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СПОРТСКИ МИКС

ТЕНИС

АТЛЕТИКА ИВАНАШ ПАНОВИЋД АНАСЛ ЕТИН АИ ААФМ ИТИНГ

АНА ИВАНОВИЋ У ДУБАИЈУ ПРИЗНАЛА ДА ВИШЕ НЕ БЕЖИ ОД ОКА ЈАВНОСТИ

Ивана у Бирмингему Помирила се са славом

И

вана Шпановић креће данас
на највећи светски митинг у
дворани – ИААФ пермит у
Бирмингему (Велика Британија).
Национална рекордерка (6,92 м),
на Првенству Србије у хали Новосадског сајма прилагођеној краљици спортова скочила је удаљ 6,78
метара, што је најбољи почетак сезоне у њеној каријери.
– Тада смо направили изненађење, одлучили да се такмичимо и у скоку удаљ, мада смо најавили само да ће Ивана завршити
са спринтом. Више непредвиђених ситуација нема и сада је све
по најављеном плану – каже тренер Горан Обрадовић.
Резултат на 60 м, који је остварила ове зиме од 7,31 (уз 7,35 и 7,36),
не само да је национални рекорд,
већ је и брзина с којом се много

Од нашег извештача из Дубаија

ВОЈИН ВЕЛИЧКОВИЋ

Г

одинама је Ана Ивановић у
центру пажње, али никада
овако слободно и опуштено
као у последњих неколико месеци, откада траје њена романса са
Бастијаном Швајнштајгером, фудбалером Бајерна.
И раније је била у везама са познатим личностима, тенисером
Фернандом Вердаском, два пута
са некада најбољим голфером света Адамом Скотом, али сада се њено понашање променило, као да
више не мари много да ли је сваки њен покрет под лупом јавности или не.
- Схватила сам да немам избора – изјавила је медијима у
Дубаију. - Једноставно, то је цена славе са којом морам да се
помирим. Како сазревате, постајете сигурнији у себе, видите ствари другачије. Тако ја сада

ОПОРАВАК ПРЕД ЕП
После мале турнеје, Ивана се
враћа у Србију.
– Следи регенерација од 9
дана. Сасвим довољно. На
Европско првенство нећемо с
целом екипом, већ вече уочи
такмичења, 4. фебруара у 18
часова имамо лет – најављује Обрадовић. – Већ сутрадан
су квалификације, а финале
6. фебруара.
далеко скаче. Уосталом, очевици су рекли да је уз мале преступе већ пре две недеље имала скокове преко 7,00 м.
– Неће бити изненађење ако победница у Бирмингему скочи 7 метара. Катарина Џонсон Томпсон поставила је прошле недеље британски
рекорд у скоку увис од 1,97 метара.
Нашалили смо се са познатим
стручњаком да је побркао лончиће
– не иде у Бирмингем његова друга ученица, Марија Вуковић, рекордерка Црне Горе у скоку увис,
већ Ивана Шпановић, а он је одговорио:
– Катарина је вишебојка. Као
што је Ивани одличан показатељ резултат на 60 метара, тако
је и Томпсоновој сјајни скок увис
дао крила. Сигурно је спремна за
7 метара.
Британка има лични рекорд у
скоку удаљ 6,92 м. У дворани је траг
у песку оставила иза 6,81 м. Баш

СИГУРНИЈА У СЕБЕ: Ана Ивановић ФОТО: Ројтерс
не узимам више све тако лично
као некада.
Један од повода за овакав разго-

ПОМОГАОИБ РАТ
Ана је открила да важну улогу у њеном тениском ускрснућу има
и млађи брат Милош.
- За време Вимблдона, пре две године, дуго смо причали, сатима, и одједном ми је кликнуло да морам да имам потпуно другачији приступ тенису. Он ми је рекао да морам да нађем ствари у
којима ћу да уживам и да успоставим равнотежу, јер је тенис пре
свега напоран рад. Тада сам решила да се свесно променим и то
је вероватно била прекретница.
Потом је ангажовала српске тренере и са 18. места на свету попела се на пето, а сада је шеста.
У ГОСТЕ „КРИЛАТОЈ КАТАРИНИ”: Ивана Шпановић

УМ АЛМЕУ НАСВЕ ТСКУПР ВАКИЊУ
Неће се Ивана враћати у Србију, већ с тренером Обрадовићем
продужава за Малме.
– Тамо је у среду највећи митинг у дворани Европске асоцијације.
Долази Францускиња Елојзи Лесур, пракиња света у дворани и
Старог континента на отвореном. Од домаћих представница биће
Ерика Јагер са 6,71 у дворани из 2013. – каже Обрадовић.
толико постигла је прошле зиме
као вицешампионка Светског првенства у Сопоту, где је Ивана била трећа са 6,77 м. С обзиром на
навику да се реваншира ривалкама на њиховом тлу (Рускињу Дарју Клишину победила је на СП у
Москви), није нерално је да најбоља српска спортисткиња савлада 22-годишњу Катарину баш на

Острву. Биће јој то једина озбиљна конкуренткиња.
– Бирмингем је наша најјача провера пред Праг, што је и логично
када је реч о најјачем митингу на
планети. Биће то и шлагер такмичења, јер је добром формом Катарина
скренула пажњу на себе тамошњој
јавности. Карте су распродате и очекујем спектакл... Д. Вишњић

КАСНО СИНОЋ У ДЕЛРЕЈ БИЧУ (488.225 ДОЛАРА)

Виктор за четвртфинале
К

асно синоћ по српском времену, Виктор Троицки (8) се
борио за пласман у четвртфинале у Делреј Бичу (тврда подлога,
488.225 долара). Противник му је
био Аустралијанац Бернард Томић, 46. на свету. Играли су два
пута, а резултат је поравнат. Последњи пут, 2011. у Токију, славио је Томић.
Уколико Виктор забележи победу у четвртфиналу ће играти са

победником дуела Нишиока (Јапан) – Матошевић (Аустралија).
Са Јапанцем, 154. на АТП листи,
Виктор до сада није играо, а са
Матошевићем, 78. на свету, играо
је једном и победио га прошле године у Шангају са 6:4, 6:3. Србин је
тренутно 43. рекет планете.
Резултати 2. кола: Џонсон
(САД) - Рубљев (Русија) 6:3, 6:3,
Лу (Кинески Тајпех) – Андерсон
(ЈАР) 7:6 (8:6), 6:3.

РИО ДА ЖАНЕИРО (1.664.500 ДОЛАРА)

ХОКЕЈ НА ЛЕДУ ПРИЈАТЕЉСКИ СУСРЕТ У БЕОГРАДУ

Легендеиз Мо скве
стижуу Пи онир

ПРВЕНСТВОС РБИЈЕ

Беостар бољи
од Звезде
Само два минута делила су Црвену звезду од продужетка, али
је Дмитриј Гнитко својим другим голом, у 58. минуту, донео
три бода Беостару – 3:2 (2:2, 0:0,
1:0) у мечу 13. кола Првенства
Србије. Погодак за популарне
новобеоградске Пингвине постигао је и Камил Кинкор у 17.
минуту.
За црвено–беле, који су два
пута водили у првој трећини,
голове су постигли Роберт Сабадош (2) и Љубомир Ђорђевић (12. минут).

ПОБЕДА ТИСА ВОЛАНА

Немоћни Витез
ВЕЛИКИ АС У СРБИЈИ: Сергеј Макаров из играчких дана

Ј

единствену прилику имаће публика у Београду да на једном
месту – леденој дворани Пионир,
види некадашње хокејашке звезде из Русије, легенде овог спорта,
освајаче олимпијских и светских
медаља. Поводом обележавања 30
година откако је селекција СССР
освојила злато на ЗОИ у Сарајеву
1984, биће одигран ревијални меч
у којем ће се састати „Легенде хокеја” и „Ветерани Србије”. Утакмица је заказана за суботу, 28. фебруар, са почетком у 14 часова.
Међу оклопницима који ће
гостовати у Београду је неколико имена која су обележила исто-

вор је и маскенбал који је недавно
у Минхену организовала за фудбалере Бајерна.
- Није ми помогла маска да ме
нико не препозна – у шаљивом
тону је коментарисала. - Тема је
био Дивљи запад, било је веома
забавно јер немате често прилику да урадите овако нешто.
Резултати четвртфинала у
Дубаију: Ка. Плишкова (17, Чешка)
– Сафарова (11, Чешка) 3:6, 7:6 (7:5),
6:1, Мугуруса (Шпанија) – Суарес
(13, Шпанија) 6:7 (4:7), 6:3, 6:3,
Халеп (1, Румунија) – Макарова
(Русија) 6:3, 1:6, 7:5.

рију светског хокеја, као што су
Александар Јакушев, Сергеј Макаров, Владимир Мишкин, Вјачеслав Фетисов, Алексеј Касатонов, Павел Буре, Сергеј Федоров
и многи други.
Занимљиво је да су ово гостовање иницирали руски хокејаши,
а све као последица одличне сарадње српских хокејашких ветерана и руске НХЛ (Ноћне хокеј
лиге) ветерана, која је пре неколико година основана на инцијативу Владимира Путина, председника Руске Федерације, а чији
су део и српски клубови хокејашких ветерана.

У утакмици 12. кола првенства
Србије, мађарски Тиса Волан
декласирао је у Сегедину београдски Витез резултатом 10:2
(2:0, 5:1, 3:1).

ЗВЕЗДАО ДНЕЛА ДВА
БОДАИ ЗС ЕГЕДИНА

Црвено–белима
пенал трилер
Оклопници Црвене звезде савладали су у гостима екипу Тисе Волан бољим извођењем пенала – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0 – 1:0)
у раније одиграној утакмици 15.
кола првенства Србије играној
у Сегедину.

Куевас убедљив
Резултати 2. кола у Рио де
Жанеиру (шљака, 1.664.500
долара), мушкарци: Куевас
(Уругвај) – Монтањес (Шпанија)
6:2, 6:2, Делбонис (Аргентина) –
Клижан (8, Словачка) 6:2, 6:1.
Друго коло, жене: Ерани (1,
Италија) – Домингес (Шпанија)
6:0, 7:5, Хадад (Бразил) – Херцог (7,
Словенија) 6:1, 6:2, Шмедлова (6,
Словачка) – Ормаечеа (Аргентина)
6:0, 6:2, Чепеде (Парагвај) – Винчи

(3, Италија) 6:2, 6:3.

МАРСЕЈ (565.735 ЕВРА)

Раонић испао

Резултати 2. кола у Марсеју
(тврда подлога, 565.735 евра):
Болели (Италија) – Раонић (1,
Канада) 6:4, 3:6, 7:6 (7:3), Тим
(Аустрија) – Гофан (6, Белгија) 5:1,
предаја, Симон (5, Француска) –
Ћорић (Хрватска) 6:2, 3:6, 6:3.

АКЦИЈА „СПОРТОМ ПРОТИВ НАСИЉА” У КАЊИЖИ

Тениске чаролије

Т

ениске авантуре са школарцима настављају се кроз акцију „Спортом против насиља” која је, уз подршку Тениског савеза Србије,
НИС-а, Министарства омладине и спорта и Министарства просвете, јуче одржана у Кањижи где су ђаци Основне школе „Јован
Јовановић Змај” учили прве кораке белог спорта. Најмлађима су
после обуке уручени поклони за које се побринуо НИС.
До сада је у акцији учествовало више од 9.500 малишана из 16 градова у
Србији. Бели караван ће 25. фебруара посетити Косовску Митровицу.

КРОЈЦЛИНГЕН (50.000 $)

Долонц сјајна

Весна Долонц стартовала је стигла
до четвртфинала у Кројцлингену
(тепих, 50.000 долара). У 2. колу
тријумфовала је над Швајцаркињом
Голубић са 6:1, 1:6, 6:4.
Српкиња је током протекле године кубурила са повредом због
које није успела да пружа партије
на врхинском нивоу. Лоша форма је условила и пад на листи на
којој тренутно заузима 290. место.
Јучерашњом победом показује да
је на добром путу да се врати на
стазе успеха.

МОСКВА (25.000 $)

Пораз Јоровићеве
Ивана Јоровић поражена је у 2.
колу у Москви (дворана, 25.000
долара). Боља од ње била је Рускиња
Кудерметова са 6:1, 7:5.

СУПРАЈЗ (25.000 $)

Јакшићева
изгубила

Јована Јакшић (2) изгубила је на
старту у Супрајзу (тврда подлога,
25.000 долара). После велике борбе
поражена је од Канађанке Абанде
са 7:6 (10:8), 3:6, 6:4.
Јована је на овом турниру бранила титулу. Због лошег резултата
очекује је нови пад на листи. Тренутно је 131. на листи.

ШАРМ ЕЛ ШЕИК (10.000 $)

Милојевић
сигуран

Никола Милојевић (3) се пласирао у
четвртфинале фјучерса у Шарм ел
Шеику (тврда подлога, 10.000 долара).
У 2. колу био је бољи од Аустријанца
Брунера са 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.
Код девојака пласман у четвртфинале обезбедиле су Доротеја Ерић
(5) и Дејана Радановић. Ерићева је
победила Лебешеву (Белорусија) са
6:1, 6:2, а Радановићева Керимбајеву (7, Казахстан) са 7:5, 6:3.

ШРИ ЛАНКА (10.000 $)

Зекић одличан
Миљан Зекић (3) се пласирао у
полуфинале у Шри Ланки (шљака,
10.000 долара). У четвртфиналу је
савладао Француза Рекудера са
6:4, 6:3.

