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 Ватерполисти Црвене звезде који су нападнути у Сплиту штанглама и палицама
допутовали су у Београд. Директор ВК Црвена Звезда Игор Милојевић рекао је да они
нису толико физички повређени али да је голман Александро Краљ тешко поднео
ситуацију и да му је живот био угожен. Милојевић је раније за Н1 потврдио да је
утакмица против Морнара отказана.

  

  Милојевић је за РТС најавио да ће у понедељак у 12 сати бити одржана конференција
за новинаре поводом напада на ватерполисте на којој ће се играчи обратити јавности.   

Посебно истиче да је ВК Црвена звезда уз Александра Краља и да ће увек стати иза
њега.

  

Милојевић је захвалио Ватерполо савезу Србије и председнику Виктору Јеленићу на
брзој рекацији као и свим клубовима из Србије који су стали у заштиту играча Звезде.

  

С друге стране, Милојевић је захвалио и челницима из Хрватске који су осудили напад.

  

Оценио је да то нема везе са спортом и рекао да се нада да ће спортски резултати
показати да може да буде и другачије.

  

Напомиње да је брзо реаговала и председница Хрватске као и остали клубови у тој
земљи.
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Милојевић каже да је ватерполо џентлменски спорт и да се воде озбиљне борбе у
базену али да су ватерполисти увек показивали да су велика господа ван тих спортских
догађаја.

  

Каже и да га је лично звао хрватски селектор који је упутио подршку играчима Звезде.

  

"Спортска дипломатија превазилази све границе и треба да буде пример како
функционишу односи", рекао је Милојевић за РТС.

  

Ипак, каже да овакве ситуације позивају на опрез када је у питању безбедност и да
многи могу да се угледају на српске органе и полицију када је у питању обезбеђење
учесника спортских догађаја.

  

О предстојећим корацима одлучиће институције, каже Милојевић и додаје да не жели
исхитрне одлуке.

  

Подсећа да је регионална лига реаговала и да су понудили Звезди да сносе трошкове
ако утакмица поново буде одиграна.

  

"Спортски аспекти нису нарушени", рекао је Милојевић и упозорио на хулиганизам,
напомињући да мала група људи жели да овлада великом.

  

Видети још:

  

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

 2 / 3

http://www.nspm.rs/hronika/split-vaterpolisti-crvene-zvezde-napadnuti-u-centru-grada-utakmica-otkazana-vracaju-se-za-beograd.html
http://www.nspm.rs/hronika/split-vaterpolisti-crvene-zvezde-napadnuti-u-centru-grada-utakmica-otkazana-vracaju-se-za-beograd.html
http://www.nspm.rs/hronika/split-vaterpolisti-crvene-zvezde-napadnuti-u-centru-grada-utakmica-otkazana-vracaju-se-za-beograd.html


Ватерполисти Црвене звезде се вратили у Београд након напада у Сплиту
недеља, 10 фебруар 2019 11:17

  

(РТС)

  

 3 / 3


