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СПОРТСКИ МИКС
СТРЕЉАШТВО ФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ У СМЕДЕРЕВУ

Трин овапр вака
Ф

инални турнир Купа Србије
ваздушним оружјем почео је
јуче у Смедереву надметањем јуниора и јуниорки. Иако су гађали сви освајачи најсјајнијих трофеја у Купу 2014, само је један од
њих репризирао прошлогодишњи успех.
Победнички пехар Купа Србије за јуниоре ваздушном пушком
одбранио је Андрија Миловановић, учесник Олимпијских игара
младих 2014. Стрелац Ниша 1881
је у финалу био убедљив испред
другопласираног Крагујевчанина
Стевана Јовановића, који је и лане био сребрни.
До златне медаље пушком за
јуниорке дошла је сениорска првакиња Београда Крстина Стојановић (Црвена звезда), која је заблистала у другом делу сезоне.
Наиме, ни на једном од три кола
Купа, током јесени 2014, Стојановићева се није пела на победничко постоље. У Смедереву је стигла
до највишег степеника победивши у узбудљивој борби за злато
репрезентативку Нину Радуловић. Прошлогодишња победница Милица Бабић (Палилула) је
заузела седмо место.

ДАНАСГ АЂАЈУ
СЕНИОРИ
Завршни турнир Купа Србије се данас завршава такмичењем сениора, које почиње у 9 часова. Финала су од
14,30 до 17,30. Данас ће се
делити и медаље у екипном
пласману.
У гађању пиштољем обе златне
медаље освојили су стрелци ужичког „Алексе Дејовића“.
Код девојака у квалификацијама је одскочила кадеткиња ужичког клуба Марија Шуњеварић са
одлична 384 круга. Шуњеварићева је у финалу водила изједначену
борбу за злато са Анђелом Матејић из Јaгодине. Ужичанка је славила са пола круга предности и то
само захваљујући бољој завршни-
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ОКО СОКОЛОВО:
Андрија Миловановић
ци. Освајач злата у Купу 2014. Јелена Томић (Кикинда) је, после трећег места у основном делу, на крају
морала да се задовољи шестом позицијом.
Убедљив тријумф у гађању пиштољем за јуниоре остварио је
Витомир Туцовић. Бранилац титуле Драган Грађин је стигао до
бронзе.
Ваздушна пушка, јуниори: Миловановић (Ниш 1881) 206,5, Јовановић („Чика Мата“) 203,9, Бојић
(Младост) 181,4...Основни део: Миловановић 622,0, Јовановић 615,7,
Бојић 613,3...
Ваздушна пушка, јуниорке: Стојановић (Црвена звезда) 205,0, Радуловић (Звездара) 204,6, Вукашиновић (Нови Сад 1790) 183,4...
Основни део: Стојановић 415,8,
Радуловић 413,9, Вукашиновић
412,5...
Ваздушни пиштољ, јуниори: Туцовић („Алекса Дејовић“) 193,6, Машановић (Полицајац) 188,4, Грађин
(Кикинда) 168,5... Основни део: Машановић 555, Туцовић 541, Тодоровић (Колубара) 539...
Ваздушни пиштољ, јуниорке:
Шуњеварић („Алекса Дејовић“)
190,9, Матејић (Јагодина 92) 190,4,
Цвијовић („Алекса Дејовић“) 163,5...
Основни део: Шуњеварић („Алекса Дејовић“) 384, Матејић (Јагодина
92), Томић (Кикинда) 367....
И. Ћурчић

Безбедност у првом плану
роблеми са којима се спортски ваздухопловци сусрећу у
пракси и потреба за мењањем одређених правила, ваздухопловне
несреће и њихови узроци и учесталост дешавања, таксе за разне
услуге у ваздухопловству, начин
спровођења казнене политике и
могућност ефикасног заједничног
решавања проблема на институционалном нивоу - биле су неке од тема о којима су дискутовали учесници округлог стола у
организацији Ваздухопловног савеза Србије.
„Утицај ваздухопловних прописа на безбедност летења спортске
авијације и управљање ваздушним
простором“ била је тема која је за
заједнички сто довела представнике Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, Директората цивилног ваздухопловства, Контроле летења Србије и
Црне Горе, ВСС, ваздухопловних
клубова из Србије, преставнике из
Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине и Словеније. Округли сто
организован је кроз пројекат Прекогранично ваздухопловно увезивање из претприступних фондова
Европске уније.

Округли сто је отворио помоћник министра за ваздушни саобраћај, Зоран Илић који је истакао спремност Министарства да
ради са другим институцијама на
решавању актуелних проблема у
спортској авијацији и најавио нови
Закон о саобраћају. Жељко Овука,
генерални секретар ВСС указао је
да се несреће најчешће дешавају
због људског фактора.
- Казнена политика постоји, међутим, надзор на терену је слаб јер
је мали број инспектора, а велика
разуђеност, па се најчешће излази
по пријавама. Потребно је повећати
број инспектора, или део пренети у
надлежност Ваздухопловног савеза
Србије. Један од проблема су таксе
за регистрацију спортских аеродрома, које представљају оптерећење
за клубове у којима је остало свега неколико авиона. За њих су то
значајна средстава, док за државу
то не представља значајан приход
- истакао је Овука.
Закључак округлог стола је да
кроз ВСС треба у будућности формулисати проблеме са којима се суочавају клубови и у сарадњи са надлежним институцијама радити на
њиховом решавању.

БИАТЛОН ТРАГЕДИЈАНАКУ ПУРУ СИЈЕ

Преминула Алина Јакимкина

Р

Ивана трећа – 6,75 м
вана Шпановић је освојила треће место у скоку
удаљ на највећем светском митингу у дворани, Сејнсбури ИААФ пермиту у Бирмингему (Велика Британија),
одличним резултатом 6,75 метара. Остварила је то у другом
скоку са фантастично искоришћеном даском, само 3 милиметра до преступа.
– У првом покушају имала је
6,74 м, трећем 6,53, четвртом 6,56

ВАЗДУХОПЛОВСТВО ОКРУГЛИ СТО У ВСС

П

АТЛЕТИКА СЕЈНСБУРИ ИААФ ПЕРМИТ МИТИНГ У БИРМИНГЕМУ ОБЕЛЕЖИО СКОК УДАЉ ЗА ЖЕНЕ

уска биатлонка Алина Јакимкина (21) умрла је од последица срчаног удара током Купа Русије, саопштено је на званичном сајту Биатлонске уније Русије (РБУ).
Несрећна Јакикина колабирала је током трке на 15 километара у сибирском Тијмену. Како је наведено у саопштењу срце Јакимкине стало
је током трке, а доктори који су одмах прискочили у помоћ нису могли да јој спасу живот.

РЕЗУЛТАТИ
Сениорке – даљ: Џонсон-Томпсон (Велика
Британија) 6,93 (државни рекорд), Нети (Канада) 6,84, Ивана Шпановић (Србија) 6,75,
Јимо (САД) 6,60, Варнок (Велика Британија) 6,09, Мелоун (Девичанска Острва) 6,08,
Сојерс (Велика Британија) 5,89.

МАЊИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ: Ивана Шпановић је стала после четврте серије

и онда је одустала. Разлог су мањи здравствени проблеми – рекао је тренер Горан Обрадовић. –
Све је под контролом, ништа није
озбиљно и по плану настављамо
ка Првенству Европе у Прагу које
је од 5. до 8. марта. У среду ће скакати у шведском Малмеу против

светске првакиње у сали Францускиње Елојзи Лесур.
По очекивању била је то изванредна дисциплина. Вишебојка Катарина Џонсон–Томпсон
скочила је пре седам дана рекорд
Уједињеног Краљевства у скоку
увис 1,97 м, а јуче и у скоку удаљ

до 6,93 м, чиме је трећа на ранг
листи ове године у свету. И њој
је до гита недостајало само два
милиметра. Прва на споменутом
списку је Канађанка Кристабел
Нети са 6,99 м, а она је јуче била друга са 6,84 м.
– Све време био сам у друштву

тренера Катарине Џонсон–Томпсон. Рекао ми је да ће његова ученица у Чешкој ићи само петобој,
дакле не ни скок увис ни скок
удаљ, мада на свим пољима може до медаље – јавио је лепе вести Горан Обрадовић.
Д. Вишњић

НАПР ВЕНСТВУБАЛ КАНА УС АЛИ УИС ТАНБУЛУ УЧЕСТВОВАЛО12О РЛОВА,АО СВОЈЕНОЈ ЕПЕТ МЕДАЉ А

Златни Колашинац – 20,61

У

петак је јато од 12 Орлова (8
младића и 4 девојке) слетело
на завејани аеродром у Истанбулу, где је јуче одржано Првенство
Балкана у дворани. Кући се враћају
с пет медаља, једном златном, две
сребрне и две бронзане.
Да је звезда такмичења потврдио
је Асмир Колашинац бацивши куглу до 20,61 м у другој серији.
– Све је по плану. Био је ово добар тренинг. Могу много, али то ће
стићи у правом тренутку, овде није
било потребно. Имам још 12 дана
до Првенства Европе – поручио је
Асмир, који 6. марта брани злато
Старог континента, а рекорд Србије од 20,91 м постигнут пре седам дана показује да је на правом
путу да то учини.
Сјајно је што је у другом покушају дошао до најбољег резултата,
јер ће му то требати 5. марта у квалификацијама у Прагу на ЕП (да
у три рунде испуни услов за улазак у завршницу и што одморнији сачека борбу за медаље).
У клизавом, неповољном кругу, није успео да реализује технику како треба, што је њему веома

РЕЗУЛТАТИ

ЗВЕЗДА ТАКМИЧЕЊА: Асмир Колашинац
важно. Остварио је и даљину од
20,48. У последњем је преступио
намерно, а измерено је накнадно
– 20,61 још једном. Дакле и физички је спреман да баца одлично
свих шест серија.
Вицешампионка је Тамара Салашки, постигавши лични рекорд
од 54,03 на 400 м, чиме је потврдила учешће у граду на Одри. Прејако је прошла првих 200, па није

ГОСТИХ АНСЕНИГ РАСИЈА
Колико је велик утицај Асоцијације балканских атлетских федерација, показује податак да су јуче на састанак 15 држава ове организације дошла два најозбиљнија кандидата за председника ЕА:
Француз Жан Грасија и Норвежанин Свен Арне Хансен.
– Обавили су низ билатералних разговора, што је очекивано – нагласио је Слободан Бранковић, генерални секретар АСС. – Разговарали смо у оквиру АБАФ-а и о шесторо кандидата за Консил,
међу којима је и наш Драгутин Топић. Мој је став да ћемо тако
расути гласове и да би три члана овог тела и потпредседничко
место Добромира Карамаринова, били максимум. Опет ћемо о
томе причати у Прагу уочи Првенства Европе.

сачувала свежину за финиш, што
показује да може још брже.
Само центиметар до резултата
каријере и такође до сребра, дошао је Лазар Анић у скоку удаљ
(7,55 м).
Бронзани је Јасмин Љајић на
3.000 м са 8:16,15, најбоље под кровом. Одбијао је нападе у завршници и за длаку био трећи. Ишао је
2:39 у последњих 1.000, дакле није се потрошио и имао би шта да
покаже у Прагу. У истој трци Немања Церовац се држао на 6. позицији, изашао је на тренутак напред и одмах после тога одустао
три круга пре краја.
Треће место освојио је и Милош
Раовић на 400 м (48,04). После саплитања на 200 м, није успео да се
врати у трку.
Искусни Горан Нава је, као увек,
дао све од себе, држао се другог
места на 1.500 м, изашао напред
у последњих 200 м, али није из-

ПРВЕНСТВОСР БИЈЕЗАМЛА ЂЕЈ УНИОРЕО ДРЖАНОЈ УЧЕ УНО ВОМС АДУ

ДвеМи лице
четириз лата
П

рвенство Србије за млађе јуниоре одржано је
јуче у хали 1 Новосадског сајма прилагођеној
краљици спортова.
Две Милице, ученице Марка Милинкова (Војводина), дошле су до четири златне медаље – Еминијева је на 60 м препоне постигла сјајних 8,49 секунди (има 8,43) и 7,89 на 60 м (трчала је ове зиме
7,81), а Гардашевићева је доминирала у скоку удаљ
са 5,78 и скоку увис – 164 цм.
Један од најбољих резултата такмичења остварио
је спринтер Бесник Ајра (Нови Београд) 7,19. То је
лични рекорд овог пулена Марине Мишић. Д. В.

НАЈБОЉЕ У СКОКУ УВИС: Сандра Крајина,
Милица Гардашевић и Софија Аврамовић (слева)

Сениори – 400: 3) Милош Раовић
(Србија) 48,04, кугла: 1) Асмир Колашинац (Србија) 20,61, 2) Иванов (Бугарска) 19,79, 3) Пезер (БиХ) 19,36,
800: 1) Тука (БиХ) 1:48,86... 13) Немања Којић (Србија) 1:56,99, 1.500: 4)
Горан Нава (Србија) 3:45,45, 3.000:
3) Јасмин Љајић (Србија) 8:16,15,
Немања Церовац (Србија) одустао,
скок удаљ: 2) Лазар Анић (Србија)
7,55, скок мотком: 8) Ђорђе Мијаиловић (Србија) 4,30.
Сениорке – 60: 7) Милана Тирнанић
(Србија) 7,59, 400: 1) Пастор (Румунија) 53,22, 2) Тамара Салашки (Србија) 54,03, 3.000: 1) Мишмаш (Словенија) 9:00,13... 4) Амела Терзић
(Србија) 9:19,77, 60 препоне: 10)
Ивана Петковић (Србија) 8,79.

држао напад бржих и за мало је
остао без медаље са 3:45,45, што
је на нивоу његових овогодишњих
достигнућа.
Лоше је на 3.000 м трчала Амела Терзић, стигла четврта уз слабих 9:19,77.
– Пробала је нокаут системом, с
јаким пролазима да дође до норме
9:06, али јој то не одговара. Првих
1.000 ишле су за 2:55,56 она и Словенка Мишмаш, па 6:01 на 2.000.
Напунила је ноге и није имала свежине за финиш – рекао је тренер
Рифат Зилкић и потврдио да Амела
може много боље, ако оде у Праг.
То су пласмани оних који су
имали амбиције да наставе на ЕП
у дворани. Од осталих треба споменути да је Милана Тирнанић била на свом нивоу на 60 м са 7,59
(има 7,521 ове зиме). Ивана Петковић је са 8,79 такође била близу
резултата каријере на 60 м препоне (8,67). Д. В.

РЕЗУЛТАТИ
Млађи јуниори – 60: Бесник (НБГ) 7,19,
Стојановић (СИР) 7,33, Ђуровић (ВНС)
7,39, 60 препоне: Рамадановић (НБГ)
8,67, Ковачевић (ЦЗБ) 8,73, Ивановић
(ЦЗБ) 8,84, вис: Митровић (ССМ) 192,
Ристић (ПОЖ) 184, Стојсављевић (НБГ)
184, скок мотком: Ђукић (ВНС) 290,
Нинковић (ВНС) 240, троскок: Јурошевић (МЛЗ) 12,60, Младеновић (РКГ)
12,36, Клисарић (РУМ) 11,96, кугла (5
кг): недељковић (ЦЗБ) 17,60, Димић
(РУМ) 15,13, Гарај (ПРЗ) 14,52.
Млађе јуниорке – 60 м: Емини (ВНС)
7,89, Ковач (СОВ) 7,96, А. Лукић (НБГ)
7,99, вис: Гардашевић (ВНС) 164, Крајина (МСИ) 160, Аврамовић (ЦЗБ) 155,
даљ: Гардашевић (ВНС) 5,78, С. Лукић
(НБГ) 5,49, Крачковић (ЦЗБ) 5,21, скок
мотком: Дрљача (ССМ) 240, Дробац
(ВНС) 230, Веселиновић (ССМ) 220,
троскок: Нешевић (МЛЗ) 11,41, Савић
(МЛЗ) 11,35, Ковач (СОВ) 11,16, кугла
(3 кг): Шуша (ВНС) 12,98, Слифка (ВНС)
12,30, Јокић (ЧАЧ) 12,18.

