Богата међународна сарадња
Нова 2018. година биће изузетно богата међународним обавезама.
Већ на самом старту нове године стигла је вест да су Српска и
Енглеска федерација уз посредовање Европске рагби лига
федерације склопили договор о вишегодишњој сарадњи. Наредне
три године енглеска селекција Лављих срца (Lions Hеarts) из
регије Јоркшир гостоваће два пута у Србији и то у јуну ове и
2020. године. Наредне 2019. године селекција Србије ће по први
пут гостовати Енглеским Лављим срцима.
Иначе, сарадња Српске рагби лиге и Енглеских аматерских
селекција датира још од 2006. године, а ове године је та
сарадња подигнута на виши ниво.
Лавља срца ће ове године одиграти две утакмице у Србији. Први
меч се игра у петак 22.06.2018. године, на стадиону ФК Херој
Полет у Јајинцима. Мегдан са Енглезима ће поделити Селекција
Београда под називом Београдски устаници 1804. Два дана
касније на стадиону НЦ Макиш, на црту Лављим срцима ће изаћи
сениорска репрезентација Србије. Обе утакмице почињу од 18.00
сати.
Поред сарадње на сениорском нивоу, у последњих неколико година
сарадња са Лављим срцима одвија се и на јуниорском нивоу.
Тако ће селекција Лављих срца (Lions Hеarts) учествовати на
турниру Трофеј Београда, који ће се ове године одржати од 27.
до 29. јула. Поред наше репрезентације и Енглеза, позив за
учешће су послати и репрезентацијама Либана, Италије, Русије,
Босне и Херцеговине. Које ће још две репрезентације
учествовати, знаће се до средине фебруара месеца. Пре овог
турнира наша млада репрезентација имаће најмање две провере.
За сада се још увек тражи противник за термин 30.03.2018, али
се зна да ће већ у мају месецу, наша млада репрезентација
одмерити снаге са Италијом. Италијани се још увек нису
квалификовали за Европско Првенство за јуниоре. Очекује их
сусрет са Украјином 19. маја у Фођиану Дерипуља, градићу на

северу Италије.
Међународну рагби лига сезону у Србији отвориће 17. марта
сусрет јуниорских екипа Дорћола и Норвешког Нанештада. Биће то
одлична увертира пред сусрете које сениорски тимови Дорћола и
Радничког из Београда, као и Партизана играју у недељу у
оквиру првог кола Балканске Супер Лиге.
Даље ће се сезона одвијати као на филмској траци. Већ одмах
након Васкрса очекује нас права посластица. Сусрет другог кола
Балканске Супер Лиге где ће Раднички из Ниша угостити клуб из
Тиране. Одмах након Првог маја Грчки Родос долази у госте
Црвеној звезди. Атински Арис долази на мегдан Партизану.
Нишлије ће пут Грчке где их чека окршај у Патрасу, а имењак из
Београда пакује кофере за Турску. Пут Турске ће такође и
Црвена звезда.
Кулминација што се тиче такмичења сениора биће свакако
Балканско (30.06.-01.07.) и Европско Првенство (07.-08.07.), у
рагбију 9, које ће се одржати у Београду. Прави шлаг на торти
и круна целе сезоне биће Европско Првенство за јуниоре до 19
година, које се одржава од 04.-12.08.2018. године. Дакле од
почетка па све до краја новембра очекује нас пуно
интересантних и занимљивих утакмица. Као никад до сада биће
изузетно богат међународни програм, јер ће на јесен бити и
репрезентативних обавеза наше сениорске репрезентације у Б
Шампионату Европе, највероватније против Русије, Шпаније, док
одлука још није донета у случају Италије. Права посластица за
све љубитеље рагби лиге.

