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СЕ ЛЕК ТОР СЕНИОРСКЕ БОКСЕРСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ МИ О ДРАГ ПЕ РУ НО ВИЋ АНА ЛИ ЗИ РАО ЈЕ УЧИ НАК ОРЛОВА У МИН СКУ

Ме да ља још увек да ле ко

Импресиван биланс

ЗА ЖУРНАЛ ПИШЕ
Је ле на Ару но вић

Б
ок сер ска ре пре зен та ци ја Ср-
би је за бе ле жи ла је две по бе де 
и се дам по ра за, уз је дан из гу-

бљен меч слу жбе ним ре зул та том 
(Сло бо дан Јо ва но вић због за бра-
не ле ка ра), на дру гим Европ ским 
игра ма у Мин ску.

По што је бок сер ски тур нир у 
глав ном гра ду Бе ло ру си је ујед но 

био и Европ ски шам пи о нат, уочи 
пр вих бор би у на шој спорт ској јав-
но сти је про ве ја ва ла не скри ве на 
же ља по је ди на ца из ру ко вод ства 
БСС да се по сле 28 го ди на и брон-
за ног од лич ја Му је Бај ро ви ћа 1991. 
на ЕП у Швед ској, Ор ло ви ко нач-
но оки те ме да љом.

- Ме да ља је још увек да ле ко, 
али је ујед но, би ла и ве о ма бли зу 
за на ше бок се ре у Мин ску – ре као 

је се лек тор Ор ло ва Ми о драг Пе ру-
но вић за „Спорт ски жур нал” по до-
ла ску у Бе о град. – Гле дао сам дру-
ге че тврт фи нал не ме че ве у су пер 
те шкој ка те го ри ји (+91кг) и про-
сто ни сам мо гао да ве ру јем ко ли-
ко Ба бић ни је имао сре ћу у жре-
бу. Твр дим да би Вла дан си гур но 
осво јио ме да љу, да ни је у че тврт-

фи на лу имао за про тив ни ка ак-
ту ел ног пр ва ка Евро пе, Укра јин ца 
Вик то ра Ви хри ста. Упр кос по ра-
зу, Ба бић је оста вио со ли дан ути-
сак про тив Укра јин ца. Прет ход но 
је по бе дио Ли тван ца Ман та са Ва-
ла ви чи ју са. 

Осим Ба би ћа, по бе ду Ор ло ви-
ма у Мин ску до нео је и Алек сан-
дар Ко но ва лов у по лу ве ле тер ка-
те го ри ји (до 64кг).

- Ни је ми ја сно шта се до го ди ло 
с Ко но ва ло вом!? У пр вој бор би је 
са вла дао ри ва ла из Не мач ке, ко ји 
је по мом ми шље њу мно го ква-
ли тет ни ји бок сер од По ља ка Дур-
ка ча, од ко јег је Аца по ра жен. По-

љак је про сто „умр твио” ре ак ци је 
Ко но ва ла ва, ко ји ни је пру жио ни 
при бли жно у рин гу, ко ли ко за и-
ста вре ди, или ка ко се бо рио про-
ти ве не мач ког бок се ра – сма тра 
се лек тор.

Пе ру но вић, ка же да је со ли дан 
ути сак, по ред Ба би ћа и Ко но ва-
ло ва, оста вио и Сан дро По ле тан 
(до 81кг).

- По ме ни, Сан дро ни је за слу жио 
да из гу би меч од Сло ва ка, иако су 

су ди је ми сли ле дру га чи је (по раз на 
по е не 1:4). Пр ве две рун де Сан дро 
је имао ап со лут ну ини ци ја ти ву и 
си гур но је упу тио ви ше чи стих уда-
ра ца од Сло ва ка.

Ипак, кад се под ву че цр та, ше-
сто ри ца бок се ра ни су по ме ну та у 
по зи тив ном кон тек сту по сле тур-
ни ра у Мин ску.

- Од го вор но твр дим да су сви ре-
пре зен та тив ци, од ка ко ра ди мо за-
јед но, а то је од ја ну а ра ове го ди не, 
ис ка за ли на пре дак, а то се нај бо ље 
ви де ло у Мин ску. не ко ве ћи, не ко 
ма њи на пре дак, али, ипак по зи ти-
ван по мак. Ни ко од њих ни је био 
ин фе ри о ран у рин гу то ком тур ни-
ра у Мин ску – сма тра се лек тор. 

Се лек тор је под се тио на ње гов 
по че так ра да у ре пре зен та ци је, по-
сле 18 го ди на па у зе.

- По пре у зи ма ње се ни ор ске ре-
пре зен та ци је, ја сно сам ре као да 
нам је по тре бан рад и са мо рад, на-
рав но и мир на ат мос фе ра и из бе-
га ва ње би ло ка кве еуфо ри је. Ни-
сам обе ћао бр зо осва ја ње ме да ље, 
ма да сам убе ђен да ће сти ћи и пре 
не го што сам то у пр вим про це на-
ма сма трао. Ре као сам да је се ни-
ор ска ме да ља с ве ли ких так ми че-
ња ре ал на тек по сле Олим пиј ских 
ига ра у То ки ју - за кљу чио је Пе-
ру но вић.

Д. Ва си ље вић

ШИ РИ СПИ САК ЗА СП У РУ СИ ЈИ
На ред ни иза зов за Ор ло ве би ће Свет ско пр вен ство у ру ском гра ду 
Је ка те рин бур гу по чет ком сеп тем бра.
- Оче ку јем да за пар да на до би јем основ не ко ор ди на те, где ће се 
одр жа ти при пре ме, по што план ра да и ши ри спи сак одав но имам у 
гла ви - ре као је се лек тор.
Пе ру но вић ра чу на на сле де ће бок се ре: Јок си мо ви ћа, Ја њи ћа (52кг), 
Га ври ло ви ћа (57кг), Н. Јо ва но ви ћа, Гр му шу (до 63кг), Ко но ва ло ва, 
Вран ко ви ћа (69кг), Бу ји ши ћа, Мар ко ви ћа, По ле та на (75кг), С. Јо ва-
но ви ћа, Ми лов ца (81кг), До ци ћа (91кг) и Ба би ћа (+91кг).

ПО РАЗ У ЧЕ ТВРТ ФИ НА ЛУ: Вла дан Ба бић у ду е лу с Укра јин цем Вик то ром Ви хри стом 
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Репре зен та ци ја се из Мин ска 

вра ћа са две ме да ље и јед ном 
кво том за То кио. Пре че ти ри го-
ди не осво ји ли смо че ти ри зла та, 
и на тај на чин до при не ли да тим 
Ср би је има им пре си ван би ланс 
ме да ља.

Овог пу та две ме да ље ма ње 
али је кво та за ОИ ве ли ка као ку-
ћа! Тур нир су отво ри ли на сту пи 
микс па ро ва. Иако сам већ 10 го-
ди на тре нер, ова кав ха ос ниг де ни-
сам ви де ла. Ве че уочи зва нич них 
тре нин га ни је се зна ло по ко јим 
пра ви ли ма ће да се на сту па. 

У зва нич ним до ку мен ти ма је 
на ве де но да ће так ми че ње би ти у 
фор ми ко ја је би ла до са да, а на 
стре ли шту нас че ка ју кон тра дик-
тор не ин фор ма ци је, ко је се ме ња-
ју из са та у сат. Чак је и ју тро уочи 
на сту па би ло про ме на фор ма та. 
На ши спор ти сти су по ка за ли из-
у зе тан ни во то ле ран ци је и мо ти-
ви са но сти, па их то ни је до ти ца ло. 
Тре не ри су од ра ди ли сја јан по сао 
и у Ср би ји и ов де.

Пр ви дан нам је до нео сре бро 
мик са Ару но вић -Ми кец. Ру ски 
пар, ина че злат ни микс са СП и 
ЕП, је био ве ли ки за ло гај за на-
шу еки пу. У кључ ним мо мен ти-
ма ис по љи ли су ве ћу пре ци зност 
и пре ло ми ли фи на ле у сво ју ко-
рист. Микс је мла да олим пиј ска 
ди сци пли на, си гур но ће би ти још 
про ме на пра ви ла, са ци љем бо љег 
укла па ња у олим пиј ски про грам. 
На на ма је да ис по љи мо флек си-
бил ност и утре ни ра мо спор ти сте 
та ко да и нај ни жи ни во пре ци-
зно сти бу де до во љан за про ла зак 
у фи на ле. 

У ин ди ви ду ал ним на сту пи ма ва-
зду шним оруж јем, већ на ред ног 
да на има ли смо два фи на ла. Пр-
во је Да мир Ми кец си гур ним на-
сту пом ла ко про шао ква ли фи ка-
ци је и ушао у фи на ле. На жа лост, 
ни је ус пео да уђе у бор бу за ме-
да ље. Али ни шта не мо же да по-
ква ри ути сак ко ји је оста вио сво-
јим на сту пи ма од ја ну а ра до са да. 
У овом пе ри о ду осво јио је у Ин ди-
ји сре бро и кво ту за То кио и сре-
бро на ЕП. 

Зо ра на је на игре до шла на-
кон про пу ште ног на сту па на 
Свет ском ку пу у Мин хе ну услед 

по вре де ру ке. Увек сам вра ћа ла 
на у ци, ко ја ме ни овог пу та ни је 
из не ве ри ла. Хва ла са рад ни ци ма 
ко ји су ме по др жа ли и охра бри-
ли да на пот пу но ати пи чан на-
чин про ђем са њом кроз пе ри од 
опо рав ка од по вре де и скоц кам је 
до Мин ска. На ступ у ква ли фи ка-
ци ја ма је, са аспек та так ти ке, био 
из ван ре дан. 

Фи на ле је увек при ча за се бе. По-
но ви ћу оно што сам тог да на из ја-
ви ла, кљу чан је ка рак тер. Зо ра ни је 
шам пи он ски ка рак тер до нео још 
јед ну ме да љу и то ону нај сјај ни ју. 
Два да на ни смо има ли ве тар у ле-
ђа и у том пе ри о ду је са мо Зо ра на 
ус пе ла да уђе у фи на ле у так ми че-
њу ма ло ка ли бар ским пи што љем. 
Оства ри ла је од ли чан ре зул тат у 
ква ли фи ка ци ја ма, што је би ло до-
вољ но за че твр то ме сто. То јој је 
пр во фи на ле по сле го ди ну да на, 
та ко да смо са те стра не за до вољ-
ни. На кон фи на ла за у зе ла је сед-
мо ме сто.

 Већ на ред ног да на смо до че ка-
ли још јед ну кво ту за Ср би ју, Са-
ње Ву ка ши но вић, у ди сци пли ни 
ма ло ка ли бар ска пу шка тро став. 
По ја ком ве тру по сти гла је дру ги 
ре зул тат ква ли фи ка ци ја и си гур-
ним пу ца њем у фи на лу ус пе ла је 
да осво ји кво ту ко ја јој је два пу-
та би ла на до мак ру ке (Ин ди ја и 
Мин хен). 

Вра ћа мо се у на ше стре ља не, да 
ра ди мо још ви ше, али и ефи ка сни-
је и па мет ни је, па да спрем ни до-
че ка мо на ред ни су дар са кон ку-
рен ци јом. Већ је за ка за но ме сто 
и вре ме. Рио де Жа не и ро, олим-
пиј ско стре ли ште, крај ав гу ста и 
по че так сеп тем бра. До та да смо у 
стре љач ком руд ни ку.

АЛЕК САН ДАР МАК СИ МО ВИЋ ЗА ВР ШИО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ НА РВАЧ КОМ ТУР НИ РУ

Ма те Не меш данас у ре пе са жу
Ју че су на дру гим Европ ским 

игра ма у Мин ску по че ле бор-
бе у рва њу грч ко – рим ским 
сти лом. Ср би ја је на стру ња чи 
има ла дво ји цу так ми ча ра, Ма-
ту Не ме ша и Алек сан дра Мак-
си мо ви а ћа. 

У пр вом ко лу Ма те Не меш (до 
67кг) је по бе дио тех нич ким ту шем 
(8:0) Ан дре а са Веј са из Швај цар-
ске, а по том је из гу био на ред ни 
меч од Гру зи на Сма га Бо квад зеа 
(0:2). У на став ку так ми че ња Гур-
зин је био убе дљив у бор би са Јер-
ме ном Ка ре ном Асла ни а ном (5:0) 
и пла си рао се у фи на ле. На тај на-
чин је омо гу ћио Не ме шу уче шће 
у ре пе са жу.

Да нас ће Ма те има ти меч у ре-
пе са жу про тив Аустри јан ца Кри-
сто фа Бур ге ра. Ако по бе ди, бо ри-
ће се са Асла ни а ном за брон за ну 
ме да љу. 

Алек сан дар Мак си мо вић (до 
77кг) је до био пр ви меч про тив 
не у год ног Јер ме на Ед га ра Ба би-
ја на, ко ји се так ми чи под пољ ском 
за ста вом (3:1), али је у на ред ној 
бор би по ра жен од Ју ну са Ба са ра 
из Тур ске (4:6). 

Тур чин је у тре ћем ко лу из гу-
био тех нич ким ту шем од свет ског 
и европ ског пр ва ка, Ру са Алек сан-
дра Че кир ки на, па Мак си мо вић 

ни је до шао до ре пе са жа.
На стру ња чу ће да нас и пре-

о ста ла дво ји ца ре пре зен та тив ца 
Ср би је. Бу га рин Ни ко лај До брев 

(до 87кг), ко ји се бо ри под на шом 
за ста вом, на стар ту ће од ме ри ти 
сна ге са Азер беј џан цем Исла мом 
Аба со вим и ако по бе ди, про тив-
ник ће би ти Ма ђар Вик тор Ле-
ринц или Швај ца рац Ра мон Бет-
шарт. 

Ми ха ил Ка џа ја (до 97кг) има ће 
пр ву бор бу про тив ста рог знан ца, 
Ма ђа ра Ба ла жа Ки ша. Про шле го-
ди не на Свет ском пр вен ству у Бу-
дим пе шти Ка џа ја је по бе дио Ки-
ша у ме чу за брон за ну ме да љу. Ако 
се то по но ви у Мин ску, у дру гом 
ко лу Ка џа јин ри вал би ће по бед-
ник ме ча из ме ђу Цен ка Ил де ма 
из Тур ске и Ели а са Ку сма не на из 
Фин ске.

- Тур нир је ве о ма ква ли те тан, 
до ста је вр хун ских бо ра ца и осва-
ја ча ме да ља са нај ве ћих так ми че-
ња. Ма те има при ли ку да до ђе до 
ме ча за ме да љу, а ако Ка џа ја по-
бе ди Ки ша, мо гао би да из бо ри и 
ду ел за од лич је. Ни ко лај има те-
жи жреб, ја ке так ми ча ре и би ће 
до ста на пор но за ње га – крат ко 
је про ко мен та ри сао на ци о нал ни 
тре нер Сто јан До брев.

Б. Цв.

ДВА МЕ ЧА ЗА БРОНЗУ: Ма те Не меш у ак ци ји ФО ТО: РСС

СРП СКИ СПОР ТИ СТИ ПО СТА ВИ ЛИ ВРЕ МЕН СКУ КАП СУ ЛУ ТОКОМ ИГАРА У БЕЛОРУСИЈИ 

Оста ви ли по ру ку за 
бу ду ће шам пи о не
У му ли ти функ си о нал ном ком-

плек су Минск Ворлд, нај ве ћем 
гра ђе вин ском по ду хва ту у Евро пи 
од три ми ли о на ква драт них ме та-
ра, ко ји с из у зет ним успе хом ре а-
ли зу је БК гру па, то ком одр жа ва ња 
дру гих Европ ских ига ра по че ла је 
из град ња згра де у чи је је те ме ље, 
уз при су ство срп ских ре пе ре зен та-
ти ва ца, спу ште на вре мен ска кап-
су ла за бу ду ће на ра шта је. 

Сход но ве ли ком спорт ском так-
ми че њу ко је се одр жа ва у Бе ло-
ру си ји та че тврт је на зва на „Шам-
пи о ни”.

- У по ру ци по том ци ма ко ји ће 
жи ве ти у ком плек су Минск Ворлд 
по же ле ли смо да бу ду срећ ни и 
успе шни. Уве ре ни смо да ће у 
че твр ти „Шам пи о на” ра сти но ви 

шам пи о ни и то не са мо у спор ту, 
већ у свим сфе ра ма жи во та - ре-
као је Ви бор Му лић, пред сед ник 
Са ве та ди рек то ра „Да на Холд ниг-
са” и до дао да су обез бе ђе ни по себ-
ни усло ви за ку по ви ну ста но ва за 
спор ти сте ко ји су по сти гли успе хе 
на свет ским так ми че њи ма.

У име срп ских ре пре зен та ти-
ва ца ка пу су лу је по ста вио Да мир 
Ми кец, осва јач сре бр не ме да ље 

у стре ља штву на дру гим Европ-
ским игра ма.

- Ве о ма нам је дра го да ком-
па ни ја из Ср би је гра ди ов де та-
ко ве ли ки и леп ком плекс! Тр ну-
ла је ко жа док сам др жао кап су лу 
са два гр ба, Бе ло ру си је и Ср би је - 
ре као је Ми кец.

Овај из у зе тан ком плекс ко ји је 
по нос не са мо гра да Мин ска, већ 
це ле Бе ло ру си је, не дав но су об и-
шли и пред сед ник Ср би је Алек-
сан дар Ву чић, ми ни стар спор-
та Ва ња Удо ви чић и пред сед ник 
Пред сед ни штва БиХ Ми ло рад До-
дик. С. Ж.
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ПОРУКА ЗА ПОКОЛЕЊА: Дамир Микец и Вибор Мулић


