ПОУКЕ ИЗ ПРАГА

Ковање и прослављањ
злата и
сребра
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ада је 21 час и 2 минута, 3.
март. Полазимо испред
Атлетског савеза Србије
аутобусом за Праг, где ће
се од прекосутра до недеље одржавати 33. Првенство Европе у дворани“. Ово је у диктафон рекао Ранко
Јанковић, атлетски судија.

СЕЛФИ: Асмир и Иван
а у хотелу на слављу
7. марта

увече

љен 3 минута хода, а од „О2 ареТренер Томане” где се такмичење одржавало,
10 минута такође пешице (или совић је изнео домаћу ракију, „чиједну станицу метроом).
вас регал“ и вотку
Муке се забораве када дођу ус„Горбачов“.
песи. О ономе што је било после
– Ја ћу виски, хозлата Иване Шпановић, већ смо ћу да гледам у боопширно известили. Прва је, ме– Не водим дневник, него исђутим, на ред дошла она Асмира ју злата, да се навикнем на оно
пробавам ову справу. Много је
што сутра чека Ивану – причао
Колашинца, већ 6. марта. Гласом
добро када је имаш на такмије Обрадовић.
у стилу Дон Вита Корлеонеа, јер
чењу, слободне су ти руке, не
какало се с теме на
је много викао, празнио
тему. Упитан на кога
мораш да бележиш
емоције током такмичеје поред Иване и секругове – објаснио је
ња, препричавао је добе мислио када је реЈанковић.
гађања.
као на презентацији
н је у име
Када је Томасовић споменуо стрес који прати
– Знате ли да су ми Београда као организатора 34.
судијске
и тренере, открио је шта му се догодило на мипризнали
накнадно шампионата, да ће освојити пет
органитингу у Малмеу, где је Ивана скочила најбољи
онај хитац из друге се- медаља, Асмир је одговорио збузације
резултат ове зиме пре доласка у
њено и искрено:
кре нуо
Праг (6,83 м), а мерено од места
– То су ми дали
у главни град Чешке.
одраза имала четири скока преко
да прочитам, откуд
Менаџер АСС Ана
6,90 м (најбоље 6,99) и победила,
знам...– па додао у
Луковић, прозвала
сви ће памтити по споменутим ресвом стилу, – моје 22 члана делегације
зултатима.
жда да Ивана тркоји ће на Првенству
Устао сам ујутру пре такмичења и
чи 60 и иде на пеЕвропе под кровом у
осетио да ми се врти у глави. – сетобој.
„Комбанк арени” од
ћа се Горан. - Узео сам доручак и
Тренери
су
3. до 5. марта 2017.
док је Ивана отишла по своју порциуозбиљили тему,
предводити српски
ју, изгубио сам на тренутак свест и
рекли да је неопорганизациони тим
нашао се на поду. Ивка је дојурила,
ходан хитан састау областима: медија,
узнемирено позвала лекаре... Занак како би: Амела
транспорта, смештаја,
вршио сам у хитној помоћи. ИспоТерзић (1.500), Миискоришћења објекставило се да је пад притиска био
ПРОСЛАВЉАЈУ АСМИРОВО
лош Раовић (400) и
та, промоције, маркеузрок. Када је лекар сазнао шта радим, рече
СРЕБРО: др Никола Чикириз, тренер опорављени и све
тинга и публикација,
ми да је скакао мотком 5,70 и да је у 21. годиГоран Обрадовић, физиотерапеут
бољи Михаил Дуинтернет технолони престао због операције Ахилове тетиве. ИсДобросав Мелајац и домаћин
даш (седмобој) догије...
поставило се да је три пута морао да је опериНикола Томасовић (слева)
шли до победничНа то је требало
ше, из разних разлога. Рекох му у шали: „Ај ти
ког постоља, а уз
додати возаче Мирлези овде, ја ћу да устанем, мени наспрам терије од 20,65. Уложио њих можда још неко.
ка Црногорца и Рабе није ништа”.
сам жалбу и морали су
– Ова генерација ће то да изденка АћимовићА,
да га премере. Да су то несе – сматра Томасовић.
врхунске професиоСетио се да је још 1982. с Јоваодмах учинили одмах сада бих
налце из „Бамбус турса“, који су начном одредишту.
Свима је био драг податак да је можда имао и злато, јер бих ба- ном Лазаревићем освојио прву
13 часова пута до града на Влтави и исто толико с 8. на 9. март њихов хотел од оног у коме је ше- цао слободније. Тако судије ути- медаљу на првенствима Европе
(у дворани), а потом их је наниу повратку, учинили веома под- сторо наших представника уда- чу не само на такмичење, већ и
зао још пет:
на каријеру спортиста.
– Страшан је напор бити тре-
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ношљивим.
Истина, напор није
могао да не остави трага. Спавање није предвиђено за седећи положај. Мада нису летели,
путници су схватили
дослован превод израза „џет лег“, јер су укочених колена као на штулама излазили
током кратких предаха и на ко-

Драма у Малмеу
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