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СПОРТСКИ МИКС

РУКОМЕТ

АТЛЕТИКА ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ДВОРАНИ У ВИШЕБОЈИМА У НОВОМ САДУ

Тријумф Дудаша
М

ихаил Дудаш је синоћ је
у хали 1 Новосадског сајма прилагођеној краљици
спортова завршио свој први вишебој од Светског првенства у Москви
2013. године.Учинио је то ас Војводине без претераног напрезања, како не би иритирао оперисану тети-

Сјајна Дамњановићева

РЕЗУЛТАТИ
Мушкарци – седмобој, сениори: Дудаш (ВНС)
(7,11/6,99/14,14/193/8,30/4,70/2:58,84) 5.535, Новицки (ВНС) 4.547, Подунавац (ПРЗ) 4.073, јуниори: Грновић (НБГ) 5.282 (7,13/6,98/13,96/18
4/8,08/3,80/2:53,96), Ђукић (ВНС) 5.212, Миладинов (ПКЊ) 4.424 млађи јуниори: Мијаиловић (ВНС) 4.098 (7,50/6,24/без резулата у кугли/180/8,51/460/3:21,28), Р.Ђукић (ВНС) 3.726,
Рамадановић (НБГ) 3.606, тробој, млађи пионири: Николић (ВНС) 2.218 (8,68/4,66/12,79), Исаиловић (МЛЗ) 1.927, Милошев (ПРЗ) 1.886.
Жене – петобој, сениорке: Терек (ПРЗ) 2.553
(10,97/132/8,01/4,77/2:30,67), Врањеш (ВНС)
2.088, Поповић (ВНС) 2.033, ван конкуренције: Петрушић (БиХ) 3.399, Матовић (ЦГ)
2.944, Пешић (ЦГ) 2.427, јуниорке: Ристовић (ЦЗБ) 3.094 (9,36/1,53/10,14/5,12/2:49,22),
Радивојевић (ПОП) 2.790, Совиљ (ПРЗ)
2.677, млађе јуниорке: Емини (ВНС) 3.471
(8,63/1,51/10,92/5,62/2:44,29), С. Лукић (НБГ)
3.160, Јакшић (НБГ) 3.103.

ЈЕДИ ЧОКОЛАДУ
И – ТРЧИ
На Чоколадној трци у суботу у
Београду учествовало је око
100 тркача – сладокусаца. Платили су учешће чоколадом, а
добили чоколадице које су делили суграђанима.
Група ентузијаста окупљених
око Београдског тркачког клуба и предвођених главним тренером Иваном Раденковићем,
жели да инспиративним акцијама мотивише суграђане на покрет. Овог пута порука је јасна:
слободно једите чоколаду и не
плашите се вишка килограма,
јер се он спржи трчањем.
Трка је била и савршена прилика да се тркачи и пролазници упознају с четворомесечним групним програмом
вежбања за почетнике коју
организује Београдски тркачки клуб. Д. В.
ву (због које је и паузирао) и освојио
је златну медаљу на Првенству Србије у седмобоју.
Резултат од 5.535 бодова сјајан је
за његово самопоуздање и одличан
показатељ за предстојеће лето. Од
2013. и Првенства Европе у двора-

ЛИГА ШАМПИОНА (Ж) ВИБОРГ У ИГРИ

ни у Гетеборгу, где је освојио бронзану медаљу, држи државни рекорд
са 6.099 поена.
Веома је био узбудљив обрачун
јуниора. Једини наш учесник СП у
овом узрасту прошле године, Александар Грновић (Нови Београд) уочи
последње дисциплине имао је у збиру само два поена разлике испред
Завише Ђукића (Војводина). Пресудило је 1.000 м које је јуниорски
шампион Србије, Грновић, завршио
за 2:53,95, а Ђукић за 3:00,00 и то је
одлучило ко кући носи злато.
Сјајан је Александар био на 60
м препоне, које је трчао брже него ико до сада код нас (8,08), али су
оне висине 99,1 цм. Ненад Лончар
је 2000. био два стота дела секунде успешнији (8,06) на 106,7 цм и
пошто је то теже, а резултат бољи,
члан београдског Партизана ће се
и даље водити као национални рекордер за јуниоре. Д. Вишњић

ЛАГАНО ДО ЗЛАТА: Михаил Дудаш

ПОВРАТАК У ФОРМУ: Сања Дамњановић ФОТО: ehfcl.com

Ш

ок терапија је успела. Шампион Данске Виборг је у суботу отпустио тренера Кристијана Далмоса, а дан касније дошао
је до победе над Мецом у Лиги
шампиона.
Ларс Фрис Хансен повео је девојке до славља у Француској, на
терену су блистале Рике Сков (9)
и Сања Дамњановић (7). Репрезентативка Србије одлично је одиграла после недавног повратка на
терен. Чини се да операција колена није оставила превише трага,
на срећу, па је Сања преузела улогу лидера уз искусну Сков.
И овај пут Виборг је играо са само десет играчица, али се није поновила ситуација од пре неколико
кола када је на терен морала други
голман Рике Поулсен, јер на клупи није било више играчица после
трећег искључења Ликсборг.
У Мецу је добро одиграла Кристина Лишчевић, која на лето напушта шампиона Француске.
Капитен репрезентације Србије
Андреа Лекић пропустила је меч
са Лајпцигом који је њен Вардар
добио 26:20. Београђанка је целу
недељу имала вирус, па стручни

ЛЕТИ ТЕГ ПА ЋЕ И КЛАДИВО: Сара Саватовић јуче у Ејмсу
рији када је хицем од 20,66 метара
поставила лични рекорд.
Досадашњи најбољи резултат ове
чланице АК Нови Београд, био је
20,59 метара из прошле сезоне.
– Што се тиче терета, да би се бацило далеко важни су снага и висина, зато много куглашица ба-

ца далеко иако неке само с једним
окретом. Изгубила сам на маси, па
сам морала доста технички да радим, тако да је у односу на прошлу
годину ово велико за мене, јер сам
се много поправила што се тиче технике и што би требало да ми помогне у кладиву. Почећу сезону напо-

љу 20. марта у Тексасу.
Како се тег - зимско кладиво баца
искључиво у САД, не постоје таблице којим би се вредности резултата
оставерних у овој дисциплини могле упоређивати с онима у другим
дисциплинама. Математичком калкулацијом Сарин резултат од 20,66
м одговара резултату од 63,66 метара у „правом” кладиву, значи нешто
слабијим од њеног најбољег 65,19
оствареног 2014. године.
У дисциплини бацања тега Сара и
њене колегинице из школе, трећепласирана Џејн Касавоид и четврта Дани Винтерс освојиле су 21 бод
и битно помогле да се Универзитет
Канзас нађе у вођству после првог
дана такмичења. На крају Првенства девојке из Менхетна биле су у
екипном пласману ипак друге.
Била им је то генерална проба пред Студентско првенство државе срединим марта у Арканзасу. Д. В.
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Б група (осмо коло): Ларвик – Ђер 22:19
(12:9), Баја Маре – Савехоф 34:24 (18:12),
Мец – Виборг 23:24 (12:10).
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Пред Европско првенство Францускиња Алисон Пино својевољно је отишла на операцију колена што је узроковало раскид уговора са скопским Вардаром.
Нагађало се потом где ђе да заврши, помињао се и првак Европе
Ђер, али је најбоља играчица света из 2009. одлучила да се скраси у Љубљани, потписала је за шампиона Словеније Крим.
Ипак, ни тамо се није дуго задржала, тек који месец. На истеку
фебруара дошло је до разлаза и са Кримом.
- Довели смо је јер смо очекивали да ће млађим саиграчицама
да помогне знањем и искуством. Ипак, после неколико месеци
схватили смо да су нам циљеви исти, али не и време њиховог
остваривања. После разговора закључили смо да је најбоље да
се разиђемо - навели су у Криму.
На три меча у Лиги шампиона Пино је постигла само десет голова за Крим.

Сара Саватовић победила у Ајови
еома успешно је Сара Саватовић бранила част наше краљице спортова на Првенству 12 великих универзитета централног дела
САД у Ејмсу (Ајова). Победила је на
чувеном “Биг 12” у бацању зимског
кладива хицем од 20,66 м.
– Веома сам задовољна, јер сам
много радила ове сезоне. Кладиво је моја главна дисциплина, али
сам желела да будем што је могуће боља и у зимској замени за њега, бацању тега. Захвална сам Богу за снагу и мир, јер је заиста било
напето али све се лепо завршило –
јавила је Сара “Журналу”.
Почела је хицима на нивоу својих овогодишњих остварења. После
три серије била је у вођству резултатом 19,69 метара, тачно 10 сантиметара бољим од најбољег ове
зиме. Онда је прекопчала у “већи
број окретаја” и у наредна три хица пребацивала даљине од 20 метара. Најбоља је била у четвртој се-

А група (осмо коло): Вардар – Лајпциг
26:20 (10:9), Турингер – Крим 33:21 (17:10),
Будућност – Динамо 26:18 (13:9).

ПИНО НАПУСТИЛА КРИМ

РЕКОРДЕРКА СРБИЈЕ У БАЦАЊУ КЛАДИВА ВЕОМА УСПЕШНА НА ТАКМИЧЕЊУ У САД ГДЕ СТУДИРА

В

штаб екипе из Скопља није желео
ништа да ризикује.
Крим се после још једног пораза у низу опростио од четвртфинала, док је Турингер са два бода
поправио шансе да се пласира у
завршницу.
Учинак Српкиња: Андреа Лекић (Вардар) није играла, Маја
Луковић (Крим) 2, Сања Дамњановић (Виборг) 7, Кристина Лишчевић (Мец) 2, Драгана Цвијић
(Будућност) -.

СРБИ ВОДЕ МЕШКОВ КА ФАЈНАЛ ФОРУ

Нови пораз Металурга

СТОНИ ТЕНИС ПОЈЕДИНАЧНО СЕНИОРСКО ПРВЕНСТЗВО ЗАВРШЕНО ИЗНЕНАЂЕЊИМА

Титуле Радоњићу и Тодоровићевој
У

Новосадском Спенсу кринисани
су нови шампиони државе у стоном тенису. Мимо свих очекивања,
титулу су освојили Владимир Радоњић и Андреа Тодоровић.
У женској конкуренцији у игри је
било више од титуле шампиона. С обзиром да су се ломила копља ко треба да буде трећа играчица за Светски
шампионат у Кини, а да су Андреа
Тодоровић и Моника Молнар биле
поравнате у тој трци селектор је најавио да Шампионат може да буде пресудан. Према листи носиоца, финале
је требало да донесе меч Тодоровићеве и Молнареве, али није било тако.
У финалу Андреа је играла против
Анете Максути и после тешке борбе у седам сетова је славила.
- Притисак због светског је учинио

своје. Такође морамо да уземемо у
обзир да је Андреа у пуном тренажном процесу у Немачкој који подразумева да играју новим пластичним лоптицама. У Новом Саду смо
играли старим. Ипак, искуство је пресудило и успела је да извуче тешку

партију – објаснио је селектор Слободан Стојанов.
Моника Молнар је изгубила у четвртфиналу против Викторије Тружински.
- Мислим, да су потпуно исти фактори утицали на њену игру као на Ан-

РЕЗУЛТАТИ
Сениори, полуфинале: Радоњић - Суботић 4:3 (11:13, 8:11, 9:11, 11:8, 14:12, 11:5, 12:10), Нађнемеди – Мајсторовић 4:2 (11:9, 11:13, 11:8, 10:12, 7:11, 4:11). Финале: Радоњић – Нађнемеди
4:2 (11:5, 8:11, 1:7, 8:11, 11:9, 11:9). Сениорке, полуфинале: Тодоровић – Лупулеску 4:0 (11:9,
12:10, 11:5, 1:6), Максути – Тружински 4:2 (11:2, 11:3, 6:11, 11:5, 11:5). Финале: Тодоровић – Максути 4:3 (5:11, 7:11, 11:4, 14:12, 9:11, 11:9, 11:9). Мушки дубл, полуфианале: Радоњић, Суботић
– Поповић, Стругаревић 3:1 (11:3, 10:12, 11:6, 11:7), Фишер, Михајловић – Мајсторовић, Нађнемеди 3:2 (11:13, 11:9, 8:11, 11:8, 14:12). Финале: Радоњић, Суботић – Фишер, Михаиловић
3:0 (11:5, 11:6, 12:10). Женски дубл, полуфинале: Ђурчик, Радоњић – Ратић, Савић 3:1 (7:11,
11:6, 11:9, 11:7), Фењвеши, Тружински Агоштон Вејновић 3:2. Финале:Фењвеши, Тружински
– Ђурчик, Радоњић 3:1 (8:11, 11:5, 11:7, 12:10). Микс, полуфинале: Радоњић, Максути- Катић,
Савић 3:1 (11:6, 10:12, 11:9, 11:5), Нађнемеди, Фењвеши – Суботић, Ратић 3:0 (14:12, 16:14,
11:5). Финале: Нађнемеди, Фењвеши – Радоњић, Максути 3:0 (13:11, 11:9, 11:8).

дреину. Притисак и лоптице сигурно нису помогли. Одиграла је испод
квалитета који поседује – објаснио је
Стојанов.- Викторија Туржински и
Ана Жофија Фењвеши су победиле
Александр Радоњић и Ализ Ђурчик
у финалу дубла, што је очекивано. То
су дублови који дуго играју заједно.
Први носилац у мушкој конкуренцији, Драган Суботић изгубио је против
победника турнира Владимира Радоњића у полуфиналу. Водио је 3:0,
пре него што је узданица Баната успела да се опорави и победи.
- Радоњић је одлично одиграо и
полуфинале, али и касније финале против Валентина Нађнемедија.
Клупски другови су показали сјајну
форму у завршници – рекао је селектир Милош Ђукић. М. Н.

НАЈБОЉИ У МЕТАЛУРГУ: Дарко Ђукић ФОТО: ehfcl.com

М

еталург је последњег дана прелазног рока ангажовао још
тројицу играча, који ће му бити
неопходни за предстојеће битке у
домаћем првенству, ако жели да се
избори за једно од прва два места
која гарантују пласман у Гаспром
Јужни ток лигу.
Из шпанског Хихона је стигао
некадашњи десни бек Партизана
Ђорђе Голубовић (23), из сарајевске Босне голман Дамир Ефендић (25), а из финског Атласа пивот Драган Вргоч (24). Сва тројица
потписали су уговоре до краја сезоне.
Ипак, прескочили су гостовање у Белорусији на коме је Металург претрпео пораз, иако се са
Мешковом добро носио до четири минута пред крај, када је српски репрезентативац Дарко Ђукић

својим шестим голом изједначио
на 23:23. Ипак, Скопљанци су до
краја примили још два гола, погодили су Растко Стојковић и Никола Манојловић.

ГАСПРОМ ЈУЖНИ ТОК ЛИГА
Седамнаесто коло: Татран – Вардар 29:34
(12:12).
Девето коло: Мешков – Металург 25:23
(15:12).
Осамнаесто коло: Загреб – Веспрем
21:24 (10:14).
1. ВЕСПРЕМ
2. ВАРДАР
3. ЗАГРЕБ
4. ТАТРАН
5. МЕШКОВ
6. МЕТАЛУРГ (-1)
7. НЕКСЕ
8. ВОЈВОДИНА
9. БОРАЦ
10. РАДНИЧКИ
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