Србија
стартовала
припремама, циљ: медаља

са

Рагби 13 репрезентација Србије до 19 година је званично почела
припреме за Европско првенство до 19 година. Стручни штаб је
за овај викенд предвидео укупно три окупљања. Прво је било
заказано за 13.00 сати у просторијама Федерације на Тргу
Републике, где су чланови стручног штаба упознали играче са
планом и програмом рада. Након овог састанка од 17.00 сати
одржан је и први тренинг у балону СЦ Трудбеник на Звездари.
Првог дана припрема, окупило се 20 репрезентативаца из Србије,
предвођени капитеном Владимиром Милутиновићем из Партизана.
Преостлих 10-ак, од 30 позваних играча, оправдало је своје
одсуство Тим менаџеру, Манак Слободану, као и тренеру Хаџић
Адмиру. Одржан је први састанак и презентација, коју је одржао
Директор репрезентације до 19 година, Благоје Стоиљковић који
је истакао:
“Управни одбор Федерације се потрудио да, обезбеди макималне
услове, за скоро седам месеци припрема, до почетка
Шампионата. Поред 30-ак играча из домаћих клубова: Црвене
Звезде, Партизана, Радничког (Нови Београд), Дорћола, Цар
Душан Силни (Параћина), Радничког (Нова Пазова) и Соко
(Врање) на списику су, сходно правилима Светске рагби 13
Федерације, и 10-ак играча из Аустралије, српског порекла.
Иако се Шампионат игра по куп систем, почиње утакмицама
четврт финала, и Србија игра са светском велесилом Енглеском,
амбиције Србије су велике. Победом против Енглеске, Србија би
ушла у борбу за медељу. Што су наше, сасвим реалне амбиције.
Поред играча и појачање, за стручни штаб, стиже из земље
кенгура. И то са тренерима, углавном, српског порекла: Нил
Бијорац (Главни тренер), Стеван Бабић (Саветник), Брет
Давидсон (Помоћни тренер) и Бранислав Зец (кондициони
тренер). Наведени играчи ће се борити за улазак у ужи избор

од 23 играча, колико је предвиђено да се нађе на Шампионату.
Озбиљним радом, користеће искуства из Аустралије и несумњиви
таленат играча из Србије, медаља је надома руке. Учинићемо
све да буде и освојена.
Рад се наставља сутра тренингом који је заказан за 10.00 сати.
Овај тренинг ће се одржати на Доњем граду код СЦ Милан Гала
Мушкатировић на Дорћолу, а углавном ће се радити на физичкој
припреми. Оваква викенд окупљања планирана су све до почетка
сезоне у марту месецу. Онда ће уследити кратка пауза до
21.03.2018 године, и доласка стручњака из Аустралије, који ће
провести 10-так дана у Србији. Током боравка они ће поставити
задатке пред играче и остатак стручног штаба, на чему треба
радити, до поновног виђења средином јула месеца, када ће поред
стручног штаба у Србију доћи и играчи нашег порекла из
Аустралије.

