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СПОРТСКИ МИКС
УЗ НАВИЈАЧЕ У ФИРЕНЦУ

ПОЗИВ ПУБЛИЦИ

ПЕРОНЕ: ПОНОВО У ИГРИ

Српски ватерполисти су оптимисти уз максимално уважавање противника.
Уосталом искусан шпански тим то и заслужује.Удовичићеви играчи се надају
да ће уз помоћ публике остварити добар резултат и пласирати се у Фиренцу.
- Играју првак и вицешампион света. Биће тврдо.Фаворити смо али смо то били и у дуелу са Немцима. Најважније је да испоштујемо договор и да у базену
покажемо колико знамо – сматра Борис Вапенски.
Слободан Никић очекује бољу игру у одбрани:
- У Крушевцу није било добро.Очекује нас јако важна утакмица. Добрим резултатом
хоћемо да надокнадимо лош дан у Крушевцу. Посебно одбрана мора да буде на
знатно вишем нивоу. Надам се да ће и публика бити као и увек наш играч више.
Андрија Прлаиновић је категоричан:
- Немамо право на кикс. Шпанци долазе комплетни, наоштрени жељни победе и реванша за сусрет у Барселони. Очекујем велику подршку навијача, добру утакмицу и нашу победу.

Филиповић се узда у навијаче:
- Увек је пун базен када игра репрезентација.
Сећам се да је једне године око 500 људи остало испред Бањице јер није било места. На Ташу је већи капацитет и сигуран сам да ће бити пуно. Коначно ово
је меч за људе добре воље, увек смо били добри домаћини, хуманисти, патриоте. Јапан је нама стално
помагао ред је да ми помогнемо њему. Са публиком
све ће бити лепше, комплетан догађај.
Удовичић се надовезао:
- Ред је да неко има базен само за ватерполо. Сигуран сам да када би такав постојао у Србији да би вечерас било преко 10.000 гледалаца. Треба да размишљамо у том правцу.

Фелипе Пероне је већ два дана у Београду. Гост је саиграча из Про
Река Филипа Филиповића. Сјајни организатор игре Шпаније је био
на конференцији:
- Захвалан сам за позив. Импресионирам сам трофејном салом и сликама великог броја српских ватерполо легенди. По други пут смо на Дану
ватерпола ривали Србији. Знамо каква је то манифестација, какав амбијент. За нас је важна утакмица. Поново смо у прилици да одемо у Фиренцу. Биће занимљиво. Даћемо све од себе. Сигуран сам да ћемо сви
да уживамо у овој манифестацији.
По завршетку сусрета са медијима Пероне је пажљиво посматрао бројне фотографије . Када је дошао до паноа са сликама из римског финала
где је Србија победила Шпанију на петерце окренуо је главу:
- Ово нећу да гледам мада је и сребро успех за Шпанију. Никада није лепо када изгубите у финалу.

ВАТЕРПОЛО ВЕЧЕРАС ( ТАШ ,20, РТС 2, АРЕНА СПОРТ ) ОДЛУКА О УЧЕСНИКУ ФИНАЛНОГ ТУРНИРА СВЕТСКЕ ЛИГЕ ИЗ НАШЕ ГРУПЕ

Први финале у сезони
Победа или пораз на
петерце води Србију
у Фиренцу

ЛАКО У
БАРСЕЛОНИ
У првом сусрету у групи Србија је у Барселони приказала сјајну партију и декласирала Шпанију 12:4.
Меч је остао упамћен и по повреди капитена Удовичића коју је задобио после грубости
противничког играча. У самом финишу сусрета.

ДЕЈАН СТЕВОВИЋ

С

усрет Србије и Шпаније, првог и другог са светског првенства у Риму биће вечерас
у 20 на Ташмајдану све друго само
не ревијални меч. Две одличне селекције имају исти циљ - победа.
Улог је одлазак на фајнал - ејт у
Фиренцу . Србија је предности јер
може себи да дозволи луксуз и да
изгуби на петерце (такав пораз доноси бод). Ривалу игра само победа у регуларних 32 минута.
Зато ће вечерас бити жестоко,
квалитетно, за пуне трибине.
Председник Велибор Совровић
је отварајући конференцију за медије био кратак:
- Победа нас води у Фиренцу.
Освајањем Светске лиге обезбедили би учешће на Играма у Лондону. Комплетни смо, здрави, са пуним Ташмајданом очекујем добру
игру и победу. Овим сусретом почињемо серију важних репрезентативних утакмица којима ће крај
бити последњег дана светског првенства у Шангају.
Селектор Дејан Удовичић је у

ДУЕЛ ЗА ПУНЕ ТРИБИНЕ: Филиповић, Пероне, Совровић, Удовичић и Рађен на конференцији
за новинаре ФОТО: Д. Жарковић
старту рекао каква је атмосфера:
- Дан ватерпола обично прати
свечарски амбијент какав му по заслузи и припада. Овога пута је ипак
такмичење у првом плану. Морамо да имамо ратнички набој и да
на тај начин, максималним ангажовањем надоместимо све недо-

статке које би иначе анулирали да
смо више дана заједно. Знамо против кога играмо. Шпанија је за респект, други су на свету. Само најбоља могућа игра у овом тренутку
нас води у завршни турнир.
Селектор је одбио да каже који
ће се играчи наћи у саставу кон-

статацијом:
- Испоштоваћемо нашу процедуру да се све сазна после последњег тренинга. Наравно да сада
знам ко ће да игра али све мора
да иде по устаљеном режиму.
Филип Филиповић није играо
због повреде у Крушевцу. Тада је

А ГРУПА
Шесто коло, ДАНАС: Србија – Шпанија, Македонија – Немачка.
Прво коло: Србија – Македонија 10:6, Шпанија – Немачка 11:12 (после петераца). Друго коло: Немачка – Србија 9:13, Македонија
– Шпанија 8:12. Треће коло: Шпанија – Србија 4:12, Немачка – Македонија 7:6. Четврто коло: Македонија – Србија 4:12, Немачка
– Шпанија 8:9. Пето коло: Србија – Немачка
9:10 , Шпанија – Македонија 12:6.

рекао да против Шпаније проблема не би смело да буде.
- Ако прикажемо нашу игру не
верујем да ће Шпанци моћи да нас
испрате. Ипак треба да се каже да
је противник изузетно озбиљан, годинама у самом врху. Имаће у тиму Переза, долазе растерећени јер
ипак немају шта да изгубе.
Никола Рађен каже да никаквих тајни нема:
- Знамо се одлично, често играмо. Даћемо максимум и надам се
да ће бити довољан за победу. Шпанија је атрактиван, квалитетан ривал. Користи сваку грешку противника. Уздају се у Переза, одбрана
им је покретљива. Надам се пуним трибинама, увек је посебан
осећај играти пред великим бројем навијача за Србију.

1. СРБИЈА
2. ШПАНИЈА
3. НЕМАЧКА
4. МАКЕДОНИЈА

5
5
5
5

4
3
3
0

1
2
2
5

56:33 12
48:46 10
46:48 8
30:53 0

Б ГРУПА
Шесто коло, ДАНАС: Црна Гора – Русија,
Турска – Румунија.
Прво коло: Црна Гора – Турска 16:2, Русија
– Румунија 7:8. Друго коло: Румунија – Црна Гора 6:15, Турска – Русија 3:9. Треће коло:
Русија – Црна Гора 9:12, Румунија – Турска
10:4. Четврто коло: Турска – Црна Гора 2:9,
Румунија – Русија 11:8. Пето коло: Црна Гора
– Румунија 9:8, Русија – Турска 13:4
1. ЦРНА ГОРА
2. РУМУНИЈА
3. РУСИЈА
4. ТУРСКА

5
5
5
5

5
3
2
0

0
2
3
5

61:27 14
43:43 10
46:38 6
15:57 0

Ц ГРУПА
Шесто коло, ДАНАС: Хрватска – Италија,
Холандија – Грчка.
Прво коло: Хрватска – Холандија 15:7, Италија – Грчка 11:6. Друго коло: Грчка – Хрватска
4:10, Холандија – Италија 6.16. Треће коло:
Италија – Хрватска 6:10, Грчка – Холандија
11:4. Четврто коло: Холандија – Хрватска 6:9,
Грчка – Италија 4:7. Пето коло: Хрватска –
Грчка 14:10, Италија – Холандија 9:5.
1. ХРВАТСКА
2. ИТАЛИЈА
3. ГРЧКА
4. ХОЛАНДИЈА

5
5
5
5

5
4
1
0

0
1
4
5

58:33 15
49:31 12
35:46 3
28:60 0

Снажне поруке деци Јапана
Вечерашњи сусрет биће завршни чин овогодишњег Дана ватерпола, акције „Негујмо праве вредности”. Синоћ је колективна посета била Народном
позоришту и представи „Покондирена тиква”. То
је допринос националног театра, старог партнера
„Наше Србије” и Ватерполо савеза Србије.
- Не треба да говоримо о значају акције за
децу Србије, децу прогнаних са Косова. То се
зна и то је годинама мото акције. Сада гестом
јер новцем толико не можемо да покажемо да

смо уз пријатељски Јапан, његову децу. Толико пута су нама помагали и морамо да покажемо да смо у овим тешким данима уз њих.
Поред тога током „Београдског маратона” смо
имали штанд где смо делили материјале „ Наше Србије „– рекао је на конференцији за медије Велибор Совровић уз захвалност свима
који су помогли донацијама .
Директорка „Наше Србије” Сања Пајевић Бундало се такође захвалила донаторима додајући:

СТРЕЛИЧАРСТВО БЕОГРАДСКИ ПОБЕДНИК

–Оценили смо да је помоћ деци Јапана јако битна. То су препознали и донатори, истакла бих породицу Ђоковић као највеће појединачне донаторе. Годинама негујемо праве
вредности, имамо сјајну сарадњу са партнерима. Истакла бих и сарадњу са амбасадом
Јапана. Желимо уз њихову помоћ да петнаесторо деце из ове земље доведемо на нашу
Школу пријатељства коју организујемо лети на Тари.

ВАЖНА ПОМОЋ: Велибор Совровић и Сања Пајевић Бундало

РАГБИ ДВА КОЛА ПРЕ КРАЈА СВЕ ПОЗНАТО У ШАМПИОНАТУ СРБИЈЕ

СТОНИ ТЕНИС

Пехар Поповићу

Победник оверио титулу

ПРВЕНСТВО АУСТРИЈЕ

Један од најмлађих стреличарских
клубова „Арена бр 1“ организовао
је на трећем спрату ТЦ „Ушће“ турнир Београдски победник (дистанца од 18 метара). Учествовало је 70
такмичара из десет клубова, а најуспешнији су били Милован Вујић (Панчево) олимпик стилом и
Славољуб Илић (Прокупље) компаунд стилом. Код дама олимпик
стилом тријумфовала је Панчевка Бранка Љесковац.
Додељен је и пехар за најбољег
такмичара у млађим категоријама, а освојио га је Лука Поповић, члан београдског Елит арчери клуба. Поповић ће на лето
учествовати на Светском јуниорском првенству.
Организатор „Арена бр 1“ је
прелазним пехарима наградио
своје најуспешније чланове на

Два кола пре краја Првенства, све
је мање више познато. Победник
је победом над КБРК-ом, од 20:5,
као гост, обезбедио пету узастопну титулу шампиона, чиме су потврдили потпуну доминацију ове
сезоне, у којој су остварили све победе у елитном домаћем такмичењу.
У другом мечу кола, Балкански
Комарац Жарково, на свом терену
је савладао директног конкурента
за четврто место, Ајрон Фортрес

турниру Биљану Павловић и
Ненада Божина. И.Ћ.
Олимпик стил, сениори: Вујић (Панчево)
577 кругова, Тривановић (Шабац) 557, Форго (Панчево) 529...Екипно: Панчево 1.606,
Калемегдан 1.552, Елит арчери 1.512. Сениорке: Љесковац (Панчево) 484, Павловић („Арена бр 1“) 468, Топовић („Арена бр
1“) 432. Јуниори: Поповић (Елит арчери)
543. Јуниорке: Јанковић (БСК) 396. Кадеткиње: Вуковић 330, Новак 320, Петровић (све Панчево)... Старији пионири:
Стрелић (Кошутњак) 438. Млађи пионири:
Милинковић („Арена бр 1“) 401. Ветерани:
Л. Скендеровић (Артемис) 394.
Компаунд стил, сениори: Илић (Прокупље) 568, Бранковић (Прокупље) 566, Игњатов (Панчево) 560. Јуниори: П. Скендеровић (Артемис) 535.
Голи лукови, сениори: Карахасан (Прави пут) 362, Маринић (Прави пут) 313, 3.
Дејан Димић („Арена бр. 1“) 282.Сениорке: Карахасан (Прави пут) 212. Јуниорке: Марковић 303, Лукић 196, Мастиловић
(све Прави пут) 188 кругова.

НА РЕДУ ТРОФЕЈ БЕОГРАДА
Београдским победником приведена је крају серија такмичења у
затвореном, а сезона на отвореном се захуктава. Наредно надметање је Трофеј Београда, који ће бити одржан 8. маја у организацији БСК-а, а уз помоћ Градског секретаријата за спорт и омладину.

из Смедерева, са 24:14. Овим тријумфом Жарковчани ће, по свему
судећи, завршити такмичење одмах иза „велике тројке“ (Победник,
Партизан и КБРК), што је, наизглед огроман успех, пошто су после првог дела били приковани
за дно табеле, али је овај пласман
донекле и очекиван, с обзиром да
су Динамо и Крушевац иступили
из лиге, а Војводина има великих
проблема са одигравањем утакмица. В. В.

1. ПОБЕДНИК 12
2. ПАРТИЗАН 11
3. КБРК
11
4. Б.К. ЖАРКОВО 12
5. ДИНАМО
11
6. АЈРОН
11
7. КРУШЕВАЦ 11
8. ВОЈВОДИНА 9

Орлови без милости
12
9
7
4
3
3
3
2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
4
8
7
8
7
7

927:77
525:112
515:152
150:584
146:291
118:494
122:343
78:492

58
45
35
18
16*
15
15*
8

* Динамо и Крушевац су иступили из такмичења и њихови мечеви са другим тимовима ће се регистровати службеним резултатом 20:0 за противнике. Њихов међусобни
дуел регистрован је резултатом 0:0, и нису
добили бодове
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Орлићи високо полетели
Јуниорска репрезентација Србије
направила је велики корак у походу на освајање Европског првенства, дивизије 3, које се одржава
у Француској, победом над Молдавијом од 13:0 (8:0).
Неписано је правило да је на
сваком такмичењу најтежа прва

утакмица. Орлићи су имали велики притисак, да потврде да се
заиста ради о талентованој генерацији, којој многи предвиђају
блиставе резултате. Тај притисак
се, умногоме, одразио на игру Србије. На крају је пресудио квалитет наших рагбиста, који сигурно

могу још боље да играју на Шампионату.
Поене за изабранике Адмира
Хаџића постигли су: Слађан Тодоровић и Владо Кушић по пет и Џавад Јашари три поена. У наредном
колу Орлићи се, у уторак, састају
са репрезентацијом Летоније

Отворено првенство Аустрије у
Линцу добро је почело за орлове.
Девојке су укњижиле две победе,
а момци једну на старту екипног
турнира.
У првом колу квалификација
за главни жреб Србија је савладала Мађарску 3:1. Александра
Радоњић укњижила је две веома
важне победе. Савладала је прву играчицу ривалки Мерцедес
Нађварди и то без изгубљеног сета, а славила је и против Силвије
Фулоп, поново 3:0. Анелија Лупулеску савладала је Јохану Хепке, док је Дијана Холок изгубила
против Нађвардијеве 0:3. Против
Белорусије, Србија је славила 3:1,
а поново је Радоњићева два пута тријумфовала. Александра је
савладала Марију Кучук и Лизавету Карасијеву, а Анелија Лупулеску је била боља од Катарину Баравок.
И момци су на почетку забележили победу. Борис Михаиловић, Илија Мајсторовић и Никола
Грбић савладали су комбинован
састав Хонг Конг – Швајцарска
3:0. М.Н.

