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АКТУЕЛНО

АТЛЕТСКО ПРВЕНСТВО ЕВРОПЕ У ДВОРАНИ ОД 5. ДО 8. МАРТА

НАЦИОНАЛНИМ РЕКОРДОМ У СКОКУ УДАЉ ОД 6,98 МЕТАРА НАША
РЕКОРДЕРКА ПОБЕДИЛА НА 33. ПРВЕНСТВУ ЕВРОПЕ У ДВОРАНИ У ПРАГУ

ВРЕДНОСТ
1.200Б ОДОВА

Ивана од злата

Остварила је Ивана уједно
други резултат по вредности на 33. Првенству
Европе у Прагу, који по
ИААФ таблицама (њима
се мере достигнућа у различитим дисциплинама),
вреди 1.200 бодова.
Само је Британка Катарина Џонсон-Томпсон у петобоју
успешнија са 1.264 бода.

НАЈБОЉА
СВИХВР ЕМЕНА
Претходни рекорд је поставила такође Ивана на Првенству Балкана
под кровом 2014. године у Истанбулу и износио је 6,92 метра. То је
по ИААФ таблицама био најбољи
женски резултат у историји наше краљице спортова, а сада
га је само појачала (на отвореном има 6,88 м).

БОГДО НЕО
ПРАВДУ
Са сузама радосницама одслушала је Ивана Шпановић Боже правде. А баш јој
је правда и била неопходна,
јер је на пример у Цириху, на
Првенству Европе на отвореном, имала све скокове боље
од ривалки, али је Лесурова тада убола један покушај с милиметарском прецизношћу и у
Француску однела злато.

НЕВЕРОВАТАН
НИЗПО ДВИГА
Шпановићева је повезала
невероватан низ - са свих
великих такмичења од
2013. године вратила
се с медаљом.
Колико је то тешко учинити показује чињеница да нико у нашој
атлетици то није никада успео. Само је
она од свих даљашица на Старом
континенту, али и
на планети, била
на сва четири победничка постоља: СП у Москви
2013.
бронза,
СП у сали у Сопоту 2014. бронза,
ЕП на отвореном
у Цириху 2014.
сребро и 2015.
ЕП у дворани
злато!

ИЗВЕШТАЧ ИЗ ПРАГА

Драгослав

Бохумил
ЧЕРВЕНКА

ВИШЊИЋ

Ц

арица Ивана Шпановић учврстила је јуче круну освојивши
златну медаљу у скоку удаљ
на 33. Првенству Европе у дворани
апсолутним националним рекордом
6,98 метара! Њен јуче други резултат
од 6,89 био је такође недостижан ривалкама, што говори о доминацији
српске ведете.
- Урадила сам оно за шта сам се
спремала и што је мој тренер Горан
Обрадовић очекивао - констатовала је Ивана (24) на почетку сусрета
с новинарима из Србије. - Коначно
ћу слушати Боже правде. То је нешто што сам прижељкивала кад
год сам ишла на такмичење, а од
јуниорских дана и светске титуле, нисам била у прилици да
станем на највише место победничког постоља на највећим догађајима.
Речи је појачавало њено понашање. Док је у
Москви била егзалтирана, сада се појавила шампионка насмејана, али
мирна, пуна самопоуздања, дођох,
видех, победих,
направила оно што
су очекивали и она и
јавност у Србији, а што
нимало није лако.

ЧЕСТИТКА ПРЕДСЕДНИКАНИ КОЛИЋА

ФОТО ИЗ ПРАГА

- Рекла сам после полуфинала да
ћу ићи на максимум, нећу калкулисати с даљинама. Злато нисам обећала, али борбу за њега јесам. Пробала
сам у првој серији да будем што боља
и дошла до 6,80 метара, али сам имала 18 центиметара до пластелина који
означава преступ. Да је, као на егзибиционом митингу у Малмеу, мерено од места одраза, био би већ то такође скок на 6,98.

СРБИ У КВАЛИФИКАЦИЈАМА
1500 м – 1.Тесфаје (Белгија) 3:40,05, 2. Островски
(Пољска) 3:40, 24, 3. Трејверс (Ирска) 3:41,37....
17. ГОРАН НАВА (СРБИЈА) 3:48:80

Споменути митинг у Шведској је
дао пуно разлога за самопоуздање најбољој српској спортисткињи последње две године.
- Тамо сам имала 4 скока из такозване зоне, боља од 6,90. Да је један, могао би да буде грешка, али
један на 6,99 и два на 6,96, већ то нису. Тамо сам и по важећим правилима скочила до тада најдаље ове
сезоне - 6,83. Дошла сам зато мирна овде.
После 6,80 метара узвратила је Состен Тарум Могуенара (Немачка) са
6,83 м, својим резултатом сезоне (у
каријери има 6,86 м). Застрепели су
градоначелник Синиша Мали, пред-

УДОВИЧИЋ:ЖЕ ЛИМИВА НИ
ДАПР ЕСКОЧИ7М ЕТАРА
Вања Удовичић, министар омладине и спорта честитао је Ивани Шпановић, у име Владе Србије, освајање
златне медаље на Европском атлетском првенству у
дворани и обарање националног рекорда:
- Атлетика се, захваљујући спортистима Иваниног калибра, у великом стилу вратила у Србију. Данашњим победничким скоком Ивана је у свет послала најлепшу
слику српске атлетике и показала да се с великим
разлогом налази у самом светском врху. Још једном, најискреније честитке Ивани Шпановић
уз жељу да јој се ускоро испуни жеља
да прескочи седам метара - наводи се
у честитки министра Удовичића.

Б

еоград ће бити домаћин 34. Првенства Европе у атлетици у дворани од
3. до 5. марта 2017. године. Јуче је на 9.
спрату хотела „Хилтон” у Прагу одржана презентација пред 150 званица. У
години у којој су избори за ИААФ и ЕА,
гости су били сви кандидати за челне
људе: Украјинац Сергеј Бубка, Британац Себастјан Коу (жели у фотељу Ламине Дијака), Норвежанин Свен Арне
Хансен, Француз Жан Грасија и Финац
Анти Пихлаковски, који би да замене

Хансјорга Вирца (председника ЕА), такође присутног на коктелу.
Домаћини су им били Синиша Мали,
градоначелник Београда, који ће преузети заставу Европске атлетике од свог
прашког колеге чиме ће Београд званично преузети организацију наредног шампионата.
- Сматрам да је свака спортска манифестација прилика за промоцију нашег
града. Наредне две године организоваћемо шампионате Старог континен-

та у: ватерполу, футсалу и кајаку, а као
круна долази шампионат у краљици
спортова. У атлетици имамо све више јунака, медаља Асмира Колашинца освојена овде у бацању кугле и, надам се после подне Иване Шпановић,
прави су увод у догађај. Праг је био одличан домаћин, али ми знамо да будемо врхунски организатори па и да надмашимо ово што је овде виђено - рекао
је Синиша Мали, који је јуче стигао у
Праг из Дубаија.

седник АСС Веселин Јевросимовић,
градски министар спорта Славко Гак
и група наших бучних навијача на
трибинама.
- Нисам се бојала.
У другом је ишла да јој врати, али
је преступила скоро целу стопу. Трећи покушај генерални секретар АСС
Слободан Бранковић дочекао на излазу из ВИП ложе. Експлодирао је када је видео скок и први повикао, пре
него што су судије измериле даљину: „Ово је 6,98”!
То је био нокаут за све. - Даску сам
идеално ухватила, остао је центиметар до пластелина.
Потом је постигла 6,89 метара, али
уз још 12 центиметара луфта. То је
можда био најбољи скок дана, преко 7 метара. Када смо питали Ивану
за мишљење, рекла је:
- Немам појма. Када си доле не чујеш ни публику, ни тренера, не запажаш такве ствари.
Засенили сте и Ђоковића овог викенда?
- Навикли смо да Ноле побеђује.
Надам се да ћу и ја ући у такав низ.
Шта Вам је тренер Горан Обрадовић рекао после победе?

- Он је све време звиждукао после
квалификација. Био је уверен у победу. Рекла сам му да прво скочим па
да кажемо хоп.
На крају је Ивана констатовала:
- Велики мотив ми је било то што
је следеће Првенство Европе у „Комбанк арени”. Животна жеља ми је да
слушам Боже правде пред својом публиком.

САТНИЦА
ПРЕПОДНЕВНИ ПРОГРАМ
11.30: Седмобој – 60 м препоне
12.40: Седмобој – скок мотком
ПОПОДНЕВНИ ПРОГРАМ
14.40: 60 м (ж) – полуфинале
14.57: 60 м (м) – полуфинале
15.12: 800 м (ж) – ФИНАЛЕ
15.30: 800 м (м) – ФИНАЛЕ
15.40: скок увис (м) – ФИНАЛЕ
15.45: седмобој – ФИНАЛЕ
16.05: скок мотком (ж) – ФИНАЛЕ
16.10: 1500 м (м) – ФИНАЛЕ
16.25: троскок (ж)- ФИНАЛЕ
16.30: 1500 м (м) – ФИНАЛЕ
16.55: 60 м (ж) – ФИНАЛЕ
17.15: 60 м (м) – ФИНАЛЕ
17.35: 4x400 м (ж) – ФИНАЛЕ
17.55: 4x400 м (м) – ФИНАЛЕ

РЕЗУЛТАТИ ФИНАЛА
МУШКАРЦИ – скок мотком: 1. Р. Лавилење (Француска) 6,04, 2. Грипич (Русија) 5,85, 3. Лисек (Пољска)
5,85, 4. Собера (Пољска) 5,80, 5. Филипидис (Грчка) 5,75, 6. В. Лавилење (Француска) 5,65, 7. Ивакин (Русија) 5,65, 8. Кудличка (Чешка) 5,65,троскок: 1. Евора (Португалија) 17,21, 2. Торијос (Шпанија) 17,04, 3.
Опреа (Румунија) 16,91, 4. Фјодоров (Русија) 16,88, 5. Сонов (Бугарска) 16,75, 6. Сорокин (Русија) 16,65, 7.
Платнитски (Белорусија) 16,43, 8. Дмитров (Бугарска) 16,36, 400 м: 1. Маслак (Чешка) 45,33, 2. Борле (Белгија) 46,25, 3. Омелко (Пољска) 46,26, 4. Кравчук (Пољска) 46,31, 5. Хутсол (Украјина) 46,73, 6. Галван (Италија) 46,87, 3000м: 1. Каја (Турска) 7:38, 42, 2. Емануел (В. Британија) 7:44,48, 3. Ингербригстен (Данска)
7:45,54, 4. Еспања (Шпанија) 7:47,12, 5. Рингер (Немачка) 7:48,44, 6. Мехал (Шпанија) 7:49,59, 7. Паршински (Пољска) 7:50,11, Орт (Немачка) 7:51,02
ЖЕНЕ- скок увис: 1. Кучина (Русија) 1,97, 2. Трост (Италија) 1,97, 3. Ливчинко (Пољска) 1,94, 4. Палсите
(Литванија), 5. Беитија (Шпанија) 1,94, 6. Каспржика (Пољска) 1,94, 7. Венева-Матева (Бугарска) 1,90, 8. Сабо (Мађарска) 1,85, скок удаљ 1. ИВАНА ШПАНОВИЋ 6,98, 2. Могуенара (Немачка) 6,83, 3. Маринку (Румунија) 6,69, 4. Ротару (Румунија) 6,74, 5. Лесур (Француска) 6,73, 6. Буске (Немачка) 6,59, 7. Меј (Турска)
6,57, 8. Грабусте (Летонија) 6,54.... бацање кугле...3000м: 1. Коропкина (Русија) 8:47,62, 2. Куџелич (Белорусија) 8:48,02, 3. Костер (Холандија) 8:51,64, 4. Муир (В. Британија) 8:52, 44, 5. Ериксон (Финска) 8:54,06, 6.
Енауи (Пољска) 8:56,77, 7. Виола (Италија) 8:59,04, 8. Мишмаш (Словенија) 8:59,51, 400 м: 1. Пихида (Украјина) 51,96, 2. Тереро (Шпанија) 52,63, 3. Банди-Дејвис (В. Британија) 52,64, 4. Путавлова (Словачка) 52,84,
5. Гајо (Француска) 53,11, 6. Росолова (Чешка) 53,20.

УХ ОТЕЛУ„ХИЛ ТОН”ПРЕД СТАВЉЕНАСРП СКАПРЕ СТОНИЦАКА ОО РГАНИЗАТОРНА РЕДНОГШ АМПИОНАТА

Мали:До бродошлиу Бе оград2017.

Председник Републике Томислав Николић честитао је најбољој српској
атлетичарки Ивани Шпановић освојену златну медаљу и остварен рекорд
у скоку у даљ. Председник Николић је истакао да њен успех представља
инспирацију младима и да је злато на Европском првенству потврда да
изванредним резултатима претходи напоран рад и упорност.
Такође, председник је упутио честитку на великом успеху и Асмиру
Колашинцу, који је само дан пре Иване Шпановић, освојио сребрну
медаљу у бацању кугле...

ОРЛОВИ ЛЕТЕ ВЕЧЕРАС У 20,30
Српска експедиција вечерас се враћа из Чешке. Како је најављено из табора наше репрезентације, такмичари и тренери требало би око
20,30 часова да полете авионом „Ер Србија“
из Прага...

ПРИПРЕМАЗА МАРАТОН
Данијел Вестфелд, менаџер Иване Шпановић,
желео је да се упозна са Синишом Малим. Када је похвалио градоначелников енглески, којим се обратио званицама, па се представио,
Синиша Мали је узвратио:
- Онда сте и мени потребни, јер се спремам
да на Београдском маратону трчим 5 километара.

