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СПОРТСКИ МИКС
СТОНИ ТЕНИС ДРУГИ ДАН СВЕТСКОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ ШАМПИОНАТА У РОТЕРДАМУ УСПЕШАН ЗА СРПСКЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВЦЕ

Шесторка у
главном жребу
ИЗВЕШТАЧ ИЗ РОТЕРДАМА
ИЗ

MИЛИЦА
ПОПОВИЋ-НИКОЛИЋ

Марко Јевтовић,
Жолт Пете и Андреа
Тодоровић успешно
прошли квалификације
z Данас почињу борбе
за одличја

У

Ротердаму данас коначно почињу борбе на главној табли.
После два дана жестоких
борби листа се свела на 128 играча.
Што се тиче орлова биланс је задовољавајући. Костурашима Александру Каракашевићу, Габријели
Фехер и Анамарији Ердељи придружили су се Марко Јевтовић,
Жолт Пете и Андреа Тодоровић.
Једино је дебитант Бојан Црепуља
после успешно преброђене квалификационе групе поклекао у прелиминарној рунди.
Марко Јевтовић је играо последњи меч у групи против Зокида Кењева из Узбекистана 4:2 (8:11, 11:3,
4:11, 11:8, 12:10, 11:8,).
- Није било наивно. Било је 2:2
и водио је 10:7. Морао сам стварно да играм да бих га савладао
без обзира на рејтинг – објаснио
је Јевтовић.
У наставку дана савладао је последњу препреку ка главном жребу Португалца Андре Силву без
изгубљеног сета 4:0 (11:5, 11:6,
11:7, 12:10).
За разлику од Марка Жолт Пете
се добро загрејао и прелазак у ве-

лику салу са четири стола у центру окружена са 10.000 седишта
није му сметао. Победио је Чиленца Мануела Моју без изгубљеног
сета (11:4, 11:7, 11:3, 11:4).
- Чилеанац је изгубио прву партију 3:4, тако да више није имао
шта да тражи, а што се тиче промене хале ни мало ми није сметала. Осећао сам лопту добро и чак
сам играо боље него у првом мечу – нагласио је Пете.
У наредном кругу савладао је
Аргентинца Пабла Табачника 4:1
(11:4, 11:6, 8:11, 11:8, 11:4).
Оцену првог дела Шампионата
дао је селектор Борис Вукелић.
- Ове рунде морали су да прођу,
а први велики изазови дошли су са
прелиминарним мечевима на испадање. До јуче ујутру 90 играча је
било слободно, али сад смо пребро-

дили дуеле у којима су била озбиљнија имена. Сви наши играчи били су први у својим групама и сви
су и задржали те позиције после
два меча у групи. Пласман у главни жреб је потврдио њихов рејтинг
– објаснио је Борис Вукелић.
Бојан Црепуља је за прво место
у групи данас савладао Чилеанца
Александра Родригеза 507 на ранг
листи 4:2 (11:8, 8:11, 11:9, 9:11, 11:8,
11:9). Иако му је ово тек прво Светско првенство нема проблема ни са
величином сале ни изазова.
- Ово ми је прво сениорско, али
сам већ био на највећим јуниорски
и кадетским шампионатима – објашњава јуниорски вицешампион
Европе у дублу. – Било ми је важно
да победим Чиленца, јер је само прво место у групи доносило пласман
у наредну рунду. Изгубио сам други

ТОП 12 ЗА КАДЕТЕ И КАДЕТКИЊЕ

ПОПОВ БЕЗ ПРЕМЦА
У Сенти је јуче завршен позивни турнир ТОП 12 за кадете и кадеткиње. Најистакнутија је у претходна два дана била Бранислава Попов, чланица домаћег клуба која је остварила свих 11
победа. У конкуренцији кадета, Марко Поповић и Ивор Катић
су уз десет победа забележили по један пораз.
Пласман – кадеткиње: 1. Попов (Сента) 11/0, 2. Мендергиш
(Обилић) 10/1, 3. Вејновић (Сента) 9/2, 4. Савић (Челарево) 8/3,
5. Коханец (Челарево) 7/4, 6. Агоштон (Сента) 6/5, 7. Миловановић (Чока) 4/7, 8. Вујин (Флип) 4/7, 9. Дани (Дожа) 3/8, 10.
Халас (Сента) 2/9, 11. Брадуц (Дожа) 2/9, 12. Зечевић (Беочин)
0/11. Кадети: 1. Поповић (Црвена звезда) 10/1, 2. Катић (Кикинда) 10/1, 3. Маринковић (Стак) 8/3, 4. Оцокољић (Прва петолетка) 7/4, 5. Јовић (Дубочица) 7/4, 6. Ђуракић (Прва петолетка)
7/4, 7. Комлушан (Чока) 7/4, 8. Амбруш (Рапид) 4/7, 9. Јовановић (Дубочица) 3/8, 10. Јовичић (Младост) 2/9, 11. Мишколци
(Хоргош) 1/10, 12. Илић (Црвена звезда) 0/11. М. М.

БИЦИКЛИЗАМ ЗАВРШЕНА ТРКА „ПЕТ КРУГОВА МОСКВЕ“

Ивану Стевићу друго место
Р

епрезентативац Србије Иван
Стевић, освојио је друго место
на крају међународне трке „Пет
кругове Москве“ у категорији 2.2
за светске бодове.
Последњу, четврту етапу, која се
возила улицама главног града Русије после параде поводом „Дана
Победе”, Стевић је у спринту каравана од 111 возача заузео 13. место.
Тиме је успео да одбрани другу позицију, и освоји огромних 30 олимпијских бодова за Србију.
- Сјајан резултат - блистао је од
среће селектор Радиша Чубрић. Стевић је поново онај стари, лепо
га је видети како побеђује. У овом
успеху уткан је и труд целе екипе,
тако да честитке заслужују сви возачи. Како каже селектор, одлично су се показали и млади бициклисти Јован Зекавица и Никола
Козомара.
- Помагали су Стевићу када је
било потребно... У стручном тиму
био је и масер Љубиша Раденковић
а мала српска бициклистичка колонија у Москви коју је предводио
мој имењак и презимењак Радиша
Чубрић стално је била уз нас. Било је напорно, али светски бодови

ХЕРОЈИ МОСКВЕ: Спасић, Јовановић, Хасановић, Стевић, Зекавица,
Козомара и селектор Чубрић
које смо освојили су све надокнадили - истакао је селектор
Стевићу је ово четврта трка ове године на којој је освојио светске бодове. Победом на трци „Куп градоначелника“ у Москви (категорија 1.2)

ПЛАСМАН
Резултати четврте етапе 129,6 км: 1. Александер Серебјаков (Русија, Центар летњих спортова) 2:54,01 часова, 2. Гриша Јаноршке (Немачка, Шпаркасе), 3. Борис Шпилевски (Русија) ... 13. Иван Стевић, 16. Јован Зекавица, 69. Никола Козомара, 70. Небојша Јовановић,
80. Драган Спасић, 94. Есад Хасановић – сви у времену победника итд.
Генерални пласман после пролога и четири етапе (561 км): 1. Сергеј Фирсанов (Русија,
Итера Каћуша) 13:41,34 часова, 2. Иван Стевић (Србија) + 23 секунде, 3. Јаноршке + 35...45.
Зекавица + 1,21, 74. Јовановић + 9,07, 88. Хасановић + 17,02, 92. Спасић + 17,06, 99. Козомара +17,37. Завршило 111 бициклиста од 134 колико је стартовало из 11 земаља.

зарадио је 40 бодова, а за друго место у трци „Пет кругова око Москве“
припало му је 30 бодова. Такође био
је други у првој етапи ове трке и припало му је шест бодова. У првом делу
трке „Бањалука – Београд“ заузео је
седмо место и освојио шест бодова,
у другом делу био је шести и зарадио је осам поена. Укупно у Москви
Стевић је зарадио 76 бодова, а са тркама „Бањалука – Београд“ биланс
му је 90 поена. Од српских бициклисти осам светских бодова освојио је
ове сезоне и Жолт Дер репрезентативац крагујевачког Радничког на трци „Око Грчке“ за победу у у другом
делу друге етапе.

ТЕК СЛЕДЕ ИСКУШЕЊА: Марко Јевтовић
и четврти сет, али тад сам више био
ја крив, јер сам се опустио.
Ипак, у првој рунди прелиминарних мечева 105 позиција бољепласиран Питчфорд из Енгле-

ске је био успешнији 3:4 (4:11,12:1
0,11:9,6:11,9:11,15:13,7:11).
Андреа Тодоровић је у првом колу савладала представницу Костарике Синтију Мартинез 4:0 (11:3,

УСВОЈЕН СИСТЕМ ЕВРОПСКОГ
ШАМПИОНАТА
Конгрес ЕТТУ дошао је до коначног изгледа Европског Шампионата.
Овогодишњи европски самит у Гдањску биће последњи у садашњем
формату који је усвојен у Београду 2007. Године. Од 2012. Сваке године ће се играти појединачни шампионат, а сваке друге од 2013.
играће се и екипно првенство. После Пољске враћамо се и класичним квалификацијама за екипни турнир, а укида се Евро лига.
Још једна новина је да у дивизијама више неће бити по 16 него, по
12 тимова, што је наметнуло додатна модификовања, да би екипе
у нижим лигама у Гдањску имале мотив да уопште играју, као што
је то случај са Србијом која је прошле године склизнула за једну дивизију. Према новој регулативи екипе које у Пољској заврше од првог до осмог места биће у шампионској дивизији у квалификацијама. Екипе од 13. До 16 места испадају у квалификације за челенџ
дивизију. Оно што нас највише занима је да екипе које су 1. или 2.
у челенџ дивизији иду у квалификације за елитно друштво. Они који су 3. и 4. играју плеј оф меч са 11. и 12. из шампионске дивизије
да би одлучили ко ће да игра још један меч против 9. и 10. за члана
шампионске дивизије у квалификацијама.

СТРЕЛИЧАРСТВО
ТРОФЕЈ БЕОГРАДА

Пехар
Скендеровићу
Београдски стреличарски клуб
(БСК) организовао је традиционални „Трофеј Београда“. Такмичење је одржано на стадиону ФК
Трудбеник, а под покровитељством
Градског секретаријата за омладину и спорт.
„Трофејом Београда“ почела је
сезона у стреличарству на отвореном у 2011. Учествовало је педесетак стрелаца из 11 клубова из целе Србије.
Упркос лошем времену и прекиду турнира због кише и ниске
температуре ваздуха, постигнути су запажени резултати. Посебно се истакао јуниор Петар Скендеровић, коме је припао пехар за
најбољег такмичара ван сениорске
конкуренције. Скендеровић, јуниор суботичког Артемиса је у дисциплини компаунд постигао резултат близу најбољих сениора, па му
је заслужено припао пехар „Трофеј Београда“.
Олимпик – сениори: Бирђан
(Ниш) 427, Свилановић (Елит арчери) 426, Тасић (Ниш) 425 кругова... Сениорке: Станковић (Ниш)
377, Николић (Ниш) 375, Јовановић
(БСК) 337... Јуниори: Гроздановић
(Ниш) 319. Кадеткиње: Радошевић
(Нови Сад) 260, Миленковић (Ниш)
245 кругова. Кадети: Стефановић
(Ниш) 319. Ветерани: Лазар (Артемис) 270 кругова.
Комапунд, сениори: Миоковић
(Панчево) 518, Крстић (Панчево)
503, Урошевић (Калемегдан) 500.
Сениорке: Митровић 327, Матковић 283, Батинић (све БСК) 139
кругова. И. Ћ.

11:3, 11:1, 11:4), а јуче је била боља од Иркиње Аманде Могеј 4:1
(10:12, 11:3, 11:4, 11:6, 11:4). На крају победила је представницу Босне
и Херцеговине Емину Хаџиафметовић за пласман у главни жреб 4:1
(11:6,11:5,11:4,9:11,13:11).Пошто их
има мање него мушкараца девојкама је било довољно да одиграју једну прелиминарну нокаут рунду.
- Много ми значи претходна сезона у Немачкој. Осећам колико
сам добила на сигурности и колико сам физички спремнија. Прва
два меча у групи нису представљала велики изаов а ипак сам искуснија од Хаџиахметовићеве– објаснила је Тодоровићева.
У квалификацијама дубла Бојан
Црепуља и Жолт Пете савладали су
прво Димитрија Леона и Ерика Ве
недала из Холандских Антила 3:0
(11:5, 11:5, 11:1), а у другом колу
савладали су Литванце Владиславса Агурјановса и Матиса Бургуса 3:2 (11:5, 8:11, 11:6, 8:11, 11:6).
За улазак у главну таблу играће
против Лијама Пичфорда и Пола Дринкхола

ПЛИВАЊЕ ШАРЕНГРАДСКИ КУП

Најбоља Богдановићева
и Лазар Лекић
М

итинг Шаренградски куп
одржан је на 50 – метарском базену у Крушевцу. Учествовало је 612 такмичара из
39 клубова.
Најбољи у старијем узрасту
били су Јована Богдановић и
Лазар Лекић, док су код млађих до 13 година највише показали Нина Цојић и Андреј
Барна.
Резултати – дечаци до 13
година: 50 слободно: Барна
(Спартак) 28,08, Новаковић
(Кикинда) 28,80, Хусар (Словенија) 28,86, 200 слободно:
Барна (Спартак) 2:15,36, Хуњади (Спартак) 2:19,83, Трпчевски (Македонија) 2:23,01,
50 леђно: Новаковић (Кикинда) 33,12, Бабус (Словенија)
35,20, Хусар (Словенија) 35,33,
50 прсно: Хусар (Словенија)
36,30, Трпчевски (Македонија) 37,72, Здравковски (Црница) 38,98, 50 делфин: Хуњади (Спартак) 30,26, Георгијев
(Бугарска) 31,28, Трпчевски
(Македонија) 32,24,
Преко 14 година – 100
слободно: Лекић (Црница)
56,19, Николић (Свети Никола) 57,42, Ђуровић (Баракуда) 57,86, 100 леђно: Керкез
(Кикинда) 1:05,26, Николић
(Црница) 1:05,97, Марковски
(Македонија) 1:06,88, 100 прсно: Лекић (Црница) 1:08,69,
Ђурић (Пролетер) 1:09,25, Ђуровић (Баракуда) 1:09,50, 100
делфин: Моротвански (Кикинда) 1:02,94, Секуловић

(Расина) 1:03,46, Ђорђевић
(Јагодина 2000) 1:04,03, 200
мешовито: Моротвански (Кикинда) 2:18,93, Николић (Свети Никола) 2:20,71, Лазаревић
(Лаколубара) 2:23,52
Девојчице – до 13 година – 50 слободно: Галац (Феникс) 30,32, Муртин (Војводина) 30,34, Јефтенић (Свимстар)
30,68, 200 слободно: Галац (Феникс) 2:20,42, Цојић (Свети Никола) 2:21,75, Муртин (Војводина) 2:22,45, 50 леђно: Муртин
(Војводина) 34,24, Галац (Феникс) 34,83, Марић (Војводина)
37,29, 50 прсно: Цојић (Свети
Никола) 37,40, Станић (Динамо) 37,57, Дудудковић (Феникс) 39,80, 50 делфин: Цојић
(Свети Никола) 30,91, Јефтенић (Свимстар) 32,46, Драговић (Динамо) 33,90.
Преко 14 година – 100 слободно: Репман (Феникс) 59,74,
Чолаковић (Свимстар) 1:05,95,
Пандуров (Пролетер) 1:07,64,
100 леђно: Ћосић (Пролетер)
1:07,97, Репман (Феникс)
1:12,42, Марковић (Црница)
1:17,69, 100 прсно: Богдановић (Србија) 1:15,96, Груић
(Баракуда) 1:23,76, Лазаревић (Јагодина 2000) 1:24,46,
100 делфин: Грозданић (Јагодина 2000) 1:15,75, Радујко
(Кикинда) 1:15,95, Чолаковић
(Свимстар 2000) 1:16,41, 200
мешовито: Богдановић (Србија) 2:34,19, Ћосић (Пролетер) 2:40,53, Сиц (Пролетер)
2:44,75.

