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Ne zna se koliko će
točno utakmica imati
HTV niti hoće li dobiti
derbije ili manje
atraktivne dvoboje
tel, koja usko surađuje i s HT-om i s
HRT-om, ali i s Arenom Sport, kao i s
HNTV-om. Bez Croatela skoro je nemoguće u Hrvatskoj napraviti kvalitetni televizijski prijenos, interaktivni studio i slične sadržaje. Ako je
točno da se troškovi produkcije neće
namirivati iz ovih ugovora, nego će ih
nositelji licence dodatno plaćati (radi
se o milijunima), onda bi klubovima
godišnje na raspolaganju moglo biti i
devet milijuna eura. Samo dio će biti
ﬁksan, a ostalo će ovisiti o plasmanu
i gledanosti pojedinog kluba. Tako bi
se lako moglo dogoditi da prvak dobije i dvostruko više novca u sezoni od
posljednjeplasiranog prvoligaša. Dio
novca ići će i drugoligašima
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I Kup i reprezentacija...

Predsjednik HNS-a
Marijan Kustić
veliki je pobjednik,
a sudbina Ivice
Blažička još se ne
zna

la Arena Sporta i, navodno, uvjetovala da Dinamove europske utakmice
prenose drugi komentatori. No, koliko god neki likovali zbog najave odlaska u mirovinu, to još uvijek ne znači da se Blažičkovi komentari i dalje
neće moći čuti u prijenosima Dinamovih utakmica. "Umirovljenici" uvijek mogu komentirati na privatnim
televizijama, imati uloge savjetnika
ili biti povezani preko raznih kompanija s kojima surađuju ili su u suvlasništvu. Što se tiče programa na
kojima će se gledati utakmice
od sljede sezone, HT bi trebao otvoriti barem jedan,
ali vjerojatno i dva nova kanala za prijenose
najvažnijih utakmica
iz paketa koji je otkupio od HNS-a, i
to najvjerojatnije u suradnji s
tvrtkom Croa-
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Nije poznato u kojem paketu
MaxTV-a če biti novi kanali na kojima će se prenositi većina, ako ne
i sve utakmice. Radio se i o Hrvatskom kupu, i o utakmicama A reprezentacije koje organizira HNS...
Drugi operateri, poput A1, pokušat
će izboriti (kupiti) da se ti programi
nađu i u njihovoj ponudi.
U cijeloj priči oko nositelja TV
prava mnogo je nejasnih detalja.
Ponajprije, enormna je razlika u ﬁnancijskoj konstrukciji između aktualnog (koji traje do 30. lipnja) i
ugovora koji HNS i HT tek trebaju
potpisati. Prema trenutačnom ugovoru, prvoligaši dijele tek 1,5 milijuna eura (najveći dio kolača dobivaju Dinamo i Hajduk). Preostalih
500.000 eura "pojedu" troškovi produkcije. Novi ugovor hrvatskim prvoligašima nudi čak devet milijuna
eura po sezoni. Ponuda HT-a uvećana je na dosadašnji ugovor za
450%!? Logično je stoga pitanje zašto su klubovi u proteklom razdoblju igrali za "sitniš" (u ukupnim
prihodima, u poslovanju klubova 1.
HNL-a, TV prava sudjelovala su s
1%)? Možemo tek nagađati - tko je
sve sudjelovao u ostvarenoj dobiti?
Ali, u HNS-u bi svakako trebali dati
odgovor na pitanje - zašto su sve ove
godine u ladici držali, za klubove,
omalovažavajući i štetan ugovor? q

vrata Rijeke (triput je proglašavan
za najboljeg igrača prvenstva), još
veći, vredniji ostavio je kao čuvar
mreže Hajduka.
- Lijepe uspomene me vežu za
Rijeku, tamo sam se faktično dokazao kao vratar, pa sam zaslužio
i nastup u onoj mitskoj utakmi-

ci hrvatske reprezentacije protiv
Amerike 1990. godine. Onda sam
se, preko solunskog PAOK-a i Pazinke, vratio na Poljud, i doživio
najljepše dane karijere. I kolikogod mi je u karijeri značila Rijeka, moram naglasiti da je Hajduk
uvijek bio i ostao u mojem srcu. q

Livaja gdje god
da se pojavi u
Splitu, izaziva
euforiju oko sebe
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