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СПОРТСКИ МИКС

РУКОМЕТ

АТЛЕТИКА БАЦАЧ КУГЛЕ ОБЕЛЕЖИО МИТИНГ У ХАЛИ НОВОСАДСКОГ САЈМА

ДИМИТРИЋ И ЦРНОГЛАВАЦ СЕ ОПОРАВЉАЈУ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЈЕ
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Колашинац– 2 0,38 Сањају плеј-оф
рвак Европе у дворани у
бацању кугле, Асмир Колашинац, сјајно је почео сезону 2015. резултатом 20,38 метара!
Учинио је то јуче у хали Новосадског сајма прилагођеној краљици
спортова.
– Свих шест хитаца имао сам бољих од 20 метара, што је посебно
важно: 20,35, па 20,28, затим 20,24,
потом 20,13 и 20,08 – каже Асмир.
– Ово сам поређао по квалитету,
али не и по серијама.
У којој рунди сте постигли најбољи резултат?
– У трећој, што је такође битно,
јер треба бити добар током та три
прва хица с обзиром да они омогућавају да наставиш такмичење
у најбољих 8 на великим такмичењима – вели ас Партизана и пулен Николе Томасовића.
Како сте задовољни техником?
– Никада нисам био бољи у овом
периоду. Нисам само погодио куглу шаком у потпуности, али разлог за то је што три месеца нисам
имао такмичење па сам се мало
одвикао. Доћи ће то у ред на наредним митинзима.
Српски рекордер у дворани
(20,67 м) имаће турнеју по Немачкој: 29. јануара у Дрездену, па
31. у Карлсруеу, а завршава је 3.
фебруара у Потсдуму крај Берлина на митингу само за бацаче кугле.
Јуче је други био вишебојац Војводине Дарко Шаровић с 15,69 м
(15,99 му је лични рекорд).
У осталим дисциплинама Петар Милинков (Војводина), био

Стефан Јакшић
два пута до злата

БЕКИЗЦР ВЕНЕЗВЕ ЗДЕПРЕ ШАО УПО ЖАРЕВАЦ

СЈАЈАН ПОЧЕТАК СЕЗОНЕ: Асмир Колашинац

МИЈАИЛОВИЋУНО РМАЗ АСП
Ђорђе Мијаиловић, члан новосадске Војводине, јуче је на митингу
на сајму прескочио мотком 4,65 м и у центиметар испунио норму
за Светско првенство млађих јуниора, које је у Калију (Колумбија) од 15. до 19. јула. Померио је најбољи резултат свих времена
у Србији за овај узраст са 4,50 м, колико је остварио својевремено његов клупски друг Игор Шарчевић. Ово достигнуће најавио
је Ђорђев тренер Феђа Камаси, када је Мијаиловић прошле недеље у току вишебоја надмашио 4,40 м.
је најбржи на 60 м са 7,19. Ове
сезоне постао је старији јуниор.
Лазар Анић (Раднички, Крагу-

ЗВЕЗДИНА ТАКМИЧАРКА ОДЛИЧНА НА 60 М У НЕМАЧКОЈ

Тирнанићева–7,52
илана Тирнанић (на слици)
на митингу у Баден Виртенбергу трчала је 60 м за одличних
7,52 секунде! Ово је лични рекорд
такмичарке Црвене звезде, а резултат добија на тежини када се
зна да има 20 година.
– Осећала сам се данас „мега одморном“. Коначно. У полуфиналу
сам све добро урадила и завршила резултатом 7,57. Прошле недеље трчала сам у Зинделфингену
7,72, а не само да сам била најбржа
у сезони, већ сам и срушила прошлогодишњи лични рекорд од 7,69
– подсећа Милана Тирнанић. – Надала сам се најбољем резултату каријере, али не и томе да ћу штоперицу зауставити пре 7,60.
У финалу је била још бржа –
7,52!
– Ушла сам у завршницу веома
мотивисана због полуфиналног
резултата и била сам још бржа.
Ван себе сам од среће. Освојила
сам треће место.
Два таква достигнућа показују да ће ускоро ићи и испод нове
границе од 7,50.
– Следеће такмичење је за две

ПИОНИРСКОП Б У
ЗВЕЗДИНОМ ТУНЕЛУ

грачи Југовића Никола Црноглавац и Црвене
звезде Слободан Димитрић недавно су покидали предње укрштене лигаменте. Црноглавац
против Металопластике у Каћу, Димитрић против
Спартака у Суботици. Обојицу је оперисао професор др Мирослав Миланков на новосадској ортопедској клиници.
Предочавамо Димитрићу да су њих двојица уочи
овог првенства, на припремним утакмицама, у неколико наврата носили исти Југовићев дрес, а од пре
неколико дана су постали и клупски другови под
“тренерском палицом” професора др Мирослава
Миланкова.
– Може се тако рећи, пошто сам пре одласка у
Звезду био у Каћу – кроз осмех је рекао Слободан.
– Опоравак тече по плану, како је замишљено, јачамо мишиће и из дана у дан видно напредујемо. Надам се брзом опоравку и успешном враћању на терен – каже Димитрић.
Амбијент није баш као у Каштел Ечкој, али, претпостављамо да сте обасути дужном пажњом, поготово медицинских сестара?
– Имамо негу за десетку, брину се добро о нама, а
ми слушамо све шта нам кажу.
Ваши клубови ће се на пролеће поново састати,
ко ће коме више недостајати, Ви Београђанима или
Црни Каћанима?
– То је тешко. Надам се да ћу ја мање недостајати
мојим саиграчима и да ће узети два бода која ће их
одвести у плеј-оф.
Шта очекујеш у овом мечу?
– Биће то тежак меч, Југовић је добра екипа, пријатно изненађење, заслужено су први, али верујем
да ћемо стићи до победе – уверава Слободан Димитрић.
Ситуација у којој се нашао Никола Црноглавац је
на неки начин представља део серијала „Друг Црни
у НОБ-у”. Како подносите постоперативне муке?
– Некако морам, прва два дана су најтежа. Али,
уз правог и озбиљног „тренера” какав је професор
Миланков све је лакше. Одмах по изласку из операционе сале нас је увео у опоравак, нема опуштања – шеретски је рекао Црноглавац.
Сигурно сте нестрпљиви у ишчекивању да новопеченог „клупског друга” посети тренер Ненад Перуничић, чији је глас превагнуо у избору за рукометаша године у Суперлиги Србије, када је испред Вас
предност добио Дејан Златановић?

М

јевац), победио је у скоку удаљ
са 7,44 м.
Д. Вишњић

Првенство Београда за пионире одржано је у тунелу стадиона Црвене звезде. Истакао се
члан београдског Партизана,
Стефан Јакшић с две победе,
на 60 м са 7,66 и на 60 препоне са 8,95.
Д. В.

РЕЗУЛТАТИ
недеље, Првенство јужне Немачке, па ћу пробати да остварим нови личњак.
Њен тренер у Црвеној звезди,
Невен Ранић, најављује:
– Милана живи у Немачкој последње две године. Можда ће доћи 7. фебруара у Нови Сад на Првенство Србије. Ивана Шпановић
је трчала 7,47 и то је најбрже код
нас у 2015. Обема треба јака конкуренција и обе могу још брже, далеко боље, па би заједнички старт
донео бољитак и њима и публици... Д. В.

Пионири – 60: Јакшић (ПБГ)
7,66, Јурошевић (МЛЗ) 7,72,
Ајра (НБГ) 7,75, 60 препоне:
Јакшић (ПБГ) 8,95, Новаковић
(МЛЗ) 9,09, Ћирић (ПБГ) 9,28,
даљ: Јурошевић (МЛЗ) 5,93,
Јовковић (НБГ) 5,78, Новаковић (МЛЗ) 5,62.
Пионирке – 60: Недић (НБГ)
8,31, Петровић (НБГ) 8,37, Јанићијевић (МЛЗ) 8,47, 60 препоне: Ј. Петровић (ЦЗБ) 9,57,
Стевчић (МЛЗ) 9,76, Б. Петровић (МЛЗ) 9,77, даљ: Крачковић (ЦЗБ) 5,35, Б. Петровић
(МЛЗ) 5,34, Стевчић МЛЗ)
5,09.

ГОЛФ ПРЕДСТАВНИЦИГ АСНА СТАВИЛИС ТУРНИРИМА УШ ПАНИЈИ

Ђурђевић четврти у Ла Квинти
П

редставници Голф асоцијације Србије
Илија Ђурђевић (на слици) и Бранимир Гудељ наставили су с турнирима у Шпанији.
Ђурђевић је после 38. места у Аталаји ове недеље на Гецко про туру у
Ла Квинти поделио 33. позицију. Гудељ је после изванредне прве рунде у
којој је одиграо тачан број удараца планираних за тај терен (такозвани ивен пар),
на крају због веома јаког ветра морао да се
задовољи деобом 41. места.
Ђурђевић је први део такмичења завршио с (+ 4).
У другом делу на првих девет рупа остварио је по два
брдија, пребачаја у односу на одређен број покушаја,
али су му два баука (богија), потрла „песму птичица”.
Ипак на 12. рупи услед јаког ветра, два пута је лоптицу послао у аут, па је само на том терену забележио вишак од 4 покушаја. Укупан резултат од (+14)
сместио је Ђурђевића на четврту позицију међу ама-

терима иза Каспера Симберга и Расмуса
Карлсона из Финске и Сандера Адусана из Естоније.
Гудељ је после првог дана имао укупно трећи најбољи резултат рачунајући
и професионалце и аматере, међутим
другог дана се мучио са снажним ветром. После првих девет рупа он се одржавао на 10. позицији, међутим у других
девет рупа није успео, па је на крају поделио
41. позицију с Домиником Јонесом из Финске,
док је међу аматерима имао седми резултат.
На турниру је учествовао 71 голфер, од чега 19 аматера, а победник је био Швеђанин Тобијас Росендал
из Бокскоген са укупно (– 6). Други је био Шпанац
Лео Лиља с (– 3), док је трећу позицију заузео Џејмс
Робинсон из Велике Британије с (– 2).
Наши репрезентативци остаће у Шпанији на припремама, а наредни турнир одиграће за седам дана
у Марбеља голф кантри клубу.

САД У ИСТОМ ТИМУ: Слободан Димитрић (лево)
и Никола Црноглавац (десно)
– Поштујем Перуничића посебно као играча, а сада и као тренера, самим тим и његову одлуку. Иначе,
једва чекам да нас посети и да поразговарамо.
Иза Вас је изванредна полусезона на терену, хоћете ли једнако добро „играти” и у фази опоравка?
– Трудићу се да што боље одрадим и надам се да ћу
бити спреман за бар једну утакмицу плеј–офа.
Шта очекујете на премијерном мечу Звезда–Југовић?
– Биће неизвесно. У Каћу је Звезда пружила јак отпор, а очекујем још већи у Београду, поготово што
су довели искусне играче Ивановића и Дробњаковића – сматра Никола Црноглавац.
С. Р. Д.

Протић до краја сезоне

ЖЕЛЕЗНИЧАР1949

Враћа се Милош
Милосављевић

илош Протић растао се са
Црвеном звездом после само пола сезоне. Како су навели
и он и тренер Београђана Ненад
Перуничић, није се најбоље снашао у табору црвено-белих.
Додуше, није се Шапчанин
много удаљио од престонице,
скокнуо је само до Пожаревца
где ће провести наредних неколико месеци.

М

- Одлучио сам се за суперлигаша из Пожаревца, надам се да
ћу му помоћи да избори опстанак у елити - казује леви бек. - У
Звезди сам одлично сарађивао са
тренером Перуничићем, доста и
научио, очекујем да научено применим у дресу тима који предводи Срђан Рундић.
Зашто баш Пожаревац?
- Док чекам добар инострани ангажман ред је да
останем бар у неком суперлигашком клубу. Са
Пожаревљанима сам
већ дуже у контакту, па
није било смисла да се
определим за неки други тим, ипак су ми изашли у сусрет, па не би било у реду да не изађем и
ја њима.
Може ли клуб до опстанка?
- Добар рад на тренинзима и атмосфера
у екипи казују да може.
И не само да може, већ
би био ред да се још дуго
година такмичи у најјаУВЕРЕН У ОПСТАНАК: Милош Протић
чем рангу. С. С.
ФОТО: М. Антић

Постоје велики изгледи да у дресу
Железничара поново заигра искусни пивот Милош Милосављевић (на слици). Некадашњи члан
ОРК Ниша, који је у два наврата
и наступао за нишку „дизелку“,
прошле јесени имао је солидан
учинак у екипи Планинке.
Иначе, Железничар тренутно
има само репрезентативног пивота Давора Басарића, јер је недавно Ниш напустио Иван Митровић. М. Г.

ШАМПИОН ТУРСКЕ ПОКЛЕКАО ПРВИ ПУТ

Веселиновић
оборио Бешикташ
А

нафен је нанео први пораз шампиону Бешикташу у домаћем шампионату и то на старту другог дела првенствене
трке - 30:29.
Шестопласирани тим турског првенства предвођен десним беком
Слободаном Веселиновићем (9 голова), срушио је учесника Лиге
шампиона и нанео први пораз после 13 узастопних победа.
Бешикташ је имао пулс шест на полувремену, али је Анафен успео да на крају тријумфује. Бешикташ је био лишен помоћи Давида Рашића због болести. За ове тимове играла су још два Србина
Предраг Дачевић (Бешикташ) и Бобан Миковић (Анафен), али
без запаженијег учинка.

НАДМУДРИО ШАМПИОНА: Слободан
Веселиновић ФОТО: Д. Вуковић

