Млади очитали лекцију!
Данас је на стадиону БАСК Арена у Београду одржан шести Ризман
Куп и то на минус 6 степени Целзијуса. Ипак, “дебео минус”
није сметао младим рагбистима да покажу шта знају, па је на
терену било прилично вруће. Трофеј овог такмичења носи име
легендарног Гаса Ризмана, оца Џона и Бева Ризмана. По први пут
је у овом такмичењу наступила млада репрезентација Србије и то
до 20 година. Стручни штаб на челу са Адмиром Хаџићем и
Слободаном Манаком, одлучио се да ова репрезентација буде
састављена од играча који ће овог лета играти на Европском
Првенству до 19 година које се од 4. до 12. августа одржава у
Београду. Тако су под заставу позвали само четири играча
рођена 1998. године, која немају право наступа на овом
такмичењу и то: Рајка Трифуновића (Црвена звезда) Дениса
Бајрамија, Алексу Милковића и Михајла Илића (Партизан). Сви
остали играчи рођени су 1999, 2000. и 2001. године.

Владимир Милутиновић постиже први од своја три данашња есеја
Од самог старта видело се да су млади играчи много више
мотивисани него њихове нешто искусније колеге које су
наступале за селекцију Србије до 23 година, под именом Бев
Ризман. Предвођени капитеном и најбољим стрелцем у прошлој
сезони Владимиром Милутиновићем, играчи тима који је наступао
под именом Џона Ризмана, дали су од почетка гас. Већ у 6.
минуту након једне брзе акције и одличног додавања Рајка
Трифуновића, Михаило Томић се као шило пробио кроз противничку
одбрану и постигао први есеј на утакмици. У 10. минуту ни
горостасни Душан Милутиновић, заједно са још тројицом својих
саиграча,
није могао ништа против свог рођеног брата.
Владимир Милутиновић је постигао други есеј за свој тим и
наговестио да ће и ове сезоне бити незаустављив. У 15. минуту
коначно је стигао одговор екипе Бева Ризмана коју је са клупе
предводио Далибор Вукановић. Корпулентни Дарио Абидиновић је
просто разгрнуо противничку одбрану и смањио вођство “Јуноша”
на 10-4. Након есеја у 19. минуту који је постигао брзоноги
Александар Павловић предност селекције до 20 година се још
више смањила 10-8. Када је у 25. минуту Стефан Вукановић
постигао трећи есеј за селекцију до 23 године, чинило се да
ствари долазе на своје место. Успешно је извео претварање и
довео своју екипу по први пут у вођство од 14-10. Тај резултат
је остао и до краја првог полувремена.
Због велике хладноће, два стручна штаба су се договорила да
утакмица траје 2 х 30 минута. Одмах на почетку другог
полувремена Денис Ченгај је постигао четврти есеј за “беле” и
у тим тренутцима чинило се да ће тим Бева Ризмана по трећи пут
тријумфовати на Ризман Купу. Ипак, у 34. минуту, само два
минута након есеја Ченгаја, Михаило Илић постиже трећи есеј за
тим који је наступио под називом Џон Ризман, и смањује
предност на 18-16. Предност младој репрезентацији од 20-18
поново је донео Вук Томић есејем у 38. минуту. Четири минута
касније свој други есеј на утакмице постигао је Владимир
Милутиновић и повећао предност своје екипе на 24-18. У 48.

минуту Бранко Чарапић је направио поново одличан продор од
преко 50 метара, што је изгледа постала његова специјалност и
смањио предност на 22-24. Стефан Вукановић није успео да
поравна резултат, јер је његов шут из прилично тешке позиције,
ипак завршио који сантиметар ван гола.

Коначну пресуду и тачку на меч ставио је Владимир Милутиновић
у 56. минуту својим трећим есејем на утакмици, а затим и

трећим успешним претварањем од укупно 6 покушаја. Био је то и
коначни резултат једне изузетно занимљиве и квалитетне
утакмице.
Биланс досад остварених победа на Ризман Купу је следећи: Тим
Џон Ризман 4 победе, тим Бев Ризман 2 победе.

БЕВ РИЗМАН – ЏОН РИЗМАН 22-30
(14-10)
Ризман Куп: недеља 25.02.2018. Стадион: БАСК Арена. гледалаца:
100, судија: Владан Кикановић, помоћници: Милош Зоговић,
Александар Ковачевић (сви Београд)
Поени: БЕВ РИЗМАН (до 23): 5 есеја: Абидиновић Дарио 15′ мин,
Павловић Александар 19′ мин, Стефан Вукановић 25′ мин, Денис
Ченгај 32′ мин, Чарапић Бранко 48′ мин. Голови: Стефан
Вукановић 1/5.
Поени: ЏОН РИЗМАН (до 20): 6 есеја: Михаило Томић 6′ мин,
Владимир Милутиновић 13′, 42′ и 56′ мин, Михаило Илић 34′ мин,
Вук Томић 38′ мин. Голови: Владимир Милутиновић 3/6
БЕВ РИЗМАН (до 23): Стаменковић Тихомир, Аврамовић Милан,
Ченгај Денис, Миленковић Арсеније, Арсић Стефан, Чарапић
Бранко, Мора Андреј, Радић Алекса, Вукановић Стефан, Станић
Радован, Милутиновић Душан, Булајић Лука, Павловић
Александрар, Абидиновић Дарио, Чобановић Милан, Деветак
Сергеј, Ђурић Никола.
ЏОН РИЗМАН (до 20): Трифуновић Рајко, Јаковљевић Марко,
Станковић Вељко, Арнолд Доротеј-Дадо, Томић Вук, Крстић Илија,
Илић Михајло, Стоиљковић Михаило, Томић Михаило, Бајрами
Денис, Милинковић Стефан, Макера Марко, Милутиновић Владимир,
Милковић Алекса, Симовић Марко, Митровић Милош, Андрић Иван,
Копуновић Анђелко.

Снимак утакмице можете погледати овде

