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Odličan nastup mladih nogometaša HSK-a na turniru u
Vukovaru

Hrvatski talenat, vic, ideja, protkana njemačkom upornošću i disciplinom koje gaje vaši
igrači idealan je spoj
U Vukovaru se od 30. lipnja do 2. srpnja održao nogometni turnir Memorijal hrvatskih branitelja. Na
ovom su turniru nastupile hrvatske prvoligaške momčadi U-14, a među njima i momčad Hrvatskog
svjetskog kongresa u Njemačkoj. Bila je to prava prigoda da djeca i njihovi roditelji posjete grad heroj
te vide znamenitosti i mjesta stradanja, simbola žrtve i otpora u Domovinskom ratu.

Nakon što su se igrači s voditeljem Danijelom Lučićem i Petrom Ćosićem te trenerima Anđelkom
Ivankom i Željkom Batarilom, u četvrtak smjestili u odličan i besprijekorno uređen hotel Lav,
podijeljena je sportska oprema, istoga dana nazočili su svečanom otvorenju, a poslije toga i posjetili
Memorijalni centar te imali trening u Otoku gdje su ih srdačno dočekali predstavnici NK Otok i
predstavnici Grada Otoka. Sutradan, igrači su igrali sa splitskim Hajdukom te izgubili 5:0. Nije to niti
izdaleka pravi ogled snaga, što će se potrditi i kasnije tijekom turnira. Očito su nadareni igrači HSK-a
imali prevelik respekt od uvaženog protivnika, a neuigranost i umor su učinili svoje. Naime, treba
podsjetiti da je momčad HSK-a sastavljena od talentiranih mladića koji igraju u eminentnim sportskim
klubovima (Bayern München, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart) te je potrebito upoznavanje i češće
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druženje i treninzi kako bi oni pokazali svu svoju nadarenost. Već je u poslijepodnevnoj utakmici sa
Slaven Belupom situacija bila puno bolja. U dominaciji tijekom cijele utakmice, ipak je rezultat ostao
neriješen. Ovaj dan iskorišten je za posjet Vukovarskoj bolnici te Memorijalnom groblju žrtvama iz
Domovinskog rata gdje su igrači u ime HSK-a položili vijenac i zapalili svijeću.
U subotu je, nakon polaganja vijenaca u centru Bogdanovaca, uslijedila utakmica sa Zadrom. U
odličnoj nogometnoj predstavi igači HSK-a očitovali su veliku upornost i znanje te pobjedili hrvatskog
prvoligaša 1:0. S tribina od gledatelja i mnogobrojne stručne javnosti mogle su se čuti samo pohvale.
– Hrvatski talenat, vic, ideja, protkana njemačkom upornošću i disciplinom koje gaje vaši
igrači idealan je spoj – rekoše nam uvaženi nogometni instruktori Hrvatskog nogometnog saveza.
– Vi da imate još koju utakmicu na turniru, sve bi dobili, jer vama treba samo malo
uigranosti, a imate odlične mlade momke koji su pokazali karakternost kako na terenu tako i
izvan njega i od vaše ekipe, sve ove ostale imaju puno učiti – reče nam jedan gledatelj na
tribinama.
I doista, iako nam pobjeda nad Zadrom nije pomogla za ulazak u završnicu, igrali smo pošteno,
uostalom onako kako su ovi igrači odgajani od svojih roditelja i klubova u kojima igraju. Čestitali su
nam mnogi, od djelatnika hotela koji istaknuše primjerno vladanje djece, do predstavnika Hajduka
koji nam čestitaše što smo pobjedom nad Zadrom njima omogućili daljnji plasman. Stoga smo,
očekivali da će nam organizator uručiti nagradu fair play momčadi, ali to se, na žalost, nije dogodilo.
Na turniru je u završnoj utakmici Dinamo pobijedio Osijek, dok je Hajduk za treće mjesto pobijedio
gradskog rivala Split. Sve pojedinačne nagrade su otišle u ruke Dinamovaca – najbolji igrač je Marko
Vinković, Patrik Gruić je najbolji vratar, a Tin Matić najbolji strijelac (6). Nagradu za fair-play je dobila
ekipa Splita.
Vrijeme do svečanog zatvaranja turnira iskorišten je za posjet Trpinjskoj cesti, Vodotornju i Ovčari.
Pogledajte fotografije
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