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Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς αναδείχτηκε «προπονητής της χρονιάς» από την Ευρωλίγκα,
κατακτώντας το τρόπαιο «Αλεξάντερ Γκομέλσκι», ύστερα από τη (νέα) εκπληκτική σεζόν
της Παρτίζαν.

Οι «Παρτιζάνοι» πήραν μέρος -για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά- στα προημιτελικά της
διοργάνωσης, όπου αποκλείστηκαν από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Κατά τη διάρκεια της σεζόν η
ομάδα με το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας στη διοργάνωση, πέτυχε μερικές πολύ σημαντικές
νίκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κέρδισε και τους δύο φιναλίστ του φάιναλ-φορ
(Παναθηναϊκό, ΤΣΣΚΑ) σηκώνοντας το... Βελιγράδι στο πόδι.

Η Παρτίζαν στα τελευταία της παιχνίδια «μετακόμισε» σε μεγαλύτερο γήπεδο
σημειώνοντας μάλιστα το ρεκόρ προσέλευσης στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βραβείο «Αλεξάντερ Γκομέλσκι» απονέμεται μετά από
ψηφοφορία των προπονητών της Ευρωλίγκα. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που οι κόουτς
τίμησαν με την προτίμηση τους άλλο προπονητή από αυτόν που κατέκτησε το τρόπαιο,
κάτι που δείχνει σε μεγάλο βαθμό την εκτίμηση που τρέφουν άπαντες στο πρόσωπο του
Ντούσκο Βουγιόσεβιτς.

Ο 50χρονος τεχνικός βρίσκεται στον πάγκο της Παρτίζαν για 13 η συνεχόμενη σεζόν.
Ξεκίνησε την καριέρα του στα τμήματα υποδομής από μικρή ηλικία και μόλις στα 26 του
ανέλαβε τα ηνία της ανδρικής ομάδας (1985).
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Από την πρώτη του χρονιά κατέκτησε το πρωτάθλημα Γιουγκοσλαβίας, το 1988 πήρε
μέρος στο φάιναλ-φορ της Ευρωλίγκα και το 1989 πανηγύρισε το κύπελλο Κόρατς.

Είναι προπονητής που δουλεύει με νεαρούς παίκτες και τους βοηθά να «ωριμάσουν» και
να μεγαλουργήσουν. Από τα χέρια του έχουν περάσει παίκτες όπως ο Βλάντε Ντίβατς, ο
Ζάρκο Πάσπαλι, ο Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς, ο Σάσα Τζόρτζεβιτς, ο Νίκολα Πέκοβιτς, ο
Νόβιτσα Βελίτσκοβιτς, ο Μίλος Βούγιανιτς, ο Ούρος Τρίπκοιβτς, ο Κόστα Πέροβιτς, ο
Νέναντ Κρσιτς αλλά και τώρα το νέο του «δημιούργημα» ο 17χρονος Γιαν Βέσελι.

Συνολικά ο Βουγιόσεβιτς έχει κερδίσει 9 πρωταθλήματα με την Παρτίζαν (τα 8
συνεχόμενα), τέσσερα κύπελλα, ενώ τρεις φορές κατέκτησε την Αδριατική Λίγκα.

Ακόμη έχει προπονήσει τον Ερυθρό Αστέρα, την Ραντνίσκι, τη Γρανάδα, τη Μπρέσια, την
Πιστόια και την Σκαβολίνι. Στο παρελθόν έχει καθίσει στον πάγκο της εθνικής Σερβίας, ενώ
πλέον αποτελεί τον ομοσπονδιακό τεχνικό του Μαυροβουνίου.
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