
Ипак без до го во ра о 
кон ти нен тал ној еки пи

Р
е но ми ра ни про зи во ђач би-
ци ка ла, тур ска фир ма Сал ка-
но, по ста ће ге не рал ни спон-

зор Би ци кли стич ког са ве за Ср би је, 
ме ђу тим, са рад ња не ће об у хва ти-
ти и фор ми ра ње кон ти нен тал не 
еки пе ка ко је то ра ни је би ло на-
ја вљи ва но.

На са стан ку у Бе о гра ду, где су 
по ред чел ни ка Са ве за и пред став-
ни ка фир ме Сал ка но, би ли при-
сут ни и пред став ни ци по је ди них 
клу бо ва. Пред сед ник БСС Дра ган 
До ста нић, за до во љан је то ком раз-
го во ра, иако ни је до шло до фор ми-
ра ња кон тин те нал не еки пе.

– Тим „Сал ка но–Ср би ја“ је би ла 
јед на од иде ја овог са стан ка, ме ђу-
тим ка да смо са гле да ли по тен ци-
јал ни бу џет те еки пе, као и бу џет 
Са ве за за на ред ну го ди ну, од лу чи-
ли смо да од у ста не мо од те иде је 
– ка же До ста нић. – Нај бит ни је је 
да је Са вез по сле ду гог ни за го ди-
на до био ге не рал ног спон зо ра, и 
да ће мо у на ред ном пе ри о ду ус-
пе ти да ре а ли зу је мо све раз вој не 
про гра ме, по себ но у мла ђим ка-

те го ри ја ма.
Ка да је реч о при пре ма ма олим-

пиј ских кан ди да та у го ди ни ка да 

их оче ку је тр ка у Лон до ну, До ста-
нић је уве рен да ће они има ти бо-
љи трет ман ван Ср би је.

– Кроз про грам ино стра них еки-
па, по свој при ли ци тур ских, на ши 
олим пиј ски кан ди да ти има ће бо-
ље усло ве за при пре ме у го ди ни 
ка да нас че ка ју Игре у Лон до ну. 
На рав но, во зи ће и за на ше еки пе 
на двој ну ли цен цу – ка же До ста-
нић. – На рав но, мо гло је и дру га-
чи је, али бит ни ји је ста би лан бу џет 
са ве за. На пра ви ли смо фи нан сиј-
ски план ко ји ни смо у Ср би ји у мо-
гућ но сти да ис пу ни мо.

Ка ко ис ти че До ста нић, до го вор је 
у нај бо љем ин те ре су Са ве за и кан-
ди да та за Олим пиј ске игре. Про фи 
еки пе ће мо ра ти да са че ка ју...

И. Ра до је вић
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13:15 Спорт плус

10:00  Играј фудбал, буди 
срећан

18:55  Рукомет, ПС: 
Војводина - 
Металопластика

13:30 Кошарка
15:20 СОС колаж
17:10 Објектив
18:00 Тотал сокер
18.45 Спортски дневник
21:05 Сећања
22:45 Спортски дневник
23:05  Кошарка, 

Партизан - Крка

08:00  Премијер лига, 
Њукасл - Виган

10:00  Рагби, Француска - 
Нови Зеланд

14:30  Премијер лига, 
Манчестер Ј. - 
Манчестер С.

17:00  Премијер лига, КПР - 
Челси

19:15  Фудбал, Португалија: 
Порто - Национал

21:30 АТП Москва
23:00 ВТА Луксембург

10:30  Фудбал, Португалија: 
Беира Мар - Бенфика

12:30  Фудбал, Холандија: 
Ајакс - Фејнорд

14:30  Премијер лига, 
Арсенал - Стоук

16:00  Фудбал, Швајцарска: 
Цирих - Базел

18:00  Премијер лига, 
магазин

18:30  Фудбал, Аустрија: 
Штурм - Салцбург

20:30  Фудбал, Белгија: 
Стандард - Варегем

22:30  Премијер лига, 
Манчестер Ј. - 
Манчестер С.

07:00 Мото ГП, Малезија
11:15  Премијер лига, 

Болтон - сандерленд
13:00 АТП Москва
15:00 ВТА Луксембург
16:30 Евролига, преглед
17:30  Фудбал, Русија: 

Анжи - ЦСКА
19:30 Мото ГП, Малезија
22:45  Рагби, Француска - 

Нови Зеланд

09:30 Алпско скијање
10:45 ВТА Москва
12:45 Алпско скијање
13:45 Снукер, Ирска
16:00 Алпско скијање
17:00 Снукер, Ирска
19:30 Аутомобилизам
20:00 Мотоспортови
20:15 Снукер, Ирска
23:00 Уметничко клизање

09:00 Амерички фудбал
10:00 Уметничко клизање
11:00 Снукер, Ирска
13:45 Хокеј на трави
14:45  Фудбал, Немачка: 

Дортмунд - Келн
15:30  Фудбал, Немачка: 

Хановер - Бајерн
20:30  Рукомет, Загреб - 

Барселона
22:00 Уметничко клизање
23:00 Вести
23:30 ВТА Москва

09:00  Фудбал, Шпанија: 
Малага - еал Мадрид

12:00 Кошарка, Шпанија
15:00  Фудбал, Италија: 

Сиена - Ћезена
17:00  Фудбал, Француска: 

ПСЖ - Дижон
19:00  Рукомет, Партизан - 

ПИК Сегед
21:00  Фудбал, Француска: 

Лил - Лион
23:00  Фудбал, Италија: 

Болоња - Лацио

12:00  НЦАА, Вашингтон - 
Станфорд

14:00 Аутомобилизам
15:00 Фудбал, Италија
17:00 Аутомоблизам
19:00  НФЛ, Детроит - 

Атланта
22:15  НФЛ, Грин Беј - 

Минесота

12:00 Фудбал, Италија
12:30  Фудбал, Италија: 

Леће - Милан
14:30  Магазин Лиге 

шампиона
15:00  Фудбал, Италија: 

Интер - Кјево
17:00 Фудбал, Бразил
19:00  Фудбал, Јужна 

америка
19:30 Фудбал, Шпанија
20:00  Фудбал, Шпанија: 

Валенсија - Атлетик Б.
22:00  Фудбал, Шпанија: 

Виљареал - Леванте

12:00 Атлетика, магазин
13:00 Свет спорта
14:30 Фудбал, Италија
15:00  Фудбал, Италија: 

Рома - Палермо
17:00  Магазин Лиге 

шампиона
18:00 Кошарка, Шпанија
20:00 АБА, Партизан - Крка
22:00  Фудбал, Грчка: 

Арис - ПАОК
 СОС КА НАЛ 

 РТС 2

Бе о град ски ве ле мај стор Ми лош 
Пе ру но вић, по бед ник је дру гог 

ци клу са Гран при тур ни ра Ша хов-
ског са ве за Цен трал не Ср би је. На 
фи нал ном тур ни ру у хо те лу ТЛС 
у Де спо тов цу, Пе ру но вић је пр вих 
се дам ко ла по швај цар ском си сте-
му (тем по де сет ми ну та по игра чу 
плус бо ни фи ка ци ја) за вр шио на 
пр вом ме сту са 6,5 по е на, јед ним 
ви ше од Бран ка Да мља но ви ћа и 
1,5 по е ном пред но сти у од но су на 
ФИ ДЕ мај сто ра Бо ро љу ба Зла та-
но ви ћа и ве ле мај сто ра из Мла де-
нов ца Го ра на Ча бри ла.

Нај бо ља че тво ри ца су по том 
игра ли по лу фи на ле и фи на ле дво-
кру жно истим тем пом, Пе ру но-
вић пр тив Ча бри ла и Да мља но вић 
са Зла та но ви ћем, где је нај при јат-
ни је из не на ђе ње до та да шњег де ла 
тур ни ра ФИ ДЕ мај стор из Ћу при-
је био на пра гу про ла ска у фи на-
ле. Зла та но вић је сла вио у пр вој 
пар ти ји, али је Бран ко уз вра тио 
за ко нач них 1:1 и про лаз у фи на-
ле за хва љу ју ћи бо љем пла сма ну 
по сле се дам ко ла.

У дру гом по лу фи на лу, Пе ру но-
вић је по чи стио Ча бри ла, а у фи на-
лу је играо 1:1 са Да мља но ви ћем, 
чи ме је и до шао до пр ве на гра де у 
ви си ни од 40.000 ди на ра.

Уче ство ва ло је 30 игра ча, уме-

сто пла ни ра них 32, од ко јих 15 
ве ле мај сто ра, се дам ин тер и че-
ти ри мај сто ра ФИ ДЕ. Су ди ли су 
Зо ран Бо јо вић и Не бој ша Ба ра-
лић, а на гра де је уру чио пот пред-
сед ник оп шти не Де спо то вац Љу-
би ша До бро са вље вић, и сам је дан 
од уче сни ка тур ни ра.

Ре зул та ти – По лу фи на ле: Бо-
ро љуб Зла та но вић – Бран ко Да-
мља но вић 1:1 (1:0, 0:1), Го ран 
Ча бри ло – Ми лош Пе ру но вић 
0:2 (0:1, 0:1). Фи на ле: Бран ко Да-
мља но вић – Ми лош Пе ру но вић 
1:1 (1:0, 0:1). И.Р.

ПЛА СМАН ПО СЛЕ 7 КО ЛА
1. Ми лош  Пе ру но вић (2.576) 6,5, 2. Бран ко Да-
мља но вић (2.607) 5,5, 3–4. Бо ро љуб Зла та но-
вић (2.437), Го ран Ча бри ло (2.454) 5, 5–6. Иван 
Ива ни ше вић (2.633), Го ран Па вло вић (2.406) 
4,5, 7–16. Алек сан дар Ко ва че вић (2.568), 
Бор ко Лај тхајм (2.496), Да ни ло Ми ла но вић 
(2.516), Зо ран Но во сел ски (2.384), Ни ко ла 
Не сто ро вић (2.464), Бран ко Та дић (2.486), Го-
ран М. То до ро вић (2.487), Ми ро слав То шић 
(2.434), Де јан Бран ко вић (2.341), Не над Ри-
стић (2.420) 4, 17. Ми лош Лап че вић (2.420) 
3,5, 18–23. Бо шко Абра мо вић (2.463), Го ран 
Ар со вић (2.409), Де јан С. Па вло вић (2.430), 
Са ша Јев тић (2.315), Сло бо дан Мар ти но вић 
(2.436), Де јан Пи ку ла (2.518) 3, 24–25. Ду шан 
Се ку лић (2.302), Сан дра Ђу кић (2.212) 2,5, 
26–28. Зо ран Ар со вић (2.444), Вла ди ца Ан-
дре јић (2.170), Али ја Му ра то вић (2.505) 2, 29. 
Ми лу тин Ка ра кла јић (2.084) 1, 30. Љу би ша 
До бро са вље вић 0,5 по е на. 

ШАХ ФИ НАЛ Е ГРАН ПРИ ЈА ШСЦС У ДЕ СПО ТОВ ЦУ

Пе ру но вић најбољи

УЗБУДЉИВО ФИ НА ЛЕ: Ми ло ш Пе ру но ви ћ и Бран ко Да мља но ви ћ

Крам ник осво јио Ху ге вен
Крун ски тур нир у Ху ге ве ну (Хо лан ди ја), за вр шен је три јум фом ру-
ског ве ле мај сто ра Вла ди ми ра Крам ни ка. 

Пе то ко ло: Ги ри – Пол гар 1:0 (47, ен гле ска пар ти ја), Крам ник – 
Ла грев 1:0 (87, ен гле ска пар ти ја). По след ње, ше сто ко ло: Пол гар – 
Крам ник ре ми (22, шпан ска пар ти ја), Ла грев – Ги ри ре ми (96, да мин 
гам бит). Ко на чан пла сман: 1. Вла ди мир Крам ник (Ру си ја, 2.791) 4,5, 
2. Аниш Ги ри (Хо лан ди ја, 2.722) 3, 3. Мак сим Ва хјер Ла грев (Фран-
цу ска, 2.715) 2,5, 4. Ју дит Пол гар (Ма ђар ска, 2.701) 2 по е на. И.Р.

БИ ЦИ КЛИ ЗАМ СА СТА НАК ПРЕДСТАВНИКА БС СР БИ ЈЕ СА СПОН ЗО РИ МА ИЗ ТУРСКЕ У БЕ О ГРА ДУ

Сал ка но по ма же Са вез
ЈОШ СЕ ДАМ ДА НА
Рок за при ја ву кон ти нен тал-
них еки па ис ти че за се дам 
да на, и уко ли ко се ства ри не 
про ме не, Ср би ја у на ред ној се-
зо ни не ће има ти пред став ни-
ке на европ ским дру мо ви ма. 
Шам пи он Ср би је, бе о град ски 
Пар ти зан не ће на ста ви ти са-
рад њу са „Па у ер му вом“, а 
дру ги парт нер се још не на-
зи ре...

ЗА ДО ВО ЉНИ: Дра ган До ста нић и олим пи јац Иван Сте вић

СТО НИ ТЕ НИС 
СКУП ШТИ НА СТК ПАР ТИ ЗАН

Пр ве нац Душка 
Ву јо ше ви ћа
Но ви пред сед ник Спорт ског 
дру штва Пар ти зан Ду шко Ву-
јо ше вић, по чео је са упо зна ва-
њем клу бо ва ко ји су под окри-
љем цр но–бе ле по ро ди це. Са 
ге не рал ним се кре та ром Ми-
ла ном Обу ћи ном ју че је при-
су ство вао скуп шти ни сто но тен-
си ког клу ба. 

На кра ју са стан ка за хва лио 
се на по зи ву и упо знао при сут-
не да у овом тре нут ку још са-
гле да ва си ту а ци ју у Спорт ском 
дру штву.

Ре дов на скуп шти на про те кла 
је без ве ли ких уз бу ђе ња.

- Усво јен је но ви ста тут у ци-
љу при пре ме за пре ре ги стра-
ци ју и иза бра ли смо два но ва 
чла на Управ ног од бо ра. При-
дру жио нам се тре нер, не ка да-
шњи се лек тор и играч Зо ран Га-
јић, као и пр ви чо век „Бе о ко ла“ 
Бра ни мир Вр жи на – об ја снио 
је члан Управ ног од бо ра Мом-
чи ло Пе шић. М.Н.

Сед ми тра ди ци о нал ни ре ли те рен ских во-
зи ла „По бед ник Бе о гра да” у ор га ни за ци ји 
клу ба „Екс трем 4х4” под по кро ви тељ ством 
спорт ског Ауто-мо то са ве за Бе о гра да, то ком 
пр вог од два пла ни ра на да на, во жен је кроз 
бла то и ки шу у око ли ни Бе о гра да кроз Ру-
шањ, Пи но са ву, пре ко Рип ња, до „Ча ра пи-
ћа бре ста“ под но Ава ле. 

По сле пр вог да на у ка ра ва ну од 30 те рен-
ских во зи ла са мо три по са де су би ле спрем-

не да се упу сте у са вла да ва ње бр зин ског ис-
пи та са пре фик сом „те шки“. 

Нај ви ше уме шно сти де мон стри ра ла је по-
са да Сло бо дан Лу кић и Ма ри јан Ко цић ко ја 
је из у зет но те жак те рен са вла да ла за не што 
ви ше од 30 ми ну та. Пре о ста ле две по са де су 
од у ста ле то ком бр зин ског ис пи та због пу-
ца ња ви тла и сај ли. 

У исто вре ме на по ли го ну за софт ка те го-
ри ју пре о ста ле по са де су се бо ри ле про тив 

што пе ри це на ста зи ду гач кој 1500 ме та ра. 
Пр во вре ме има Вла да Ву јо ше вић. 

Оста так ак тив но сти сво дио се на са вла-
да ва ње шум ских пу те ва до ци ља пр вог да-
на, где је за све уче сни ке при ре ђе на ве че ра. 
За да нас, пред ви ђен је још је дан спе ци јал ни 
ис пит за ка те го ри је „софт“ и „хард“, уз ка ра-
ван ску во жњу, по сле че га ће усле ди ти циљ 
и про гла ше ње нај бо љих. 

В. Шљи вић

АУТО МО БИ ЛИ ЗАМ СЕД МИ РЕ ЛИ ТЕ РЕН СКИХ ВО ЗИ ЛА „ПО БЕД НИК БЕ О ГРА ДА“ СА 30 ПОСАДА

Бравуре Лу кића и Ко цића по авалском бла ту

Так ми чар ке у пи о нир ској и ка-
дет ској ка те го ри ји иза шле су ју-
че, пр вог да на Ри там ку па на те-
пих у ха ли „Пин ки–Зе мун“. 

Нај у спе шни ја код ка дет ки ња 
би ла је Ру ски ња Ју ли ја Бра ви-
ко ва са 47.425 по е на. Сле ди ла ју 
је на дру гој по зи ци ји Ев ге ни ја 
Вен ско из Бе ло ру си је, ко ја је за-
слу жи ла 43.975 бо до ва. Ири на 
Ши ло квост (Ру си ја) обез бе ди ла 
је брон зу са 40.875 по е на.  

Нај бо љи пла сман од до ма ћих 
уче сни ца за бе ле жи ла је Ста ша 
Ра ду ло вић из ТИМ–а. Њој је 
из ма кла ме да ља и за вр ши ла је 
так ми че ње на че твр тој по зи ци-
ји (39.925).

Ека те ри на Лотс осво ји ла је 
зла то у пи о нир ској ка те го ри-
ји. Ру ски ња је до нај ви шег ме-
ста по бед нич ког по сто ља до-
шла са 43.250 бо до ва. Сре бро је 
оти шло у Сло ве ни ју, Алек сан-
дри Под гор шек (42.975), а на 
по сто љу за тре ће ме сто на шла 
се до ма ћа пред став ни ца На ста-
си ја Гво здић. Чла ни ца бе о град-
ског Рит ма брон зу је обез бе ди ла 
са 38.800 по е на. 

Да нас су на про гра му так ми-
че ња у ју ни ор ској и се ни ор ској 
кон ку рен ци ји, а на Ри там ку пу 
уче ству је ви ше од 100 де во ја ка 
из 17 зе ма ља. 

К. Бугарски

РИТ МИЧ КА ГИМ НА СТИ КА РИ ТАМ КУ П

Брон за за Гво здићеву

Мла дост - Пар ти зан 1:5 
(1:0, 0:2, 0:3)
За греб – Дом спор то ва. Гле да ла ца: 
350. Глав ни су ди ја: Бе га но вић, по-
моћ ни ци: Гро зај и Жи брет. Стрел-
ци: 1:0 Ку че ра (Но вак, Ло врен чић) 
17, 1:1 Сре то вић (Огри зо вић, По-
прав ка) 25, 1:2 Ко ва че вић (Ми ло ва-
но вић, Со др жник) 32, 1:3 Јан ко вић 
(Сре то вић, По прав ка) 52, 1:4 По-
прав ка 55, 1:5 Ко ва че вић (Про кић, 
По прав ка) ПП1 60. ми нут. Ис кљу-
че ња: Мла дост 6, Пар ти зан 6 ми-
ну та. Шу те ви на гол: 31 / 38.

МЛА ДОСТ: Га шпа ро вич, Шти-
мац, Рој ти нић, Љу бић, Тр сте њак, 
Ја ко вац, Ко пај тић, Ми рић, Стра-
па ти, Ср ке тић, Ку че ра, Но вак, Ло-
врен чић, Сер тић, Та дић, М. Чун ко, 
Гра хо вар, Т. Чун ко, Шу лев ски, Ф. 
Смер дељ, Х. Бо жић, Фрањ ко вић. 
Тре нер: Пе тер Стра па ти.

ПАР ТИ ЗАН: Клај ген смит, Лу-
ко вић, Со др жник, Илић, Ми ло ва-
но вић, Сре то вић, Огри зо вић, Тум-
бас, Про кић, Ко ва че вић, По прав ка, 

Јан ко вић, Га брић, Трим че вић, Ри-
стић, Ба бић, Ра ко вић. Тре нер: Па-
вел Кав чич.

Дуг је вра ћен! Са ка ма том. У од-
ло же ном ме чу пр вог ко ла ре ги о-
нал не Сло хо кеј ли ге, Пар ти зан је 
по бе дио ју че Мла дост у за гре бач-
ког До му спор то ва и учвр стио се на 
тре ћем ме сту са 17 бо до ва.

По „до бром” ста ром оби ча ју, цр-
но–бе ли оклоп ни ци су пр ви при-
ми ли гол, али су, ка ко је вре ме од-
ми ца ло, би ли све опа сни ји. Уочи 
по след њих 20 ми ну та, шам пи он је 
имао пред ност 2:1, а он да су Јан ко-
вић, По прав ка и Ко ва че вић, дру-
гим го лом, обез бе ди ли си гур них и 
убе дљи вих 5:1. И. Мра о вић

ХО КЕЈ НА ЛЕ ДУ ПАР ТИ ЗАН ЕФЕКТНОМ ИГРОМ ПО БЕ ДИО МЛА ДОСТ У ЗА ГРЕ БУ

Ре ванш црно-белих са ка ма том
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