако што је скочио у море.

  

Према речима познатог хрватског новинара Марија Јурича Краљ је по изласку из мора
рекао: "Да нисам скочио у море убили би ме". 

  

Сплитска полиција трага за петорицом нападача, а поред Краља нападнути су још
Душан Васић и Милош Максимовић. 
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Ватерполисти Црвене звезде хитно ће се вратити у Београд, што значи да је меч 13.
кола Триглав регионалне лиге одложен. 

  

Председник Ватерполо савеза Виктор Јеленић рекао је за наш сајт да ће конференција
за медије бити у 17 часова у Београду када ће бити познато више информација.

  

"Конобар препознао грб Звезде – играчи нападнути ножевима и шипкама"

  

Директор Ватерполо клуба Црвена звезда Игор Милојевић каже да су играчи нападнути
у центру Сплита металним шипкама, палицама и ножевима.

  

Милојевић је открио да Александро Краљ, који је скочио у море како би побегао од
нападача, има видљиве последице са фактуром носа, Душан Васић је задобио ударце у
леђа, а Милош Максимовић у ногу металном шипком. 

 5 / 6



Сплит:  Ватерполисти Црвене звезде нападнути  у центру града, утакмица отказана, враћају се за Београд; Александро Краљ: Да нисам скочио у море убили би ме; Игор Милојевић: Играчи нападнути металним шипкама, палицама и ножевима
субота, 09 фебруар 2019 17:09

  "Инцидент се догодио у кафићу у центру, играчи су били у цивилним јакнама, а испод суимали мајице клуба. Велика је разлика клупска обележја, а не навијачка. Најнормалнијесу седели, конобар је препознао обележја и обратио се Максимовићу баш због тога. Онису хтели да напусте објекат, а онда се појавила група хулигана са шипкама, мислимножевима и палицама", рекао је Милојевић на ванредној конференцији у просторијамаВСС.   Како је нагласио, управа клуба одлучила је да повуче екипу и откаже меч са Морнаромзбог забринутости за безбедност.   "Играчи нису још кренули аутобусом, чека се да Краљ дође из полиције и болнице",рекао је Милојевић, додавши да га нико из Морнара није контактирао.  Милојевић је подсетио да гостовање Морнара у Београду и да су хрватски ватерполистиносили гаће са ознака познате навијачке групе из Сплита "Торцида".   "Ти исти играчи су играли у гаћама Торцида, а нико није направио проблем. Каопредставник клуба никад не бих дозволио да неко придаје њима и додје до инцидента"   Према његовим речима поносан је што такве ствари не могу да се десе у Србији.   "Било би ме срамота да се нешто лоше догоди у Србији. Ми никада нисмо такву сликупоказали и надам се да и нећемо. Долазило је и 6.000 навијача на Бањици".   Како каже, у овом моменту се само брине за безбедност ватерполиста, а од даљимкорацима није размишљао.  После напада у Сплиту, Звезда и Ватерполо савез траже већу заштиту у Хрватској  Ватерполисти Црвене звезде, која је вечерас требало да игра на Пољуду с Морнаром,нападнути су у центру Сплита на Риви. Игор Милојевић, директор ВК Црвена звезда,потврдио је за Н1 да су тројица играча нападнута у Сплиту, да је утакмица након тогаотказана. Ватерполисти су задобили и теже повреде, док хрватска полиција и даљетрага за нападачима.  Тројица ватерполиста Црвене звезде седела су у кафићу на главном градскомшеталишту у Сплиту. У једном моменту им је пришла група младића и затражила им даскину тренерке с клупским обележјима, након чега су почели да их гурају и туку, казао једиректор клуба Игор Милојевић, на конференцији за новинаре у Београду.  "Било је штангли, металних ножева, дрвених палица којима су им претили клањем",испричао је он.  Председник ВК Црвена звезда и некадашњи репрезентативац Виктор Јелинић је читавинцидент оценио као "велику срамоту".  Један од нападнутих ватерполиста је био приморан да скочи у море како би се спасао.Из воде је изашао тек по доласку полиције. Из Црвене звезде кажу да због нападахулигана ватерполисти имају озбиљне повреде.  "Александро Краљ је добио више удараца песницом у главу и има видљиве последице,посебно на носу - могућ прелом или фактура. Спасио се скочивши у море. Васићнеколико удараца је добио у потиљак с леђа, значи чак нису ни дозволили да се окрененего су га напали с леђа кад је пао. Има видљиве чворуге на глави и нема, ајде дакажемо, веће повреде. Максимовић је добио металну штанглу у ногу. Бол и оток има,побегао је са лица места трчећи један километар", навео је Милојевић.  Из управе клуба тврде да су играчима помогли грађани Сплита који су спречили даинцидент буде још већи. Такође подсећају да напади на српске играче у Хрватској нисуреткост.  "Ово није први пут да се овакав инцидент догађа у Хрватској, пре једно годину дана истотако су нападнута деца Партизана у Загребу која су била у обележјима Партизана",подсетио је Јелинић.  Следећа гостовања српских спортиста у Хрватској заказана су за март и април.Представници Црвене звезде и савеза кажу да ће тражити појачане мере безбедностикако би играчи били заштићени.  "Просто морамо да се обезбедимо и да тражимо већу заштиту за екипу и за стручништаб", рекао је Ђорђе Ђорђевић из Ватерполо савеза Србије.  "Хрвати су били код нас, репрезентација је у децембру играла у Нишу, без иједногинцидента на трибинама, без иједног инцидента у Нишу, спавали су једну ноћ у Нишу,другу у Београду, изашли су увече и све је било како треба", подсетио је Ђорђевић.  Директор Црвене звезде Игор Милојевић је рекао да ће наредних дана обавеститијавност које ће мере још предузети, јер како каже безбедност играча му је најважнија.  Јутарњи: Усликани нападачи, један с палицом   Четворица ватерполиста Црвене звезде нападнути су на спилтској Риви, пренели сухрватски портали, "Јутарњи" наводи да им је читалац послао фотографије нападача    Како се наводи, њима су у кафићу пришли хулигани и затражили да скину клупскемајице, а до већег сукоба није дошло, пошто су тројица ватерполиста побегла, а један јескочио у море.  Медији су пренели да су међу нападнутима Милош Максимовић и голман АлександарКраљ који је скочио у море.   "Јутарњи" наводи да им се после инцидента јавио читалац с поруком како је сасвимслучајно фотографирао двојицу нападача.   "Седео сам у кафићу, гледао море и одлучио фотографисати једну једрилицу која јетаман кренула према пучини. Нисам ни схватио да је нека фрка и да се нешто догађа,тек после сам видео да сам случајно 'ухватио' два нападача", рекао је читаталац"јутарњег" који је инсистирао на анонимности.   Портал наводи да се "по фотографијама јасно може закључити како овај напад није биоспонтан већ припремљен - један нападач који је јурио ривом у руци је имао телескопскупалицу".  Председница Хрватске и градоначелник Сплита осудили напад на ватерполистеЗвезде  Председница Хрватске Колинда Грабар Китаровић осудила је напад хулигана наватерполисте Црвене звезде у Сплиту.  "Хулиганство је пошаст супротна идеалима спорта, а свако насиље неприхватљиво.Захваљујем грађанима Сплита који су данас одмах стали у одбрану тих вредности",написала је Грабар Китаровић на Твитеру.  Напад је оштро осудио градоначелник Сплита Анто Крстуовић Опара, уз поруку даСплит "није и неће бити град који толерише насиље било какве врсте.    Huliganstvo je pošast suprotna idealima sporta, a svako nasilje neprihvatljivo. Zahvaljujemgrađanima Splita koji su danas odmah stali u obranu tih vrijednosti.  — Kolinda GK (@KolindaGK) February 9, 2019    "Осуђујем напад на тројицу ватерполиста Црвене звезде који су данас хтели да уживајуна сплитској Риви. Сплит је отворен и гостољубив град. То смо доказали и чинићемо сведа тако и остане", написао је градоначелник на Фејсбуку.  И сплитско-далматински жупан Блаженко Бобан оценио је поводом напада да свакистановник Сплита и Сплитско-далматинске жупаније не може рећи да воли свој град,жупанију или домовину ако се на такве ситуације не згражава.  "Не мислим да добро чини било ко који се не згражава над таквим стварима. Таква особане може рећи да воли свој град, жупанију или домовину", рекао је Бобан, пренела јеагенција Хина.  Бивша премијерка Јадранка Косор рекла је да је напад на спортисте из Србије у Сплитусрамотан.  Напад су претходно осудили и први човек Регионалне ватерполо лиге и извршнидиректор Хрватског ватерполо савеза Перица Букић, ватерполо клуб Морнар, као иХрватски олимпијски одбор, а на порталима хрватских медија вест о нападу наватерполисте прати се као најважнији догађај.  (Агенције)  
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https://twitter.com/KolindaGK/status/1094338404320505856?ref_src=twsrc%5Etfw

