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ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ / КОШАРКА / АНАЛИЗА 
У раду је извршена детаљна анализа тимске игре - кошарка, на 
недавно завршеним XXVIII летњим олимпијским играма у Атини. 
Приказани су резултати свих репрезентација на финалном турниру. 
Посебно су анализирани резултати најбоље пласираних селекција 
(Аргентина, Италија, САД), и први дебакл наше селекције (СЦГ). 
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OLYMPIC GAMES / BASKETBALL / ANALYSIS 
The paper contains a detailed analysis of team play – basketball, at the 
recently finished 28th Summer Olympic Games in Athens. The results of 
all national teams at the final tournament are presented. Particularly 
analyzed are the results of the best placed selections (Argentina Italia 
USA) and a real failure of our national team. (SCG). 

1.  

На недавно завршеним XXVIII летњим 
Олимпијским играма модерног доба у 
суседној нам Атини ове 2004-те године, 
Кошарка доживљава тек своје 16-то 
олимпијско "издање", наравно, односног 
квалитета и угледа, поштујући - чини се - и 
даље ту већ раније „канонизовану ” врхунску 
светску спортску меру. Наиме, у Кошарци је 
као и у другим спортовима, олимпијски п о б е 
д н и к сматран за тражени узор и модел, 
који ваља обавезно следити па чак и 
директно "копирати" и то, према 
могућностима, што детаљније „калемити" на 
сопствени "материјал", баш у том 
наилазећем четворогодишњем периоду, који 
иначе раздваја једно од другог, толико 
очекивано, то блиставо олимпијско спортско 
приказивање! 

2.  

Оне, дакле, далеке 1936. године 
олимпијских игара у политички веома 
амбициозном Берлину, а већ XI по реду, у тој 
својој првој олимпијској "едицији", носилац те 

и такве Кошарке постаје репрезентација САД, 
која сада суверено зрачи на све просторе 
будуће нове спортске империје. Следи, 
међутим, неочекивана пауза у трајању ових 
Игара XII и XIII оне из 1940. и 1944. године, -
због Рата (за "модерне" - као што је то био 
случај за "класичне"- Олимпијске игре 
нипошто нису значиле обавезни прекид тог, 
људског такође, клања и убијања.... што се 
поновило, нажалост, опет у савременој 
Барселони блиске 1992. године: Олимпијада 
траје, а бомбе са 11.000 метара висине 
засипају једну земљу у самом срцу Европе! 
Брутално је погажена једна порука Античког 
света о престанку р а т о в а за време 
Олимпијских игара, у име човечности и 
среће!), нису одржане, од чега је посебну 
штету имала баш Кошарка, односно "Neuling 
Basketball"! Ево сада и првих послератних 
Олимпијада, оних XIV у Лондону 1948. 
године, где шампион САД, доноси низ 
капиталних новости у игри: чувени 
двометраш Курланд, који је "заменио" још 
онда "купљеног" Лубинаса, под новим 
именом Лубин, за прву Олимпијаду Кошарке 
у Берлину, па нови "рекет", па круцијално 
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правило "три секунде", па технику шута, 
додавања и вођења, па типичну кошаркашку 
опрему... Најзад, то је била прва Олимпијада, 
где се Кошарка играла у затвореном, у 
дворани, са стандардним условима за игру, 
технику и тактику...!, управо тај 
четворогодишњи олимпијски период, бива 
"установљен" за светски "мимоход" разних 
играчких новости и самих, нових правила... 
Стабилност тог "уобичајеног" олимпијског 
редоследа,- стално репрезентација САД,- 
прекинуће Минхен 1972. (шампион СССР), 
Москва 1980. (шампион Југославија), Сеул 
1988. (поново СССР), па новитет, ратна 
Барселона 1992. (најзад, опет САД, са 
"изнуђеним" тимом ортодоксних НБА 
професионалаца, већ као "застрашујући" 
Dream Team I, али без Југославије (!), и са 
некаквим "новокомпонованим" 
репрезентацијама, као нпр. "ZND", "FRG", 
Croatia, Lithuania...) Тако, коначно, и бистри 
олимпијски извор бива баш политиком 
немилосрдно,-"замућен"!1 

3.  

Последње Олимпијске игре Атинске 2004-
те године, доносе новог шампиона Аргентину. 
Да ли се, дакле, и он подвргава оном 
"старом" начелу у з о р а, и у чему се то, 
евентуално, скоро директно огледа? Ево, 
најпре, тих "сувих" резултата, чија је 
реализација као одређени систем, још увек 
бар формално била под руководством раније 
неприкосновене FIBA, која је зналачки, 
савесно и изразито непристрасно водила 
Олимпијски турнир Кошарке, још од времена 
његовог установљења...Учествовало је, 
дакле, 12 екипа, добијених претходним 
квалификацијама, подељених у две 
такмичарске групе: 

• СЦГ (Ми), Италија, Аргентина, Нови 
Зеланд, Шпанија, Кина (група А), и  

• САД, Литванија, Ангола, Порторико, 
Аустралија, Грчка (група Б). 

Већ је у овој фази "посла" тако очигледан 
дириговани жреб, који фаворизује макар и 
"благо" репрезентацију САД, уз већ 
обављене "раније радове", као што су 
"стизање пред Амерички Конгрес" после 
дебакла у Минхену и Сеулу (нарочито), и 
веома агресивно сврставање играча НБА у 
олимпијске борце2 (напрасно), преко 
застрашујућих парада тазе измишљеног 

"Dream Team-а, из Барселоне, као 
оригиналне "казнене експедиције" намењене 
разним "непослушнима"...па је и ова његова 
верзија, иако такође веома јака, бар на 
старту требала да избегне некакве тамо те 
аргентинске "клинце", и тако, наравно "утаба" 
пут ка том жарко жељеном тријумфу! После, 
дакле, "мини лиге" у предтакмичењу, као да 
почињу готово екстремна догађања,- као: 

1. Шпанија  5-0 (све победе) 
2. Италија 3-2 (два пораза) 
3. Аргентина  3-2 (два пораза) 
4. Кина  2-3 (три пораза) 
5. Нови Зеланд  1-4 
6. СЦГ  1-4 

1. Литванија  5-0 (све победе) 
2. Грчка  3-2 (два пораза) 
3. Порторико  3-2 (два пораза) 
4. САД 3-2 (два пораза) 
5. Аустралија 1-4 
6. Ангола 0-5 (група Б) 

где се прве четири екипе из сваке групе 
квалификују за четврт финале, тј. за пласман 
од I-VIII, а преостала четворка од IX-XII 
места, на овој Олимпијади. Сада осморица 
четвртфиналиста дају овде просто брутално, 
нема "поправке", као у претходној "мини лиги" 
где је свако играо са сваким, па се нешто од 
"изгубљеног" могло евентуално и поправити, 
али: САД туку Шпанију 102:94, Литванија 
Кину 95:75, Италија Порторико 83:70, а 
Аргентина Грчку са 69:64. Шпанија овим, 
доста неочекиваним поразом имала је 
блиставих 5:0 у А групи -"пацерски" једва 
стиже тек до VII места... 

У полуфиналу САД коначно "налеће" на 
Аргентину и губи са 81:89, а Италија 
неочекивано туче и другог фаворита из групе 
Б, који је такође једини имао скор од 5:0! 

Ево га, најзад, и то чаробно, олимпијско 
финале - где САД за треће место - опет 
изненађење с обзиром на састав и раније 
игре – туче Литванију са 104:96! 

... И, коначно, финале где "расцветана" 
Аргентина просто "гази", пресрећну Италију,- 
84:69,- која се докопава олимпијског сребра. 
Тако је редослед првих осам: 

I Аргентина 
III Италија 
I  САД 
IV Литванија 
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V Грчка 
VI Порторико 
VII Шпанија 
VIII Кина 
IX Аустралија 
X Нови Зеланд 
XI  СЦГ(Ми), и  
XII  Ангола 

где су ова последња четворица, као 
"преостатак" Мини лиге, формирала коначну 
олимпијску, светску лествицу Кошарке! 

4.  

Ипак, примера ради,- све скупљено на 
једно место,- тај "радни учинак" екипа 
изгледа овако: 

I Аргентина, против 
СЦГ 83:82 
ШПА 76:87 
КИН 82:57 
НЗЕ 98:94 
ИТА 75:76 
ГРЕ 69:64 
САД 89:81 
ИТА 84:69 
              656:610 

II Италија, против 
NZE 71:69 
SCG 72:74 
ŠPA 63:71 
KIN 89:52 
ARG 76:75 
POR 83:70 
LIT 100:91 
ARG 69:84 
 623:586 

III САД, против 
ПОР 73:92 
ГРЕ 77:71 
АУС 89:79 
ЛИТ 90:94 
АНГ 89:53 
ШПА 102:94 
АРГ 81:89 
ЛИТ  104:96 
              705:668 

IV Литванија, против 
АНД 78:73 
ПОР 98:90 
ГРЕ 98:76 
САД 94:90 
АУС 100:85 
КИН 95:75 
ИТА 91:100 
САД 96:104 
 750:693 
... за ове четири првопласиране екипе... 

5.  

У обзир је, дакле, узето свих осам 
утакмица турнира и то 5. из мини-лиге 
(порази су подвучени!), и још три из даљег 
тока. Падају у очи све победе Шпаније (5:0!) у 
А групи, и Литваније,- такође 5:0,- у Б групи, 
чиме, обе те репрезентације, најављују своју 
озбиљну фаворитску улогу. Међутим, у 
даљем току такмичења, "системска" 
ситуација се битно мења, нема "поправки" 
нпр.,-што отвара озбиљан простор за т а к т и 
к у игре, дакле за рад т р е н е р а и 
истакнутих играча, појединаца, о чему 
Шпанија баш не води "рачуна", па их само 
један пораз, онај од САД са 94:102, избацује 
из круга фаворита, тако да се боре тек за VII 
место, та иначе добро компонована и уиграна 
екипа са познатим НБА центром Гасолом! 
Литванија, међутим, као још извеснији 
фаворит, такоде са 5:0 из Б групе, тактички је 
нешто опрезнија, сигурније "гази" даљим 
током такмичења, али, одједном наилази на 
разгоропађену и понешто притајену у сенци 
тих прононсираних величина, Италију 
(посебно мотивисану, ваљда после 
сензационалне победе над охолом УСА-НБА 
казненом експедицијом, која Европи треба да 
"чита" кошаркашке "буквице", и то баш 
салвама "тројки", "рампи", "закуцавања" и 
"скокова", иначе њиховим "измишљотинама" 
и препотентним "заштитним" знаком...додуше 
на једној припремној утакмици, али 
ипак...Америка је то!), и губи са 91:100, да ли 
само због претеране психичке концентрације, 
помањкања кондиције, замора или преране и 
лоше темпиране форме? Међутим, чак и са 
овим неочекиваним поразом,- уследиће, 
нажалост, како то обично бива, још један са 
96:104 од зблануте али и све "освешћеније" 
САД, и то преко самих и већ посрамљених 
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играча, Литванија, овај вишеструки европски 
првак, са најдиректнијим и најбржим "увозом" 
баш те Америчке и Олимпијске Кошарке, 
остаје у самом врху, са солидним четвртим 
местом! И тако, док су се Шпанија и 
Литванија до исцрпљења бориле за тих 
чаробних "5.0", Аргентина и САД, у тај финиш 
улазе чак са по два ц ела пораза, односно са 
"закукуљених" 3:2! Прва га "зарађује" од већ 
"надуване" Шпаније и угледног НБА Гасола3, 
са 76:87 и друга од "нејасне" Италије са 
75:76,- дакле на "оштрици ножа" а друга чак 
од једног "комшијског" Порторика са 
"дебелих" 73:92 и преозбиљне Литваније са 
90:94, јер им је то, према правилима 
такмичења,  ипак обезбеђивало пласман од 
прва четири места у групи! Најзад, преостале 
три утакмице, од тих осам за сваку екипу, 
улазе у дефинитивну фазу расплета, за 
борбу од I-VIII места, затим за IX и XI 
место...У "Мини лиги", дакле, стартне 
једнакости за све, на крају имамо: са 5. 
победа, две екипе, са 3 победе и 2 пораза 5 
екипа, са 2 победе и 3 пораза 1 екипу, са л 
победом и 4 пораза 3 екипе и са целих 5 
пораза л екипу од могућих 12 учесница, што 
је слика извесне уједначености и жестоке 
борбе,  сем  она  два  "екстрема"  од 5:0 и 0:5!  
Следеће "необичности" баш ове олимпијске 
Кошарке, сигурно се тичу укупне суме датих и 
примљених кошева, односно ефикасности 
самог напада и одбране, где се догодило 
следеће: највише кошева, чак 750, за осам 
утакмица има четвртоласирана Литванија, 
затим 705 трећа САД, па 656 прва Аргентина 
и 623 у овом примеру последња Италија! Код 
одбране пак, са 586 кошева, најбоља је 
Италија, па са 610 је шампионска Аргентина, 
а прате их са 668 САД и са 693 
Литванија...Остале екипе оних преосталих 
осам такоде имају својих посебних 
егзотичности: Грчка, нпр., у правом 
"отаџбинском" и "олимпијском" рату, 
невиђеним пожртвовањем и колективизмом, 
на домаћем терену, осваја чак пето место, 
иако са запаженом "тројкашком" улогом 
америчког типа, Порторико, готово само са 
једним беком, Аројом, такоде НБА играчем, 
одлично познавајући, јер је играо против 
њих,^ Американце, изненађујући их 
претешким поразом 92:73, готово правим 
нокаутом, освајају шесто место, Шпанија, 
само са ј е д н и м поразом (94:102, од САД), 
успавана претходним лепршавим победама, 

тек у сусрету са Кином, коначно долази до 
седмог места, са "разљућеним" 92:76, Кина, 
симпатични "неулинг", уложивши у доброг 
тренера,- каква далекосежна припрема за 
идућу Олимпијаду, чији су баш они домаћин, 
и "откривеним" џином Јао4, такоде посланим 
на школовање у НБА, ипак је осма, 
Аустралија и Нови Зеланд, стари олимпијски 
знанци, са посебним ритуалом пред 
утакмицу, такође са америчким моделом игре 
су на IX и X месту, да би се овај шарени 
олимпијски караван завршио са трагичарима 
СЦГ (најгори пласман,- једна победа и четири 
пораза у "мини" лиги, и тек јадна победа 
аматерске Анголе са 85:62, која је д о в о љ н 
а за "срамно" XI место, после великих 
светских и олимпијских чак, пједестала...и, 
најзад, до сада "претплаћеним" 
представником Африке, Анголом, на часном 
XII месту, али, олимпијском, наравно. 

6.  

И ова Олимпијада...игра се са 
"четвртинама" уместо ранијих "половина". То 
је, такође, Америчка "измишљотина", коју је 
трезвена ФИФА, после смрти великог и 
успешног поборника Кошарке Вилљема 
Џонса, просто морала да прихвати. Велико 
искуство у овом сегменту игре доводило је 
САД, у односу на остале учеснике у озбиљну 
предност. Међутим, тактика истратег и ја 
утакмице, као и сама физичка припрема, по 
својим приказаним "решењима" постале су 
знатно сложеније, и још су далеко од неког 
задовољавајућег решења, просто зато, што 
су сада у питању целе "четири" утакмице, 
уместо раније "две", које је моћно подржавао 
онај систем тренинга само за два 
полувремена! Примера ради, ево најпре 
најмањег резултата: 17:3 за Грчку против 
Аустралије у 4-тој четвртини, 12:6 за Кину 
против Новог Зеланда у 2-гој, 28:7 за 
Порторико против САД у 2-гој такође, 19:7 за 
Аргентину против Кине у 2-гој 14:8 за 
Литванију против Анголе, исто у другој 
четвртини. Ево, наравно и највећег: 32:22 за 
Грчку против Литваније у 4-тој, 29:26 за 
Шпанију против Новог Зеланда у 2-гој, 29:13 
за Италију у четвртој, 29:16 за Шпанију 
против Аргентине у четвртој и 27:15 за 
Аргентину против СЦГ у првој 
четвртини...Ова врста "сложености" баш тих 
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четвртина, сигурно је и велики тактички 
простор који су, како се види, екипе 
различито користиле. У овај простор свакако 
улази и говор о бесомучном т ројкарањ у опет 
по америчком "заразном" моделу, иако се зна 
да су промашаји, после тога просто фатални, 
због обично неодбрањивих контра-напада, 
који неминовног следе, што, уосталом већ  
с в и знају! 

7.  

Цифарска експресивност још неких 
елемената,- на свој начин,- открива 
минуциозно грађење кошаркашке 
олимпијске круне. Тако, нпр. међу првих 
десет у шутирању двојки су чак тројица 
Аргентинаца Ђинобили, Школа и Оберто, а 
да их појединачно, уопште нема међу 
тројкашима, где су опет, у грдној инвестицији 
Литванци (Жукаускас, Мацијаускас, 
Стомергас и Лавриновић). Ево Аргентинаца, 
двојица (Ђинобили и Ноћиони) чак, међу 
"пеналџијама", па у шуту укупно, опет 
Ђинобили и Школа. У поенима, поново ова 
двојица, док их у скоковима, међу првих 
десет,- н е ма 

У асистенцијама су, поново, о н и 
(Ђинобили и Санчез). Нема их, уопште, у 
рубрици "изгубљене лопте", док су Ђинобили 
и Ноћиони, у преостале две рубрике, 
"освојене лопте" и "рампе" такође 
заступљени! Што се пак тиче екипног 
"учинка", у двојкама су Аргентинци п р в и (то 
су све напади из сјајних комбинација!), у 
тројкама их нема међу првих десет5 (ништа 
од "покера"!), али су у слободним бацањима 
ту, па у шуту укупно други (иза Литваније!), у 
прављењу личних грешака су седми (дакле, 
"силеџијски", само чиста игра!), у скоковима 
су д е в е т и (прва је, зна се САД!), у 
асистенцијама су д р у г и, одмах иза САД, 
изгубљене лопте  трећи, освојене о с ми и у 
"рампама" седми. Ипак, у овом цифарском 
"дефилеу", посебно велика "јагма" је 
владала, баш код тројки-екипно, где је 
редослед следећи: Литванија шутирала 221 
пут, погодила 105 пута, Италија 206-84, 
Аустралија 145-59, Ми (СЦГ) 124-50, Ангола 
178-62, Порторико 144-49, Нови Зеланд 185-
62, Грчка 132-44, Кина 154-49...Па, управо, 
ове т р о ј к е откривају и праве "олимпијске 
намере": што краћим путем, што 

нестрпљивије, што лакше доћи до победе, 
иако је илузија тренинга нешто сасвим друго 
од саме утакмице! Изгледа да је баш на ту 
"карту" бачено све, уместо стрпљивог 
грађења напада, па и одбране, наравно! 
Очигледно, али и за жаљење је што је у ту 
замку "брзака" упао и САД, са толиким 
знањем6, могућностима и искуством, без 
обзира што је ово генерална одлика њихове 
садашње црне Кошарке... Али, Олимпијада је 
ово, и ту није у питању само сукоб т е л а, 
него још, и још увек и, д у х а! Да ли су то 
баш сада, најбоље разумели и 
реализовали, управо Аргентинци! Чини се 
да баш јесу! 

8.  

Олимпијски шампион је, дакле, 
Аргентина, и као таква ће у наредне четири 
године тј. до Кине, домаћина XXIX 
Олимпијаде,  бити "изложена" пажњи ц е л о г 
света Кошарке! У тих расположивих осам 
утакмица различитог степена "тежине", ова 
заиста чудна екипа поред "недостижних" 
НБА-Американаца и још неких других 
(Шпаније, Италије, Литваније, па и СЦГ као 
актуелног првака света, коначно, на пример), 
сјајно је поштовала те "степене", и тако 
зналачки "трошила" своју олимпијску и 
такмичарску енергију, да је то просто 
задивљујуће! Ето, на пример у степену "Мини 
лиге", она губи чак две утакмице (против 
Шпаније и Италије, тесно, додуше, али без 
панике и страха!), од пет могућих, да би у 
наредним степенима, следеће три утакмице, 
играла веома импресивно: максимално 
ангажовано, тачно, борбено до изгарања...! 
лепо! Индивидуално кад стварно т р е б а, а 
колективно с т а л н о...Готово савршено 
испуњавање једне умне процене да се то 
граничило са неверицом! Једино они данас 
на свету "глат" побеђују САД: "начели" су их 
тамо код њих у Индијанаполису, и сада то 
више није случај, него, готово права  
р у т и н а! Они су просто наши "кључ" за ту 
снагаторску7 и грдно препотентну8 НБА 
Кошарку. Овим тријумфом Аргентинци су 
доказали и показали да и г р а као својство, 
као могућност, као израз људскости, као б и т 
Кошарке, још није и с т р о ш е н а9, и да не 
уступа сировој снази, катастрофалној брзини, 
урнебесним скоковима, рвачким захватима 
центара, жестоким "закуцавањима" и 
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мајмунском "клаћењу" на обручима, "лако 
ћемо" тројкама...Аргентинци се у овом 
финишу нису ш т е д е л и: они су целог себе 
и тело и разум унели у те сусрете и 
победили! Сигурно је, дакле, да би данас, 
оваквим олимпијским тријумфом златне 
Аргентине, био веома задовољан10 и сам др 
James A. Naismith: сигурно... 

9.  

...Ова олимпијска "смена",- која ипак није 
била очекивана,- између "жгољаве" 
Аргентине (Атина 2004.) и робустне САД 
(Сиднеј 2000.), нуди Кошарци света битно 
другачију "диктатуру" у предстојећем 
периоду. И док је сиднејску, "дрим" тимску, 
САД кошаркашку парадигму, свет 
"бандоглаво" копирао, без нужних развојних 
критеријума, уопште не водећи рачуна о 
сопственим ресурсима и моћима, па се 
одједном! то свуда заиграла једна Кошарка 
бесомучне јурњаве, дивљих скокова, 
застрашујућих џинова, слапова тројки у било 
ком тренутку и положају, ужасно себично 
интонирана, а нарочито у интерпретацији 
црног играчког таласа, са невероватним 
"поједностављењима", дотле су они други, 
стрпљиво и упорно ишли за неким 
сопственим "алтернативама'' - ето га„- 
Аргентина олимпијски победник11! Ништа 
"dream team", ништа играчки "торњеви", 
ништа примитивна и простачка "закуцавања" 
да се други уплаше! Ето, на пример, баш ти 
"торњеви" (они "спасоносни", али само они, и 
нико више!), сада у Атини: шампион 
Аргентина, н а ј м а њ е, свега седам 
(Фернандез 204см., Гутјерез 200, Херман 
202, Ноћони 201, Оберто 205, Школа 206 и 
Воковски 206), САД чак девет као треће 
пласиране (Бузер 206, Ентони 203, Џејмс 203, 
Окафор 208, Мерион 201, Стодемајер 208, 
Данкан 213, Одом 208 и Џеферсон 201.см), 
затим много обећавајућа Литванија (актуелни 
првак Европе са особеном кошаркашком 
традицијом и по свему модерном игром!) - 
ипак тек на четвртом месту такође са седам, 
мада другачијих улога (њихови "торњеви" 
глатко шутирају и саме тројке, наравно тек 
после добре процене!), док смо МИ (СЦГ), по 
коначном пласману једва тринаести, такође 
са девет, у нивоу чак са Америком! У чему је 
онда т а тајна? Просто: са таквом 

"висинском" предношћу не мора да се много 
м и с л и, не мора играч ц е о да се ангажује, 
и то кад и како...затим "уклапање" тих бројних 
"епизода" у блиставост п о б е д е, где баш с 
в и партиципирају12 што, свакако, није ни 
једноставно, ни лако, ни брзо! Излажење "у 
сусрет" тим инерцијама- голи инстинкт без г л 
а в е довео је, на пример, до укидања 
правила "30. секунди" за напад, и правила "л 
за л" у шутирању "личних", као да се б р з и н 
а обезбеђује садашњим правилом "24. 
секунде", а боља "концентрација" код шута, 
тим узастопним "рафалима", без прекида! 
Очигледно се ишло за фаворизовањем оне 
професионалне играчке популације, која је 
биолошки још "свежа" и препуна брзине, 
силне снаге и чудесне скочности! Али...само 
т о ипак није Кошарка! Уосталом, цела 
победничка екипа Атинске Олимпијаде, 
својим саставом, поимањем игре, 
понашањем и културом, мишљу и знањем 
свакако, то веома уверљиво демонстрира: 
као да то п а т у љ а к обара на плећа џ и н а! 
Најзад, кад тамо код њих, у домовини 
Кошарке, уживо посматрате "игру" 140-
килашког О Нила и сасвим недужног Гасола 
јер је тренер тако одредио- или, опет играчки 
дуел "мушице" Ајверсона13 против већ 
споменутог џина, кога је просто "разносио" уз 
моћну заштиту чак тројице судија (као остали 
играчки "смртници" он не напушта игру са 
учињених пет личних грешака, него тек са 
шест, да би тај скупоцени раритет што дуже 
"дражио"преосетљива "непца" за ч у д а, 
заблуделе публике!), или нашег Дивца, који 
само за једну утакмицу против овог 
обожаваног, добије такве батине, да је то и 
као призор, крајње дегутантно и чак тужно! 
Кажу, да је тај исти О Нил, у финалу САД 
"плеј-оф'-а, где су били и сусрети са 
Сакраментом, на вратима свог ормара у 
свлачионици, имао залепљену Дивчеву 
слику-постер, која је психолошки требала 
стално д а   д р а ж и, на шта је он- такав 
какав јесте- лако пристао! Исти тај је, на 
питање новинара, после једног повратка из 
Атине "Да ли је посетио Акропољ?"- мирно 
одговорио:  "Не, нисам био у том 
Диску"...Зашто би онда чудило, што је он г л а 
т к о одбио, да заигра за своју земљу, чак и 
на Атинској Олимпијади?...којој је то је више 
него очигледно, требао тај трофеј - по сваку  
ц е н у... 
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10.  

...Свој олимпијски кошаркашки 
интеррегнум САД су "искористиле", између 
осталог,! да Кошарци целог света, па и 
олимпијској, наравно,- наметну једно крајње 
проблематично понаша њ е (само они могу у 
супериорној изолацији џиновског брода да 
проводе слободне часове под небом једне 
Атине!), саму опрему (гигантске, усукане 
гаће, огромни дресови који висе скоро до 
колена, те одвратне ћ е л е са одвратним 
грашкама зноја, па дебилне тетоваже, 
налактице, наколенице...ужас!), што је, 
својевремено,- тј. пре њ и х, чак и техничком 
грешком било санкционисано! Учињено је то, 
најзад, једној лепој, скромној, хуманој и 
драгоценој Кошарци, која то нипошто не 
заслужује: дакле једном изуму, врхунске 

човечности, морала и поштовања...Нажалост, 
а то су нарочито снажно подупрли баш и 
кошаркашки веома моћни и заслужни, најзад, 
Американци, уз многе добре ствари из потаје 
иду и оне лоше, којима млади лако не 
одолевају, па тако данас имамо једну 
жестоку "инфекцију" која је и уз олимпијски 
ореол знатно узела маха...На срећу или на 
памет, ту је сада и овај олимпијски, 
кошаркашки тријумф Аргентине14, под небом 
Атине и неописивом л е п о т о м ловоровог 
венца, уместо само златних полуга чувеног 
Циришког атлетског митинга: то је још једна 
потврда неуништивог д о б р а, то њено 
"испливавање" на површину тако и толико, 
новцем егоизмом и насиљем, загађеног 
живота и битисања...Али - нека! 

ФУСНОТЕ 
1 Уместо да "мири" свет и "освежава" га чистим 

олимпијским дахом- Барселона 1992. чак 
забрањује приступ неким својим чланицама! 
Југославији су забрањени колективни спортови, 
меду којима је и Кошарка: долазио је први пнл 
страшни "Дреам Теам" а Југославија је 1991. у 
Риму супериорно- са одличним тимом- постала 
првак Европе...па зашло да таква помпа САД-
НБА страхује, рецимо? За ову прилику 
олимпијску - санкције уведене 30. маја исте 
године - забрањен је чак назив земље као и 
национална обележја! А. тек по ноћи је 
женерозни Самаран - свакако у име олимпијске 
идеје- примао неке наше залутале 
индивидуалце и делио им н о в ч а н у помоћ?! 

2  Тактика Конгреса САД и моћне Стернове НБА 
да са тим својим снагама "из потаје" улете у 
спортску лепоту Кошарке коју је очајнички 
бранио др Јонес из FIBA...уз пристанак осталих 
чланица, изненадним "потезом" отварања 
капија престижног "Хали оф Фаме" из 
Спрингфиелд-а дотада резервисаног само за 
Американце - што је довело до "агремана" 
чистунаца овог спорта, па је тако НБА 
осветнички "рупила" у царство ове игре...када 
је Јонес већ био мртав! 

3 "Pau Gasol, a 7-footer listed as a 
forvvard"...крилни центар, члан НБА Мемфиса, 
иначе Европљанин. Шпанац. висок 215 см. си. 
л. 

4 Тако то изгледа: наш Крстић са 211 и кинески 
Јао са 229 сантиметара. Иначе, господин играч 
као. рецимо, исто тако чувени Дикембе...тако 
далеко од разјарених НБА снагатора Минг већ 
сада одлично игра "блокаде" као фини осећај 
сарадње! 

5  Ипак су – десети. Утврђено накнадном 
провером, што није у неком великом 
«раскораку» са претходно донетим закључком. 

6  Већ се врше припреме у ублажавању ове 
опште заразе: тројке ће бити ограничене само 
на последњих три или пет минута пре краја 
утакмице: "чудо" се ипак задржава, додуше 
мањег трајања, али.- ипак! ("Курир", 15. 10.X 
2004.. п. 21 - "Шутерска паника у НБА лиги"). 

7  Шта је то у Кошарци? Естетика? Нежност? Или, 
просто "Разговор грубијана" (чувени НБА ентрј. 
Гајгер и О Нил) 

8 Чему све служи "Торањ"? Само због њих је у 
НБА уведена шеста лична грешка и онај 
полукруг испод коша...да лакше заврше 
"посао"?  

9 Права Кошарка: и дрес, и гаће. и чарапе...нигде 
"нитни", тетоважа, налактица...! као функција и 
као призор!  

10'  Све је ту: оријашке гаће не скривају рељефну 
мускулатуру бутине, најлепшег дела људске 
ноге. где и саме потколенице имају своје 
"право", уместо пропагиране наказности новог 
"декора"... 

11  Сви знају да нападају, сјајно асистирају, добро 
се познају, сва места су простудирано 
попуњена... 

12  Јадне потколенице под правим шатором гаћа, 
сјајног бека Ајверсона. 183 см. високог и старог 
29 година, кога је сама Олимпијада, упркос 
магији долара заиста импресионирала: њој 
треба прићи "као највећој части", и "свако ко је 
изабран да репрезентује своју земљу, мора да 
се запита шта има боље и лепше од тога. Да 
зна каква је то част и да се сети шта је земља 
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учинила за њега и његову фамилију. Морао би 
да изгара због тога!", затим он признаје да 
"Европљани играју управо онако како би 
требало. Не базирају се на физичким 
предиспозицијама, већ играју г л а в о м...то 
каже онај контроверзни кошаркашки зналац 
сада, додуше у капитенској улози, док његов 
саиграч, млади надобудни Американац Антони, 
просто "реже" "Не знам много о томе, тај 
историјат ме не занима. Знам само да су 
изабрали м е н е"... 

13  "Мозак велике Аргентине, ипак. је Рубен 
Мањано, виспрени стратег о чијем знању 
најбоље говоре управо резултати "...Кад смо 
већ ту. код тренера, немају ли и о н и на души. 

баш ту м о д е р н у УСА "енигму": тако 
технички и физички супериоран тин иако је и то 
парцијално - овај у Атини а резултати, 
прескронми! Сама ц е л и н а пак у Кошарци 
подразумева и доброг тренера! 

14  Ово је нешто посебно, нешто што се не може 
поредити ни са чим. На Олимпијским играма не 
играш за новац, играш само за част своје 
земље и свој народ. Зато је набој већи, али и 
радост. Тајна је у нашем таленту и 
дугогодишњем вредноту раду"- рекао је 
Ђинобили, играч који је обележио ове Игре, и 
играч који "чини штогод је потребно да би екипа 
победила" како за њега опет каже чувени 
кошаркашки зналац, сер Чарлс Баркли. 

Станислав М. Паунић 
редовни професор у пензији 
Београд 
 


