
Mladi Milan Milošević u dresu tuzlanske Slobode
utorak, 06 novembar 2007 10:47

ЖИГИЋ ИЗ БИЛЕЋЕ ИЗАБРАО БАСКЕТ

Слобода Дита из Тузле је “босански ФМП”. Годинама скаути Тузлака доводе таленте из
целе државе и од њих брусе играче. А, најпознатији изданци школе су Мирза Телетовић
и Елмедин Кикановић. Нови бисер се зове  Милан Милошевић или само Миња како га
пријатељи зову.
- Тренирао сам фудбал у родном граду шест година и био успешан “задњи везни”. Лета
2004. када сам имао 18 година са пријатељима сам се пријавио за турнир у уличном
баскету “три на три” у Билећи и тако је почело моје дружење са “баскетаром”. После
тога сам ”отеран” у кошаркашку салу – каже 205 сантиметара високи Милошевић.
На срећу тада је у билећки Херцеговац дошао и један сјајан стручњак који је знао да
препозна таленат...

    - Драгану Вашчанину дугујем све. Најзаслужнији је што сам постао кошаркаш и да није
било њега тешко да би догурао до овде. Сјајан стручњак и човек. Много ми је драго што
је са кадетском репрезентацијом Србије освојио Европско првенство.
Већ после прве професионалне сезоне у дресу “Хеа” Тузлаци нису жалили пара да га
2005. доведу у своје редове.
- Слобода је најорганизованији клуб у БиХ који зна како да поступа са младим играчима.
Услови су сјајни, а ове сезоне нам је план да уђемо у полуфинале плеј-офа, а ако се
укаже прилика и да нападнемо титулу – истиче Милошевић који је у међувремену нашао
места и на ширем списку репрезентације БиХ.
А.ГЛИГОРИЋ

О ЕЛМЕДИНУ КИКАНОВИЋУ

КОЛОС ВЕЛИКОГ СРЦА

Када је дошао у Тузлу један момак му је посебно помогао у привикавању на нову
средину.
- Елмедин Кикановић ми је био цимер и најбољи друг. То је момак великог срца који ми је
много помогао. И сада се редовно чујемо. Од мене је заузврат добио надинак Колос и
тако га сада у Тузли сви ословљавају. Што се игре тиче ради се о феноменалном
кошаркашу и сигуран сам да ће у року од годину две постати носилац игре црвено-белих
– каже Миња.
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  Милошевић у дуелу са Широкимpripremio: Aleksandar Gligorić 
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