Александру Џикићу истакнут циљ – визирање карте за ЕП у Украјини

03. јануар 2014.

На званичном представљању новог селектора кошаркашке репрезентације Македоније,
српског стратега Александра Џикића (42) поред избегавања конкретних обећања у
Скопљу истакнут основни циљ – обезбеђење пласмана на предстојеће Европско
првенство (ЕП) у Украјини 2015. године.

„Не желим да дајем некаква обећања јер то је за мене пола пута до лажи“, смирено је
уводно дозирао умерени оптимизам српски стратег Александар Џикић (42) на
предновогодишњој промоцији у Скопљу званичним преузимањем селекторског кормила
кошаркашке репрезентације Македоније.

У наредне две године пред њим је озбиљан задатак на пројекту враћања Македоније на
Европску кошаркашку мапу, циљаним квалификационим обезбеђењем пласмана на
предстојећем ЕП у Украјини 2015. године.

„Велика је част да будем селектор националном тиму у земљи где се кошарка искрено
воли. Иако сам овде странац, верујте да се не осећам тако и учинићу све да указано
поверење максимално оправдам. Имамо много посла, али и доста времена. Обећавам да
ће ово бити добро искуство и за мене и за Македонску кошаркашку федерацију. Надам
се одличној сарадњи која ће нам верујем донети добре резултате, рекао је Џикић, уз
најаву да ће у стручном штабу „сигурно бити и македонских стручњака“, од којих ће

1/3

Александру Џикићу истакнут циљ – визирање карте за ЕП у Украјини

тражити информације о свим играчима „до бољег упознавања“.

Упркос најавама да ће после неуспеха репрезентације на минулом ЕП у Словенији под
вођством Алеша Пипана, Џикић морати национални тим да формира „у ходу“, принудним
подмлађивањем, будући да су повлачење из репрезентације објавили Перо Антић, Тодор
Гечевски, Владо Илијевски, таквих „резова“ изгледа неће бити.

- Неће бити такозваног „насилног подмлађивања“ тима. Не желим да убацујемо у ватру
играче којима још није време за то, јер тако могу лако да „изгоре“. Са младим играчима
ће се радити постепено, планским убацивањем. Желим да нађемо нове лидере међу
момцима који су до сада имали споредне улоге, истакао је Џикић најављујући да ће
свакако настојати - кроз разговор са Антићем да обезбеди његов повратак у
репрезентацију.

Џикић верује да ће овог лета у националном тиму имати и Антића и Меккејлеба, да ће у
штабу имати тројицу помоћника, да квалификације за ЕП сигурно неће бити лаке, али да
ће у многоме зависити и од жреба... На старту ништа не жели да лицитира, још мање да
обећава. Но, у Скопљу је већ „на прву лопту“, оцењено да је македонската кошарка
добила новог квалитетног предводника, који на промотивном сусрету са јавношћу „делује
стабилно, амбициозно и пажљиво“. Пред српским стратегом је, како се овде сматра,
највећи изазов у досадашњој каријери, а пред Македонијом реално утемељена нада да
са Џикићем на клупи могу до „повратне карте за Европу“, и „тешко стеченог статуса“,
који би био оверен на ЕП у Украјини.

Честитка
„Срећам сам што имамо Александра Џикића за селектора. Његовим ангажманом
упућујемо новогодишњу честитку пуну оптимизма свим нашим приврженицима. Сматрам
да је Џикић прави човек за селектора. Поседује све неопходне тренерске квалитете, а
истовремено врло смо блиски по менталитету. С нестрпљењем очекујемо плодове наше
сарадње, рекао је на промоцији први човек Македонске кошаркашке федерације
Данијел Димовски.

Истовремено је демантовао спекулације да се из репрезентације наводно повлачи
Лестер Бо Мекејлеб. Од новинара је затражио да „не објављују непроверене
информације“...
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Македонац
Још док је био на путу за Скопље, Александар Џикић је посредством социјалне мреже
„Фејсбук“, уочи званичног предновогодишњег промовисања у КФМ, јавности уводно
представљен фотографијом са дариваном мајицом и поруком - „Македонец до коска“.

Уз ту фото „оверу“ ангажмана објављен је и досадашњи тренерски траг српског
стратега, првог странца који ће, уз национални тим Македоније и даље предводити
словеначку Крку (освојио је три националне титуле и Еуро челенџ куп). У Словенији је
водио и Олимпију и Литвос Ритас. Подсећа се да је у Литвосу био тренер
репрезентативном центру Предрагу Самарџиском. Био је помоћни тренер и у НБА, у
Минесоти, радио у летњим камповима Сан Антониа и Сиетла...

Емил Рајковић у штабу?
У штабу Александра Џикића, новог селектора кошаркашке репрезентације Македоније
извесно је биће тренер скопског Работничког Емил Рајковић.

Информација још није званично потврђена из МКФ, но Џикић је у Скопљу после
представљања пред новинарима, "не губећи време", разговарао са Рајковићем о
његовом укључењу у стручни штаб националног тима.
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