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MLAĐE KATEGORIJE

Ugovor o sportskoj suradnji u Žutom salonu na 
Gripama potpisali su predsjednik Uprave KK Splita 
Edo Blažević i predsjednik KK Ribola Kaštela Joško 
Lukin. Višegodišnja suradnja dogovorena je na 
obostrano zadovoljstvo, sretni smo što su i KK Ribola 
Kaštela dio velikog projekta s osnovnom idejom 
jačanja košarke na ovim našim prostorima.
Mlađe kategorije odigravaju niz prijateljskih 
utakmica, prvenstva u županijskim ligama startaju 
tijekom listopada.

PRVAMOMČADPRVAMOMČAD

U dvoboju 14. kola HT Premijer lige 

Split u zagrebačkom Domu sportova 

svladao Furnir s 76:79 (20:19, 

17:14, 21:25, 18:21). Domaćini su 

pružili dobar otpor, ali kvaliteta 

"Žutih" došla je na svoje u drugom 

poluvremenu u kojem je dominirao 

Dominik Mavra i ubacio sve svoje 

poene na utakmici (21). Split: 

Sullivan 2, Gizdavčić, Kalajžić 8, 

Tišma 11, Runjić 7, Ukić, Shorter

19, Jukić, Dubravčić, Nelson 11, 

Mavra 21, Šarić.



MLAĐE KATEGORIJE

Ugovor o sportskoj suradnji u Žutom salonu na 
Gripama potpisali su predsjednik Uprave KK Splita 
Edo Blažević i predsjednik KK Ribola Kaštela Joško 
Lukin. Višegodišnja suradnja dogovorena je na 
obostrano zadovoljstvo, sretni smo što su i KK Ribola 
Kaštela dio velikog projekta s osnovnom idejom 
jačanja košarke na ovim našim prostorima.
Mlađe kategorije odigravaju niz prijateljskih 
utakmica, prvenstva u županijskim ligama startaju 
tijekom listopada.
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Cedevita Olimpija u 15. kolu 

AdmiralBet ABA lige svladala je Split u 

Areni Stožice s 102:88 (26:27, 30:24, 

24:24, 22:13). "Žuti" su se dobro nosili 

veći dio utakmice, u 25. minuti vodili 

63:62, ali nisu uspjeli izdržati protiv 

ekipa, koja je u samom vrhu ABA lige. 

Split: Sullivan 18, Gizdavčić 3, Kalajžić

7, Tišma 3, Runjić 8. Ukić 3, Shorter

15, Jukić, Dubravčić, Nelson 16, 

Mavra 13, Šarić 2.
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Split je u dvorani Krešimira Ćosića, u 

15. kolu HT Premijer lige, svladao 

Zadar s 81:84 (25:15, 27:30, 13:18, 

16:21) i zasjeo na prvo mjesto 

prvenstva Hrvatske. "Žuti" su okrenuli 

utakmicu u kojoj su gubili 42:30, a u 

drugom dijelu domaćine su limitirali 

na 29 ubačenih poena. Momčad 

Srđana Subotića igrala je bez Mavre i 

Ukića. Split: Sullivan 5, Gizdavčić, 

Kalajžić 8, Tišma 15, Runjić 14, 

Shorter 16, Jukić, Perkušić, 

Dubravčić 4, Nelson 22, Šarić. 
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Požurite osigurati svoje mjesto 

na Gripama, već u petak u 18 

sati Split će u 16. kolu 

AdmiralBet ABA lige ugostiti 

FMP, a u ponedjeljak od 19 sati, 

u 16. kolu HT Premijer lige, 

"Žutima" će protivnik biti 

Cedevita Junior.
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Tyrell Nelson ima izniman učinak 

u posljednje tri utakmice u šutu 

za dva poena. Protiv Furnira 

šutirao je 5:7, protiv Cedevita 

Olimpije imao je šut 7:9, a u 

pobjedi nad Zadrom njegov 

učinak bio je 8:10. Ukupno, u ta 

tri dvoboja Nelsonov šut za dva 

je 20:26 što daje postotak od 77 

posto. Bravo Tyrell!
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Kadeti su porazom protiv Zadra na 

Gripama od 74:97 (20:22, 14:27, 

15:22, 25:26) otvorili Jedinstvenu 

ligu. Fizički dominantniji Zadrani 

imali su prevlast u skoku. Split: 

Garac 4, Milavić 8, Dobrković, Jukić 

18, Vidić, Troskot 7, Grgurević, 

Grisogono 3, Vidović 13, Ljubos 4, 

Gavran 8, Jemo 9. U 2. kolu "Žuti" u 

subotu od 19.30 sati gostuju kod 

Vrijednosnica Osijek.
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Mlađi kadeti odigrali su prvi turnir 

Jedinstvene lige s učinkom 1:2. 

"Žuti" su poraženi od Cibone s 

86:71, pa su pobijedili Kastav s 

64:50, a trećeg dana turnira 

pretrpjeli poraz od Cedevite Junior 

86:55. Za Split su igrali Ukić, 

Bodulić, I. Milas, Božiković, 

Ivančev, Zovko, Srdanović, Turić, 

Sučić, Erjavec, Andromak, Lubina 

i Neveščanin. Sljedeći turnir igra 

se u Splitu početkom veljače.
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PRVAMOMČADKLUB

Svi građevinski radovi u 

dvorani, od skidanja 

"puntižela" pa do bojanja su 

završeni. U utorak 24. 

siječnja, dan nakon utakmice 

protiv Cedevite Junior, 

započinje postavljanje 

sjedalica u dvorani i svečanoj 

loži nakon čega će slijediti 

završno "šminkanje". Obnova 

Gripa bit će završena 

dvadeset dana prije ugovorom 

dogovorenih rokova. 



AJMO ŽUTI !
#žutaobitelj
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