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СПОРТСКИ МИКС
ПлИвање НОВО ПИСМО КРИСА ТАЈДИЈА

Само у интересу
српског пливања
К

рис Тајди, тренер Велимира
Стјепановића послао је још
једно писмо Спортском журналу.
Разлог су медијски иступи Ми
ливоја Допсаја, потпредседника
Пливачког савеза Србије.
 Жао ми је што други пут мо
рам да се оглашавам, али сам то
морао да урадим због низа не
истина које су се појавиле у ме
дијима ових дана. Прво писмо
је било упућен са циљем да ука
жем на проблеме у српском пли
вању и да их сви заједно реши
мо. Међутим, господин Допсај
је то искористио да дође у цен
тар пажње сензационалистич
ким изјавама, прикривајући тако
неспособност да ради свој по
сао. У једном тексту у два навра
та име физиотерапеута Марка
Буквића је погрешно написано,
што довољно говори колико је
Допсају стало до пливања и ре
шавања проблема – рекао је Тај
ди на почетку.
Британски стручњак се поно
во осврнуо на две ствари из ње

мам право на награду. Никада
ни Марко ни ја нисмо поднели
никакав захтев.
Британски стручњак је иста
као због чега се уопште одлучио
да изађе у јавност са критикама
на рачун ПСС.
 Реченица да нисам из Србије
и да немам право да се мешам у
рад Савеза је бесмислена. Желим
да се чује мишљење, које дели
много људи у српском пливању,
али из неког разлога не желе то
да кажу, вероватно јер се плаше
неких санкција. Страх није начин
на који треба да функционише
било која организација. Мислим
да сам право на миљшење заслу
жио пре свега резултатима. Ни
сам Србин, али волим Србију и
то сам јасно ставио до знања у
првом писму. Нећу узети српски
пасош да бих добијао новац, иако
ми је то незванично нуђено. Члан
сам стручног тима Србије на ве
ликим такмичењима у послед
њих пет година. У том периоду
као Велимиров тренер учество

РЕЗУЛТАТИ СВЕ ГОВОРЕ: Крис Тајди, Велимир Стјепановић и
Марко Буквић (здесна) ФОТО: Архива Журнала
говог писма које су погрешно ту
мачене.
 Објављено је да сам убеђи
вао Велимира Стјепановића да
не плива за Србију. Није ми ја
сно који би ја интерес имао у то
ме. Велимир је све то демантовао
и показао да су у питању лажи.
Такође речено је да сам тражио
промену власти у Пливачком
савезу Србије. У мом писму ја
сно стоји да не тражим „проме
ну власти“, већ да људи на челу
ПСС преузму одговорност за сво
је одлуке. Иако тада нисам напи
сао, сада се потпуно слажем са
Допсајем да сам можда требао
то да тражим. Зашто не бих во
лео да на челу Савеза буду људи
који боље раде свој посао? Како
можемо од пливача да тражимо
максимум, ако им не пружамо
најбоље услове?
Посебан акценат Тајди је ста
вио на Допсајеве наводе да су фи
зиторапеут Марко Буквић и он
покушали да направе превару и
дођу до награде за европско зла
то Стјепановића.
 То је још једна лаж господи
на Допсаја. Да завршимо причу
о томе. Желим да ми господин
Допсај пружи један једини доказ
или папир који сам ја попунио
или потписао у којем тражим
новац од Србије за Велимирово
злато. Врло добро сам упознат
да као страни држављанин не

вао сам у освајању осам медаља
са сениорских великих такмиче
ња од чега је шест златних и че
тири јуниорска одличја. Од Са
веза сам добијао средства која су
покривала трошкове боравка на
такмичењу. Тај новац смо кори
стили да пливачи имају најбољу
могућу припрему. За себе ника
да ништа нисам тражио.
Обраћање је Тајди завршио
констатацијом да му је стало да
српско пливање буде на врхун
ском нивоу.
 Поред Велимира, код мене су
тренирали Стефан Шорак, Ла
зар Златић и Иван Ленђер. Ни
када им ништа нисам наплатио.
У исто време сам им понудио за
послење у Дубаију, како би мо
гли да покрију трошкове борав
ка. Прошле године сам уложио
200.000 евра мог личног новца
како бих омогућио Стјепановићу
и Ленђеру најбоље могуће услове
и никада нисам захтевао да ми се
нешто врати. Све то радим зато
што желим да постижу што бо
ље резултате и зато што желим
да Србија има квалитетна оства
рења. То ћу радити и убудуће. Од
господина Допсаја не очекујем
више никакве одговоре, већ само
нове неистине. Надам се ипак да
ће схватити да је време да уради
нешто што је у интересу Србије,
а не у његовом личном.
В. Тодоровић

ЏУДО уСПеХ КАДеТА у РуМуНИЈИ

Позлаћени Нађ и Раду
Н

ајбољи кадети и кадетки
ње џудо клубова Партизан
из Кикинде и Кањиже из исто
именог града, остварили су запа
жен успех на јаком међународ
ном турниру у Дробети Турн
Северину (Румунија), на коме је
учествовало 500 такмичара из
Бугарске, Молдавије, Србије и
Румуније.
Златом су се окитили Кањи
жанин Балаж Нађ који је све ри

вале надмашио у категорији до
50 кг и Кикинђанин Васо Раду,
тријумфујући у категорији до 55
кг. Бронзаним одличјима мора
ли су се задовољити Кикинђани
Владан Сараволац (60 кг) и Сло
бодан Бакић (+73 кг).
Заблистала је и Кикинђанка
Невена Милић која је сребрну
медаљу изборила у категорији
до 48 кг.
М. Митровић

сјајне ДВе МИЛИЦе - еМИнИ И гарДашеВИћ
Две Милице, ученице Марка Милинкова, биле су сјајне током викен
да. Јуче је млађа јуниорка, Емини, трчала лични рекорд на 60 м пре
поне за 8,52, што је вероватно најбоље свих времена за овај узраст код
нас у дворани. После две одличне трке на 60 м (7,87) у суботу, показује да
лако може до изванредних 8,45 ове зиме на препонама, а тек је постала
млађа јуниорка.
Њена имењакиња Гардашевићева, јуниорка, враћа се после тешке повреде
лигамената, коју је вукла прошле сезоне, што показује скок удаљ од 5,74 м.
Ускоро ће опет даље од 6,00 м.

УДоВИчИћ И ЉајИћ У пазарУ покрећУ
раДоВе око атЛетског стаДИона
Министар омладине и спорта Вања Удовичић обићи ће
данас у Новом Пазару локацију на којој почиње изград
ња атлетског стадиона.
Свечана најава почетка радова на атлетском стадиону би
ће у 13 часова. Присуствоваће: Расим Љајић, министар тр
говине и телекомуникација и Мехо Махмутовић, градона
челник.

аТлеТИКа ОДлИчНИ РезулТАТИ НА ПРВеНСТВу ВОЈВОДИНе у ВИШеБОЈИМА у НОВОМ САДу

Ђукић се „наоружао”
Ј

униор Завиша Ђукић обележио је Првенство
Војводине у вишебојима у Новом Саду. Он је
у седмобоју сакупио 5.205 поена, остваривши
чак 4 апсолутна лична рекорда – бацио је куглу
до 13,08 м, скочио је увис 2,05 м, трчао 60 м пре
поне за 8,28 и 1.000 м прешао за 2:45,46.
– Нестабилан је у залету скока удаљ. У трећем
је морао да иде на сигурно, па ових 6,51 није ни
близу онога што може, а то је минимум 6,70, што
ми је најбоље у каријери. Међутим, брзо је забо
равио тај моменат што је веома важно оружје
вишебојаца и пружио је максимум у наредним
дисциплинама. Види се да сазрева и да ће би
ти одличан сениорски десетобојац – каже ње
гов тренер Феђа Камаси.
Завиша ће бити јуниор и 2016. године.
– Мој други ученик, Ђорђе Мијаиловић, оства
рио је у скоку мотком 4,40 метара, што је један
од најбољих резултата свих времена у овој ди
сциплини за млађе јуниоре код нас. Једино Игор
Шарчевић има боље – 4,50. Норма за Светско ју
ниорско првенство је 4,65. Ђорђа само јача мотка
дели од тог резултата, што председник АСС, Ве
селин Јевросимовић као бивши моткаш одлич
но зна. Сада је Мијаиловић ишао с краћим зале
том, јер није ни имало сврхе да искористи пун
у недостатку адекватног реквизита – комента
рише Камаси.
Занимљиво да због пада концентрације Ђор
ђе није забележио успешан покушај на вису, а
ипак је победио.
Због лакше повреде Дарко Пешић, репрезен
тативац и рекордер Црне Горе двојно регистро
ван за Војводину, скокове је изводио с ноге ко
ја му није одразна што је утицало на резултате.
Тренира га Горан Обрадовић.
Бацачица копља, јуниорка Атина Камаси (Вој
водина), опробала се у петобоју и прескочила од
личних 1,59 м.
Рекордера Србије и бронзаног с ЕП у дворани
Михаила Дудаша (Војводина) није било, али од
лично тренира и појавиће се у фебруару на так
мичењима. Д. Вишњић

РЕЗУЛТАТИ
Седмобој (60, даљ, кугла, вис, 60 препо не, мотка, 1.000
м) – се ни ори: Пе шић (ВНС) 5.293 (7,34–6,66–15,28–181
–8,25–400–2:45,46), Новиц ки (ВНС) 4.417 (7,55–6,32–
12,40–172–9,26–360–2:59,07), стари ји ју нио ри: Ђу кић
(ВНС) 5.205 (7,35–6,51–13,08–205–8,28–410–3:00,14),
Радак (ВНС) 4.037 Мила динов (ПКЊ) 3.707, млађи јуни
ори: Мија ило вић (ВНС) 4.281 (7,63–6,39–13,55–без ре

зул тата–8,38–440–3:04,89), Ђу кић (ВНС) 3.696, Иљачић
(ВНС) 3.295.
Петобој (60 препоне, вис, кугла, даљ, 800 м) – сениорке: Пе
шић (ВНС) 2.665 (12,05–150–10,94–5,01–2:45,24), јуниорке:
Станивуковић (Република Српска) 3.216 (9,91–174–8,47–5
,23–2:43,75), А. Камаси (ВНС) 3121 (9,94–159–11,83–5,072
:51,69), Н. Митов (ВНС) 2.130, старији пионири: Кнежевић

члАН ВОЈВОДИНе САКуПИО 5.297 БОДОВА у СеДМОБОЈу

Победа Додига у ајдаху

(ВНС) 3.637 (8,37–5,53–9,79–165–2:51,26), Милојевић (ВНС)
3.062, Баљ (ВНС) 2.794, старије пионирке: Боснић (ВНС) 3.256
(8,77–145–8,74–4,73–1:52,66), Кнежевић (ВНС) 2.902, Башић
(ВНС) 2.860, тробој (60 м, даљ из зоне, кугла) – млађи пио
нири: Николић (ВНС) 2.083 (8,81–4,48–11,67), Милић (ВНС)
1.766, Вернер (ВНС) 1.616, млађе пионирке: Крунић (ВНС)
1.949, зорић (ВНС) 1.661, Беванда (ВНС) 1.637.

ПРВеНСТВО БеОГРАДА зА ЈуНИОРе
НА СТАДИОНу цРВеНе зВезДе

Скромно у тунелу
С

лан новосадске Војводине, Дино Додиг
(на слици), у дресу Државног универ
зитета Вашингтон (САД), почео је пуну ви
шебојску сезону неуобичајено рано, после
само једног такмичења у индивидуалним
дисциплинама. Разлог је очигледно оправ
дан, јер је био веома успешан. На позив
ном такмичењу Ед Џекоби Инвитејшнал у
месту Нампа у Ајдаху победио је у конку
ренцији седморице седмобојаца резултатом
5.297 бодова.
Његови резултати у појединим дисципли
нама били су: 60 м – 7,33, скок удаљ – 6,79
м, бацање кугле – 12,67, скок увис – 1,91 м,
60 м препоне – 8,44, скок мотком – 4,35 и
1.000 м  2:46,39.
Другопласирани Пејтон Луис сакупио је
5.075 бодова.

Ч

Додиг је прошле сезоне остварио лични
рекорд од 5.503 бода.
Амбиције овог момка који ће 25. марта на
пунити 22 године, везане су за успех на ового
дишњем Првенству Европе за млађе сениоре.
Конкретно, планира да се резултатом од 7.800
бодова у десетобоју, од 9. до 12. јула у Талину
(Естонија) умеша у борбу за пласман међу 5
најбољих па можда уђе у борбу за медаљу.
Тиме би остварио резултатски циљ и ве
роватно се вратио на годину дана у Срби
ју, не би ли с тренером Гораном Обрадови
ћем испунио норму за Олимпијске игре од
8.075 поена.
На истом такмичењу у Нампи наступао је
и Сомборац Душан Јевтић, студент Универ
зитета Ајдахо. Освојио је у скоку увис 5. ме
сто надмашивши 2 метра. Д. В.

кромни резултати обележили су јучерашње
Првенство Београда за јуниоре у тунелу ста
диона Црвене звезде.
Нешто бољи утисак оставио је Бесник Ајра
(Нови Београд) на 60 м са 7,28, мада смо већ и
од њега навикли на та достигнућа. С обзиром
да је нагомилао трке између 7,28 и 7,30 ове зи
ме, требало би да ученик Марине Мишић бу
де далеко бржи, пре свега 31. јануара у бољим
условима на Првенству Србије у хали Новосад
ског сајмишта прилагођеној атлетици.
За разлику од млађих јуниора у суботу, њихо
ве старије колеге нису се исказале, чак се може
рећи да је забрињавајућа ситуација с обзиром
да квалитније у тој генерацији немамо тренут
но у главном граду.
Вероватно би бољи утисак био да је на 60 м
стартовала Тамара Дамјановић (Црвена зве
зда). Пуленка Исмаила Мачева је на припре
мама репрезентативаца у Бару. Д. В.

РЕЗУЛТАТИ
Јуниори – 60 препоне: Стевчић (Млз) 10,81, Вујнић (Млз)
11,25, Милошевић (Млз) 11,76, 60: Ајра (НБГ) 7,28, Шкиљо
(Млз) 7,49, Роквић (НБГ) 7,57, скок удаљ: Старчевић (НБГ)
6,63, црнобрња (НБГ) 6,61, Красић (НБГ) 6,28, троскок: зиро
јевић (цзБ) 14,33, Шкиљо (Млз) 13,68, Стевчић (Млз) 10,98,
ван конкуренције: Матковић (цзБ) 14,01.
Јуниорке – 60 препоне: Ристовић (цзБ) 9,27, Јакшић (НБГ)
9,53, Николић (Млз) 12,69, 60: Синић (цзБ) 8,05, С. лукић
(НБГ) 8,18, Михаиловић (цзБ) 8,21, скок удаљ: Јакшић (НБГ)
5,28, А. лукић (НБГ) 5,15, Милошевић (цзБ) 5,14, троскок: Ра
довић (Млз) 11,43, Јелић (цзБ) 11,00, Николић (Млз) 10,54,
ван конкуренције: Огњановић (цзБ) 14,01.

