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Грчка полиција поднела је пријаву против капитена кошаркашке репрезентације Србије
Ненада Крстића због учешћа у тучи при крају утакмице у Атини против репрезентације
Грчке.

  

Крстић је после саслушања пуштен, а пред судијом би, како јављају агенције, требало да
се појави у петак.

  

Он ће се вратити у Србију вечерас, заједно са министарком спорта Снежаном Самарџић
Марковић која се случајно задесила у Атини и остала тамо да би помогла Крстићу.

  

Дуел Грчке и Србије, у оквиру припрема две екипе за предстојеће Светско првество у
Турској, прекинут је непуна три минута пре краја после опште туче на терену, када је
Крстић столицом, која је била поред терена, погодио у главу центра противничке екипе
Јаниса Бурусиса.

  

Познаваоци прилика оцењују да је овај сукоб више изгледао као обрачун играча
Олимпијакоса и Панатинаикоса, а не репрезентација Србије и Грчке.

  

Новинар грчког дневног спортског листа "Гол њуз" (Goal News), Диониси Маринос каже
да је за сада тешко оценити реакцију грћке јавности на овај догађај.

  

"Тешко је рећи јер не постоји јединствена реакција на све оно што се догодило. Ако сте
навијач Панатинаикоса, тражићете да Теодосић напусти земљу. Ако сте навијач
Олимпијакоса рећи ћете да је Фоцис главни фактор сукоба. Исто тако реагују и медији, у
зависности од тога који тим подржавају. У Грчкој имамо медије који подржавају
Олимпијакос, Панатинаикос итд".
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Слична ситуација је, каже BBC-јев саговорник и када је реч о ставу Грка према
одговорности српске репрезентације у свему што се дешавало.

  

"Мишљења су подељена, јер смо са момцима из Србије свих ових година имали добре
односе. Многи кошаркаши из Србије играју овде. Обрадовић и Ивковић су тренутно два
најбоља тренера у Европи и воде тимове у Грчкој. Оно што се догодило помало је чудно,
јер гајимо позитивна осећања према Србима. Али то не важи за Крстића. Оно што је он
јуче урадио заиста је лоша, ужасна ствар и грчка јавност је то тако доживела. То није
била спортска реакција. Оно што је јуче учинио превазилази оквире кошарке". 

  

Са обзиром на предстојеће светско првенство, Маринос сумња да ће неки од учесника
туче у Атини бити кажњени забраном играња утакмица за своју реопрезнетацију.

  

"Ја нисам правник да бих то знао, али мислим да ће доћи до процеса за пар седмица.
Крстић неће бити присутан у судници, заступаће га адвокат. Не знам шта ће се догодити
са тим процесом, али мислим да неће бити проблема са другим играчима репрезентације
Србије и Грчке јер је господин Василалокупос, бивши директор Светске кошаркашке
федерације за Европу, један од најутицајнијих људи у европској кошарци - и он је Грк. У
четвртак је рекао да неће бити казни за играче оба тима јер је утакмица била
пријатељска. Остаје да се види да ли ће ФИБА хтети да предузме неке мере, али ја не
верујем да ће до тога доћи", рекао је у разговору за BBC грчки новинар Диониси
Маринос. 

  

(BBC)
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