
1/3

Grabić: Čvrstosti želimo dodati še napredek v igri
rtvslo.si/sport/nogomet/prva-liga/grabic-cvrstosti-zelimo-dodati-se-napredek-v-igri/596134

Matej Rijavec

4. oktober 2021 ob 09:55
 Ljubljana - MMC RTV SLO

Ante Šimundža in Dejan Grabić sta trenerja, ki najdlje vodita svoja kluba v Prvi ligi Telemach.
Šimundža je trener Mure od junija 2017, Grabić pa trener Brava od marca 2016. Foto:

www.alesfevzer.com

Prekmurci so morali hitro pozabiti na četrtkov dvoboj v Londonu proti Tottenhamu v
Konferenčni ligi (5:1). Včeraj popoldne so na mini derbiju 12. kroga državnega prvenstva
pred lepim številom gledalcev (1450) gostovali pri Bravu. Končalo se je kot dan prej na
derbiju med Mariborom in Olimpijo ‒ brez zadetkov.

"Za nami je predvsem z mentalnega vidika odlično srečanje. Kljub menjavam v ekipi smo
bili psihično na najvišji tekmovalni ravni. Tako igralci, ki so začeli tekmo, kot tisti, ki so
prišli v igro pozneje. Gostovanje v Šiški je vedno zelo zahtevno, zadovoljni smo s točko,"
je dejal Šimundža, ki je temeljito premešal začetno postavo in vanjo uvrstil samo štiri
nogometaše, ki so začeli tudi tekmo proti Tottenhamu (Obradović, Karničnik, Maruško,
Lorbek).
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"Mentalno smo na zelo visoki ravni že od Vilne, ko smo si zagotovili jesen v Evropi. Zelo
pomembno je, da smo kljub nihanjem, ki so se nam dogajala, in kljub vračanju igralcev po
poškodbah prišli do tega, da smo na tako visoki ravni. Da obstajajo neka nihanja, pa je
normalno, še posebej, ker smo na začetku prvenstva po poškodbi vračali kar nekaj
igralcev. Vedno se zavedamo, zakaj zmagamo in zakaj izgubimo."

Vratar Josipović najboljši igralec tekme

Trenerja murašev je nekoliko jezilo sojenje (Mihael Antić je med drugim sodil preveč
prekrškov), sicer pa po njegovem mnenju ni bilo dvoma, da je vendarle Bravo tisti, ki je
lahko bolj zadovoljen z remijem. "Njihov vratar (Renato Josipović, op. a.) je bil najboljši
igralec, ubranil je dve zelo zahtevni žogi, tako da bi se mogoče lahko tudi malo drugače
razpletlo. Bravo smo nevtralizirali, a je tudi malo grenkega priokusa."

20-letnega Josipovića je Bravu pred začetkom sezone posodil zagrebški Dinamo. Potem
ko je Igor Vekić odšel na Portugalsko v Paços de Ferreira, je na uradni tekmi debitiral v 8.
krogu ob porazu proti Taboru (0:2). "Kljub branjenju na skoraj vseh tekmah med
pripravami je v prvo tekmo vstopil malo živčno, ni bil toliko odločen in ni pokazal svoje
kakovosti. Zdaj pa potrjuje, zakaj so nam zagotavljali, da je najboljši vratar letnika 2001
na Hrvaškem. Preden smo ga dobili, smo ga tudi nekajkrat gledali v hrvaški drugi ligi," je
razložil trener Brava Dejan Grabić.

Josipović zdaj še na petem zaporednem srečanju (četrtem ligaškem) ni prejel zadetka,
prav odlična obramba pa drži Bravo na drugem mestu na lestvici samo točko za vodilnim
Koprom. "Ne gledamo preveč na lestvico. Poskušamo čim bolje delati od enega do
drugega reprezentančnega premora in iztržiti čim več. Videli bomo, kje bomo po
jesenskem delu prvenstva. Čvrstosti, ki je naš velik plus in zelo pomembna za osvajanje
točk, želimo dodati še napredek v igri, kjer nam še veliko manjka," dodaja Grabić. V
naslednjih dveh tednih bo veliko priložnosti za izboljšave na treningih, saj je na vrsti nov
reprezentančni premor.

Za konec kroga remijev Koper neodločeno s Celjem

Zaradi discipline ni bilo veliko prostora

O tekmi proti Muri je Grabić še povedal: "Podobno je bilo kot februarja, ko so nas tu
premagali z 1:0 in si priigrali eno izmed ključnih zmag za naslov. Obe ekipi sta bili tako
disciplinirani, da ni bilo veliko prostora. V drugem polčasu smo začutili, da bi po osvojeni
žogi lahko lažje prišli naprej. Nekajkrat nam je uspelo, ampak zmanjkala je zadnja podaja,
da bi jih res prebili. Iz takšnih položajev ali iz prekinitve bi mogoče lahko dosegli zadetek.
Pričakovali smo, da bodo imeli gostujoči igralci zaradi utrujenosti med tekmo več
psiholoških nihanj in da bi se lahko v tem primeru večkrat zatekli bolj k protinapadom, a
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so bili odlični. Naši igralci pa tudi. Zelo sem zadovoljen z njimi, saj se je tako mladim
igralcem težko toliko predajati skupnemu cilju, kolikor jim zdaj uspeva v nizu. To je glavni
razlog, da imamo dobre izide."

Šimundža bo premor izkoristil predvsem za osvežitev svojih fantov po napornem igranju v
treh tekmovanjih: "Zelo pomembno je, da se psihično in fizično spočijemo. Nekateri igralci
bodo ves teden počivali oziroma delali po prilagojenem programu."

V 13. krogu bo Mura v soboto, 16. oktobra, gostila Aluminij, Bravo pa bo v ponedeljek, 18.
oktobra, gostoval v Celju.

Milošević in Karanović "preživela" derbi, bosta tudi reprezentančni premor?
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