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РУКОМЕТ

СПОРТСКИ МИКС
СТРЕЉАШТВО ПОЧЕЛА ВЕЛИКА НАГРАДА ЕМИРА ОД КУВАЈТА

Злато за Микеца

С

рпски стрелци су медаљама
почели учешће на митингу
„Велика награда емира од Ку
вајта“. Дамир Микец, репрезента
тивац из редова Полицајца освојио
је јуче прво место малокалибар
ским пиштољем, док је Немања
Миросављев (Нови Сад 1790) сти
гао до бронзе ваздушном пушком.
У финалу пушком гађао је и Сте
ван Плетикосић („Чика Мата“) и
заузео осмо место.
Микец је МК пиштољем најбољи
био и на претходном учешћу на ми
тингу у Кувајту, 2012. године.
–Поновио сам успех у доброј
конкуренцији и врло сам задо
вољан с обзиром да ми је ово
прво такмичење малокалибар
ским оружјем. Финале је било ма
ло конфузно, па резултати нису
високи, сигурно због великог уло
га које је носило – каже Микец.
Микец је имао и несугласица са
судијом.
–Био сам узнемирен, јер ми
је судија после пробе за финале,
пред санму команду за први ме
так наредио да склоним сталак
који увек користим да наслоним
пиштољ, посебно зато што је овде
опулт низак. Упорно сам га убе
ђивао да не кршим правила, да
сам са сталком гађао и на свет
ским куповима. На крају се по

НА НАЈВИШЕМ ПОСТОЉУ: Дамир Микец ФОТО: Драган Доновић
казало да судија није био у праву,
али та расправа је утицала да ло
ше почнем финале. Успео самм,
ипак, да се вратим. Дуго је водио
Казахстанац Ишаченко, а пед крај
се мало опустио, ја додао гас... и
стигао до првог места.
Миросављев је у самом фини

шу изгубио друго место и шансу
да се у последња два метка бори
за злато.
–И бронзом сам презадовољан,
поготово зато што је ово дисципли
на која ми тренутно није у првом
плану. Гађао сам „на свежину“, а
на крају се показало да сам уз мало

среће могао и до сјајнијег одлич
ја – казао је Миросављев.
Конкуренција на „ВН Кувајта“,
на којој освајачи медаља добијају
по 3.000, 2.000 и 1.000 евра, је ис
тиче тренер репрезентације Дра
ган Доневић, Учествују стрелци из
Француске, Норвешке, Казахста
ба, Мађарске, Јапана, Монголије,
Малезије, Узбекистана, Албаније,
Брунеја, Саудијске Арабије, Бих,
Омана, Катара, Туниса, Бангла
деша и Кувајта.
Организатор плаћа трошко
ве за четворо српских стрела
ца. Данас ће се Микец одмара
ти. Миросављев и Плетикосић
ће гађати МК пушком из леже
ћег става, Андреа Арсовић вазду
шном пушком.
МК пиштољ, финале: Микец
(Србија) 183,5, Ишченко (Казах
стан) 182,0, Куцана (Албанија)
162,1… Квалификације: Ишчен
ко 559, Микец 556, Алнази (Сау
дијска Арабија) 552…
Ваздушна пушка, финале: Ши
ди (Мађарска) 204,8, Јурков (Ка
захстан) 203,5, Миросављев (Ср
бија) 182,7…8. Плетикосић 79,1…
Квалификације: Шиди (Мађар
ска) 629,4, Плетикосић 624,8,
Флатла (Норвешка) 623,0, Ми
росављев 622,2…
И.Ћ.

АТЛЕ ТИКА РЕКОРД СРБИЈЕ У СКОКУ МОТКОМ МЛАЂЕГ ЈУНИОРА ЂОРЂА МИЈАИЛОВИЋА ОД 4,65 МЕТАРА

Прескочио председника
Н

а митингу одржаном у суботу у хали Ново
садског сајма прилагођеној краљици спорто
ва, млађи јуниор Ђорђе Мијаиловић (Војводи
на) прескочио је мотком 4,65 метара. Надмашио
је два најбоља резултата у држави за споменути
узраст, која су била у власништву клупског дру
га Игора Шарчевића – под кровом од 4,50 м,
али и напољу од 4,55 м.
Ових 4,65 м је уједно норма за Светско мла
ђе јуниорско првенство у Калију (Колумбија) од
15. до 19. јула.
Ђорђе Мијаиловић није непознато име за оне
који пажљивије прате дешавања у српској кра
љици спортова. Као пионир побољшао је 30 го
дина стар национални рекорд са 3,60 на чак 3,90
метара.
– Прошле године је напредовао за њега пре
скромних 25 центиметара. Није он разлог стаг
нације него реквизити. Немамо одговарајуће за
напредовање и одатле разлог што смо лимитира
ни на неких 5 метара. Исту судбину доживљава
ли смо Игор, па ја... Наш, српски рекорд, Драга
на Георгијевског од 5,25 метара од 5. маја 1990.
међу најслабијима је у Европи. Није разлог то
што смо неталентовани, већ искључиво што не
мамо одговарајуће справе за напредак – уверен
је Мијаиловићев тренер Феђа Камаси.
Занимљиво је да је Ђорђе овим резултатом
надмашио најбољи резултат садашњег председ
ника АСС, Веселина Јевросимовића, који је 16.
маја 1986. забележио 4,60 метара.
– Председник Јевросимовић и те како разуме
ово што говорим. Много пута у каријери личним
средствима је набављао мотке бројним такми
чарима и као председник Црвене звезде и као
спонзор и сада као председник. Обратио сам се
надлежним институцијама да коначно решимо

НАЈТЕЖИ ДЕО ПРОАЛЗИ: Марко Ковачевић ФОТО:С.Драшковић

И

грачи Спартак Војпута већ две
седмице под руководством тре
нера Бранислава Зељковића и ње
говог сарадника Милоша Голушије
вредно се припремају за предсто
јећу полусезону у елитном такми
чењу.
– Желимо што спремније да до
чекамо наставак првенства, имамо
зацртани циљ, а то је пласман међу
прве четири екипе. Првих петнаест
дана смо радили на физичким при
премама, углавном у Дудовој шуми,
а сад је акценат на тактици и техни
ци, те раду с лоптом. Биће то уводни
део, с обзиром да смо имали краћу
паузу од завршетка сезоне – рекао
је Бранислав Зељковић.
У наредних неколико недеља
играчи Спартака Војпута одигра
ће и неколико пријатељских ме
чева.
– Потврдили смо учешће крајем

јануара на Меморијалним турни
рима „Драгана Ранковића“ у Бео
граду, а потом ћемо играти и у Вр
басу. Циљ је зацртан, пред нама је
захтевна сезона.
Марко Ковачевић је пред крај
првог дела првенства био повре
ђен, а сад спремно очекује наста
вак трке и каже:
– Очекује нас тешка полусезона,
поставили смо висок циљ, даћемо
све од себе да до њега дођемо. Поред
шампионата очекује нас и такмиче
ње у Купу где такође имамо високе
амбиције. Радимо добро, није лако
тренирати, свесни смо да је овај пе
риод припреме најтежи. Ужелели
смо се утакмица и с нестрпљењем
чекамо наставак првенства. Мора
мо да будемо у што бољој форми
иако је остало још двадесетак дана
до почетка.
С. Стојиљковић

Поповић први предавач
Л

ФОНДАЦИЈОМ ДО 5,50: Ђорђе Мијаиловић и Феђа Камаси
ово. Није битно да се нађу само реквизити за так
мичење, већ за целокупни развој. У држави бу
квално немамо ни једну девојку која ће да ска
че за репрезентацију сада када је Маровићева из
Партизана одлучила да се повуче, а код мушка
раца вишебојци скачу мотком за репрезентаци
ју. Зато смо одлучили да направимо фондацију
како бисмо скупили 10.000 евра, купили тих 30
мотки за рад с различитим узрастима и у серији
имали код мушкараца људе на 5,50 метара.
На питање да ли је већ Ђорђе тог квалитета,
Камаси одговара:
– Целу причу управо сада причам, јер је прави
моменат, појавио се момак, а то је Мијаиловић,
који може да направи такав резултат и треба му
дати ветар у леђа, односно праве мотке у руке.
Он ће повући остале до правих висина.

Светосавска трка у Ваљеву
радиционална 17. Светосавска трка одр
жаће се данас од поднева у центру Ва
љева.
Очекује се 350 учесника из 30 клубова.
– Доћи ће наши најбољи такмичари на
средњим и дугим дистанцама, предвође
ни момцима и девојкама из Новог Паза
ра – каже тренер Владимир Марковић –
Хари. – Код сениора ће бити и иностране
конкуренције, јер се најавио Мађар Бар
набаш Бене.
Први учесници биће дечаци и девојчи
це предшколског узраста на 200 м, потом
ће се на 800 м такмичити ученици ваљев
ских основних и средњих школа, а иза њих
следе: јуниорке и сениорке – 3 км, јуниори
и сениори – 5 км, припадници Војске Ср
бије и полиције – 2 км, ветерани и рекре
ативци – 1 км. Стаза је кружна.

Прави кад је најважније

ЛЕГЕНДА О НОВИМ КОНЦЕПТИМА СПОРТСКЕ МЕДИЦИНЕ

ДАНАС 17. ПУТ НА УЛИЦАМА ГРАДА НА КОЛУБАРИ

Т

СУБОТИЧАНИ СЕ ПРИПРЕМАЈУ ЗА НАСТАВАК СЕЗОНЕ

Трка предшколаца девојчица и дечака
носи назив „Меморијал Александар Ми
ловановић“који је био иницијатор и први
организатор ове трке, док трка ученица
првог и другог разреда основних школа
носи име „Меморијал Ненад Кузмановић“
по дугогодишњем председнику Савета и
Организационог одбора трке.
Покровитељ манифестације је Ваљево,
а организатори су Спортски савез града и
Атлетски клуб Металац. Из буџета за ор
ганизацију издвојено је око 300.000 ди
нара.
Епархија ваљевска ће се потрудити да
да свој допринос у организацији тако што
ће сваки учесник добити скромни поклон
као сећање на учешће у трци, која се орга
низује на дан највећег просветитеља Све
тог Саве. Д. В.

Мијаиловић се такмичи и у вишебоју, а његов
тренер објашњава:
– У том узрасту радимо колега Марко Ми
линков и ја већи број дисциплина с децом, да
бисмо видели за коју су надарени. Ђорђе је де
финитивно скакач мотком. Неке елементе тех
нике већ сада ради онако како је то потребно за
скокове од 5,30 до 5,40 метара.
Ово, каже Камаси, не значи да ће његов уче
ник то учинити одмах.
– Идемо мирно. Када набавимо неопходне
реквизите омогући ћемо му му да му се не уса
де грешке у техници као нама, његовим прет
ходницима. За сада је битно да се устали на 4,60
до 4,70, а у блиској будућности летеће изнад 5,00
метара...
Д. Вишњић

Милош Савић до 4,95 у Охају
Очигледно је само питање дана када ће Србија до
бити новог, петог по реду, скакача мотком који је
савладао висину од 5 метара. Канадски Новосађа
нин Милош Савић (члан АК Војводина и универ
зитета Виндзор) овог викенда је на такмичењу у
месту Финдли у америчкој држави Охајо преско
чио 4,95 метара!
Пре 14 дана два пута је поправљао лични рекорд
до већ озбиљних 4,83 метра и сада је био још успе
шнији и то два пута.
После тешкоћа на висини од 4,60 метара коју је
савладао у трећем покушају, био је сигуран на 4,75
што је, опет, било превисоко за његове конкурен
те. Висину личног рекорда од 4,85 савладао је у пр
вом покушају, да би затим из другог био успешан
и на 4,95 метара.
Овим резултатом избио је на пето место на та
блици скакача мотком Србије рачунајући и резулта
те на отвореном. Интересантно је да су од петори
це најбољих чак четворица чланови АК Војводина
из Новог Сада. Само је рекордер Драган Георги
јевски био члан АК Црвена звезда.

егендарни пивотмен златне
олимпијске генерације из Мин
хена, већ четири деценије угледни
ортопед др Небојша Поповић био
је први предавач на јуче отвореној
конференцији о „Новим концеп
тима у спортској медицини”, упри
личеној у време трајања Светског
шампионата у Катару.
Професор Поповић, већ 25 го
дина на руководећим функцијама
на престижним институтима, али
и богате каријере у ортопедској хи
рургији говорио је о „рукометном
лакту“, поредећи рукомет са другим
спортовима и објашњавајући ути
цај високо динамичних рукометних
покрета на овај део тела.

Некадашњи играч Борца и ре
презентативац велике Југославије
је држао предавање пред стручња
цима из области спортске медици
не из двадестак земаља света коме
се придружило и особље клинике
Асептар, прве специјализоване ор
топедске болнице за спортску меди
цину у Голфском заливу, које броји
више од 50 националности.
Др Небојша Поповић 15ак го
дина је члан ортопедске екипе Уни
верзитета у Лијежу где је изабран и
за професора, а 2007. Катарани су га
позвали, као експерта за хирургију
колена на своју престижну клини
ку Аспетар која окупља водеће свет
ске лекаре из те области.

ТЕШКА ФИНАНСИЈСКА СИТУАЦИЈА У ВОЛГОГРАДУ

Динамо пред изласком
из Лиге шампиона
К
ако наводе руски медији, го
тово је извесно да ће првак
те земље Динамо Волгоград мо
рати да иступи из Лиге шампи
она!
Руски тим никада није био у
горој финансијској ситуацији,
играчице месецима нису при
миле плате, руководство више
нема идеја, а спонзори окрећу

леђа. Како Лига шампиона из
искује велики новац највероват
није ће челници Динама одлучи
ти да се повуку из такмичења и
прихвате одговорност и казну.
Волгоград је у групи са Лај
пцигом, Вардаром, Кримом и Ту
рингеном, налази се на другом
месту са 6 бодова и први меч би
требало да игра са Будућности.

СЈАЈНО ДЕСНО КРИЛО СЕ СЕЛИ У МАЂАРСКУ

Дијана Јоветић у Вацу

П

осле паузе због порођаја и мајчин
ства, Дијана Јоветић, некада јед
но од најбољих десних крила се вра
ћа на терен.
Хрватица удата за Београђанина је
потписала једногодишњи уговор са Ва
цом, чије боје брани бивша играчица
Наисе и Јагодине, Марија Стефано
вић. Њен нови тим је тренутно девети
у мађарском шампионату са само че
тири победе и шеснаест мечева.

ФОТО:ЕХФ
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