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СПОРТСКИ ДРАГСТОР

ШАХ ФИ НАЛ НИ ТУР НИР ГРАН ПРИ ЈА ШС ЦЕН ТРАЛ НЕ СР БИ ЈЕ

Де спо то вац отво рио
вра та ве ле мај сто ри ма

10:00 АТП Шангај
11.00 Ајакс ТВ
11:30 Фудбал, Аргентина
12:30 Фудбал, Русија
13:00 Фудбал, Белгија
14.00  Чемпионшип, 

преглед
14:30 Фудбал, Холандија
15:30 Мондијал магазин
16:00  Премијер лига, 

преглед
18:00  Евролига, Уникс 

– Монтепаски
20:30  Премијер лига, 

вести
20:45  Евролига, Проком 

– Галатасарај
22:40  Евролига, 

Фенербахче 
– Каха Лаборал

11:00  Премијер лига, 
Виган – Болтон

12:45  Фудбал, Холандија: 
Ајакс – АЗ

14:30  Фудбал, Белгија: 
Андерлехт 
– Стандард

16:15  Премијер лига, 
Челси – Евертон

18:10 ФФМ
18:40 Ајакс ТВ
19:00  Евролига, 

Фенербахче 
– Каха Лаборал

20:45  Евролига, 
Канту – Нанси

22:45  Премијер лига, 
Ливерпул 
– Манчестер Ј.

10:00 Мондијал магазин
10:30 Триатлон
11:15  Евролига, Жалгирис 

– ЦСКА
13:00 Формула 1, Кореја
15:30  Чемпионшип, 

преглед
16:00 Фудбал, Аргентина
17:00 Барса ТВ
19:00  Премијер лига, 

вести
19:15 Мото ГП, Аустралија
22:30 Свет спорта

11:00 ВТА Москва
14:45 Клуб шампиона
14:55 Спидвеј
16:55 Уметнички билијар
17:55 Клуб шампиона
18:35 ВТА Москва
20:25 Сви спортови
20:30 Коњички скокови
21:35 Голф
23:15 Сви споротви

10:00 Екстремни спортови
11:30 Фудбал, Јапан
14:30 Мотоспортови
14:45 ВТА Москва
18:00 Сви споротви
18:15 Сурфинг
18:30 Спидвеј
20:00 ВВЕ
21:30 Бокс
23:00 Сурфинг
23:15 Спидвеј

09:00 Фудбал, Бразил
11:00 Рукомет, Немачка
11:30 Фудбал, Немачка
13:00  Фудбал, Шпанија: 

Леванте – Малага
15:30 Арсенал ТВ
18:00  Одбојка, Закса 

– Партизан
20:30  Рукомет, Шпанија: 

Адемар Леон 
– Сан Антонио

22:00  АБА, Црвена звезда
– Олимпија

12:00  НФЛ, Тампа Беј 
– Њу Орлеанс

15:00 Тенис
16:30  Рукомет, Будућност 

– Митланд
18:00  АБА, Партизан 

– Раднички
20:45  Лига шампиона, 

комбиновани 
пренос

23:00  Лига шампиона, 
Марсељ - Арсенал

12:00 Ливерпул ТВ
15:00  Фудбал, Француска: 

Тулуз – Марсељ
17:00  Фудбал, Италија: 

Милан – Палермо
20:45  Лига шампиона, 

Леверкузен 
– Валенсија

23:00  Лига шампиона, 
преглед

 РТС 1 СПОРТ КЛУБ СПОРТ КЛУБ + СПОРТ КЛУБ ПРАЈМ ЕУРОСПОРТ ЕУРОСПОРТ 2 АРЕНА СПОРТ 1 АРЕНА СПОРТ 2 АРЕНА СПОРТ 3 АРЕНА СПОРТ 4
ТВ ПРОГРАМ  //////  СПОРТ

12:15 Спорт плус
20:40  Лига шампиона, 

Марсељ - Арсенал

 РТС 2

СОС КАНАЛ

12:00  АБА, Партизан 
– Раднички

15:00  Рукомет, ЕХФ 
магазин

15:30 Рукомет, Немачка
16:00  Лига шампиона, 

Реал Мадрид 
– Лион

18:15 Рукомет, ЕХФ
18:45  Рукомет, Шпанија: 

Барселона 
– Ваљадолид

20:45  Лига шампиона, 
Барселона – Плзен

23:00 Покер

ПРА ВАЦ ПО МО РА ВЉЕ: Го ран Ча бри ло, Зо ран Бо јо вић, Љу би ша До бро са вље вић и Ми ли во је Ми ли во је вић

ТУР НИР У ПОЈ КОВ СКОМ

Три јумф Ба кроа
Фран цу ски ве ле мај стор Етјен 
Ба кро, по бед ник је тра ди ци о-
нал ног тур ни ра у Пој ков ском, 
ко ји се игра у част не ка да шњег 
пр ва ка све та Ана то ли ја Кар-
по ва. 

Ба кро је у кон ку рен ци ји де-
сет ве ле мај сто ра, про сеч ног реј-
тин га 2.703 (19. ка те го ри ја), из 
де вет ко ла са ку пио 5,5 по е на, 
исто ко ли ко и ру ски ре пре зен-
та ти вац Сер геј Кар ја кин, ме ђу-
тим са бо љим до дат ним кри-
те ри ју ми ма.

Ко на чан пла сман: 1–2.  Етјен 
Ба кро (Фран цу ска, 2.705) и 
Сер геј Кар ја кин (Ру си ја, 2.772) 
по 5,5, 3–6. Фа би ја но Ка ру а-
на (Ита ли ја, 2.712),  Алек сан-
дар Мо ти љев (Ру си ја, 2.690),  
Алек сан дар Они шчук (САД, 
2.669),  Ла за ро Бру зон (Ку ба, 
2.682), 7. Вик тор Ла знич ка (Че-
шка, 2.701) 4,5, 8–9. Дми триј Ја-
ко вен ко (Ру си ја, 2.716) 4,  Сер-
геј Ру бљев ски (Ру си ја, 2.681), 
10. За хар Је фи мен ко (Укра ји-
на, 2.703) 3,5 по е на.  И. Р.

Фи нал ни тур нир дру гог ци клу са 
Гран при тур ни ра Шаб хов ског 

са ве за Цен трал не Ср би је, одр жа ће 
се 22. ок то бра у Де спо тов цу. По сле 
12 тур ни ра то ком ове го ди не, нај-
бо љих 24 за и гра ће у фи на лу, док 
пре о ста лих осам ме ста да је ор га-
ни за тор, оп шти на Де спо то вац.

– Овај тур нир је при ли ка да се 
Де спо то вац про мо ви ше као ту ри-
стич ка де сти на ци ја, јер ће у наш 
крај сти ћи не ки од нај бо љих ша хи-
ста Ср би је у овом тре нут ку. Та ко ђе, 
игра ће и че тво ри ца ре пре зен та ти-
ва ца Иван Ива ни ше вић, Бран ко 
Да мља но вић, Алек сан дар Ко ва-
че вић и Ми лош Пе ру но вић, за-
јед но са се лек то ром ве ле мај сто-
ром Бо шком Абра мо ви ћем – ка же 

пот пред сед ник оп шти не Де спо то-
вац Љу би ша До бро са вље вић, та-
ко ђе је дан од уче сни ка фи на ла 
Гран при ја. 

Са став, ни кад ја чи. Ве ле мај сто-
ра је 16, де вет ин тер мај сто ра и пет 
мај сто ра ФИ ДЕ, ко ји ће игра ти се-
дам ко ла по швај цар ском си сте му 
(тем по 10 ми ну та по игра чу плус 
бо ни фи ка ци ја од пет се кун ди за 
сва ки по тез), да би нај бо ља че тво-
ри ца на кра ју игра ли дво кру жно 
по лу фи на ле и фи на ле.

– Обез бе ђен је и бо гат на град-
ни фонд, од ко га ће пр ва на гра да 
из но си ти 40.000 ди на ра – до дао је 
се кре тар ШС Цен трал не Ср би је и 
идеј ни тво рац овог тур ни ра Ми-
ли во је Ми ли во је вић. – Про шле го-

ди не је по бе дио не ка да шњи омла-
дин ски пр вак све та ве ле мај стор 
Игор Ми ла ди но вић, ко ји ће, на-
дам се, са да бра ни ти тро феј. Број 
ве ле мај сто ра би био и ве ћи, јер вла-
да ве ли ко ин те ре со ва ње ме ђу нај-
бо љим ша хи сти ма Ср би је, ме ђу-
тим, про по зи ци је су стрикт не, и 
са мо нај бо ље пла си ра ни са прет-
ход них 12 тур ни ра, уз осам по зи ва-
них од стра не ор га ни за то ра, има ју 
пра во да игра ју – до дао је на Ми-
ли во је вић. 

Пот пред сед ник ШС Цен трал-
не Ср би је Зо ран Бо јо вић, за хва-
лио се ор га ни за то ри ма прет ход-
них 12 тур ни ра, јер су у те шким 
вре ме ни ма по спорт, по себ но шах, 
ус пе ли да из дво је зна чај на сред ства 
и ор га ни зу ју Гран при.

– Гран при се ри ја ШС Цен трал-
не Ср би је до при но си раз во ју ша ха, 
по себ но у ма њим сре ди на ма. Из 
тог раз ло га вра та ко ја нам је отво-
рио Де спо то вац тре ба ис ко ри сти ти 
да се учвр сти по зи ци ја овог спор-
та у по мо рав ском окру гу, где има 
до ста та лен то ва них мла дих ша-
хи ста. – на гла сио је на кра ју Бо-
јо вић. И. Р.

УЧЕ СНИ ЦИ ФИ НАЛ НОГ ТУР НИ РА
1. Го ран М. То до ро вић 90 бо до ва по сле 12 тур ни ра (25 за три јумф), 2. Сло бо дан Мар ти но вић 89, 
3. Да ни ло Ми ла но вић 85, 4. Ни ко ла Не сто ро вић 81, 5. Го ран Ар со вић 78, 6. Ми лош Пе ру но вић 
76, 7. Ива ни ше вић Иван 70, 8. Бран ко Да мља но вић 70, 9. Бран ко Та дић 66, 10. Зо ран Ар со вић 
63, 11. Де јан С. Па вло вић 62, 12. Го ран Ча бри ло 61, 13. Зо ран Но во сел ски 60, 14. Де јан Пи ку ла 
58, 15. Бор ко Лај тхајм 58, 16 Бра ни мир. Ћер тић 48, 17. Го ран Па вло вић 44, 18. Бо шко Абра мо вић 
42, 19. Мла ден Ми лен ко вић 38, 20. Игор Ми ла ди но вић 38, 21. Ми хај ло Сто ја но вић 37, 22. Бо ро-
љуб Зла та но вић 34, 23. Али ја Му ра то вић 33, 24. То шић Ми ро слав 33. По по зи ву ор га ни за то-
ра: 25. Де јан Бран ко вић, 26. Љу би ша До бро са вље вић, 27. Алек сан дар Ко ва че вић, 28. Сан дра 
Ђу кић, 29. Ми лош Лап че вић, 30. Не над Ри стић, 31. Јо сип Ашик и 32. Ду шан Се ку лић.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ЕКИП НИ ТУР НИР У МА ЂАР СКОЈ

Срп ски ака дем ци нај бо љи
По во дом 100 го ди на од ро ђе ња ма-
ђар ског ша хи сте Бар ца Ге де о на, од-
и гран је екип ни омла дин ски ме ђу-
на род ни тур нир у ба њи Бе рек фур до, 
на ко ме је три јум фо ва ла сту дент-
ска ре пре зен та ци ја Ср би је. 

На ши ака дем ци су игра ли у са-
ста ву Ми лош Стан ко вић, Ба линд 
Нађ Хе ђе ши, Да ни ло Че ро вић и 
На де жда Сто ја но вић, а у кон ку-
рен ци ји сту де на та из Ма ђар ске, 
Пољ ске, Сло вач ке и Ру си је, осво-
ји ли су 25 по е на, 4,5 ви ше од нај-
ве ћег кон ку рен та – до ма ћег ЕЛ-
ТЕ ти ма и ре пре зен та ци је Ру си је. 
Пре су дио је ме ђу соб ни ду ел, где 

су на ши сту ден ти по бе ди ли Ма-
ђа ре 2,5:1,5, а Ру се 3,5:0,5.

По но во је уз ака дем ску ша хов-
ску ре пре зен та ци ју би ла Ви со ка 
шко ла за по слов ну еко но ми ју 
(ПЕП), ко ја је и ор га ни зо ва ла пут 
на ших сту де на та, а би ће и по кро-
ви тељ но вог ме ча Ср би ја – Ма ђар-
ска на ред не го ди не, ве ро ват но за 
дан сту де на та 4. апри ла. 

Ко на чан пла сман: 1. Ср би ја 25, 
2–3. ЕЛ ТЕ тим (Ма ђар ска) и Ру си ја 
по 20,5, 4. Ки суј за лаш (Ма ђар ска) 
18, 5. Кар чаг (Ма ђар ска) 10. 6. Сло-
вач ка 8,5, 7. Пољ ска 5,5, 8. Бар ца 
(Ма ђар ска) 4 меч по е на. И. Р.

Крам ник два из два у Холандији
У Ху ге ве ну (Хо лан ди ја) игра се „крун ски“ тур нир че тво ри це, 20. ка те го ри-
је (про сеч ни реј тинг 2.732), на ко ме уче ству ју не ка да шњи свет ски пр вак 
Крам ник. По сле два ко ла, Крам ник има мак си ма лан учи нак по бе да ма 
над Пол га ро вом и Ги ри јем.  Пла сман по сле 2. ко ла: 1. Вла ди мир Крам-
ник (Ру си ја, 2.791) 2, 2. Ва хјер Ла грев (Фран цу ска, 2.715) 1, 3–4. Аниш Ги ри 
(Хо лан ди ја, 2.722) и Ју дит Пол гар (Ма ђар ска, 2.701) по 0,5 по е на. И. Р.

ХО КЕЈ НА ЛЕ ДУ ЦР НО–БЕ ЛИ ВЕ ЧЕ РАС ДО ЧЕ КУ ЈУ ОЛИМ ПИ ЈУ

По бе да у мислима
О

б ра чун оклоп ни ка Пар ти за-
на и Олим пи је, дру ги у про-
те клих се дам да на, за ка зан је 

ве че рас у 18 ча со ва у ле де ној дво-
ра ни Пи о нир. Про шле не де ље цр-
но–бе ли су по бе ди ли на пе на ле у 
од ло же ном ме чу дру гог ко ла Сло-
хо кеј ли ге, по сле то га из гу би ли од 
за гре бач ке Мла до сти, па се бо до ви 
овај пут на ме ћу као оба ве за.

О ква ли те ти ма про тив ни ка нај-
по зва ни ји да го во ри је Кле мен Со-
др жник. Сна жни бек, по ни као у 
Олим пи ји, био је про шле се зо не 
стуб од бра не сло ве нач ког ти ма, по 
ста ти сти ци нај бо љи у ли ги.

– Мла ди игра чи су нај ве ћа сна га 
Олим пи је. Про шли су омла дин ску 
шко лу, до бро кли за ју, тех нич ки од-
лич но ба ра та ју са па ком и не игра ју 
на па мет – по хва лио је Со др жник 
сво је бив ше са и гра че – Дру ги на-
пад им је нај о па сни ји. Сви мом ци 
има ју ма ње од 20 го ди на и жељ ни 
су до ка зи ва ња. Не до ста так ис ку ства 
им је је ди ни ми нус, али за две–три 
го ди не би ће мно го бо љи. По је дин-
ци има ју тре му, јер пр ви пут игра ју 
ли гу као што је Сло хо кеј.

Цр но–бе ли су ду ел у Ти во ли ју 
мо гли да до би ју и у ре гу лар ном де-

лу, али су при ми ли гол 61 се кун ду 
пре ис те ка 60 ми ну та.

– Мо ра мо да по пра ви мо про це-
нат ре а ли за ци је. Про ма ши ли смо 
пра зан гол не ко ли ко пу та, а би ли 
смо бо љи и у про ду жет ку. Ако са-
да по го ди мо бар по ла та квих шан-
си, осво ји ће мо лак ше же ље не бо-
до ве – ис ти че Со др жник.

Сло ве нач ки бек је све стан да би 
по раз ути цао на са мо по у зда ње:

– За ни ма нас са мо по бе да. Ка сно 
смо по че ли се зо ну и због то га има-
ли мно го осци ла ци ја у прет ход ним 
утак ми ца ма. Би ће не из ве сно ве че-
рас, али ми слим да смо бо љи. Би ће 
нам лак ше ако бу де мо има ли по др-
шку са три би на. И. Мра о вић

СО ДР ЖНИК:  ПРИ ХВА ТИ ЛИ МЕ КАО БРА ТА
Пред по че так се зо не, Кле мен Со др жник је до био по ну ду да опет 
об у че дрес пр вог ти ма Олим пи је.
– Од и грао сам јед ну се зо ну у ЕБЕЛ ли ги, али сам имао ма лу ми ну-
та жу. За то са да ни сам же лео да по на вљам гре шку. На пра вио сам 
нај бо љи из бор до ла ском у Пар ти зан, са и гра чи су ме при хва ти ли 
као бра та, као да се зна мо де сет го ди на – ре као је Со др жник.

БЕЗ ПРА ВА НА ГРЕ ШКУ: Не над Ра ко вић и Кле мен Со др жник (де сно) 

Па ро ви де ве тог ко ла – да нас: Мла ди Је се-
ни це – Мла дост, Три глав – ХДД Блед, Ма ри-
бор – Сла ви ја, Пар ти зан – Олим пи ја.

1. МА РИ БОР 7 6 1 0 0 (37:18) 20
2. М. ЈЕ СЕ НИ ЦЕ 8 4 1 1 2 (24:22) 15
3. СЛА ВИ ЈА 8 3 2 1 2 (26:29) 14
4. ОЛИМ ПИ ЈА 8 4 0 1 3 (36:28) 13
5. МЛА ДОСТ 7 4 0 0 3 (28:27) 12
6. ПАР ТИ ЗАН 6 3 1 0 2 (23:18) 11
7. ТРИ ГЛАВ 8 1 0 1 6 (17:28) 4
8. ХДД БЛЕД 8 0 0 1 7 (19:40) 1

КУ ГЛА ЊЕ ПР ВА МУ ШКА ЛИ ГА, ГРУ ПА ВОЈ ВО ДИ НА – 4. КО ЛО

Кри стал раз би јен у Ин ђи ји
Два дер би ја од и гра на су у че твр том 
ко лу Пр ве му шке ли ге, гру па Вој-
во ди на. Же ле зни чар је на нео пр-
ви по раз зре ња нин ском Кри ста лу, 
док До ли на ни је ус пе ла да за у ста-
ви Пе тро ва ра дин, ко ји је остао уса-
мљен на пр вом ме сту са мак си-
мал них осам бо до ва. И. М.

АПА ТИН – ВОЈ ВО ДИ НА (НО ВИ САД) 
3.432:3.351 (5:3). До јић – Кур ја ков 1:0 
(604:537, 3:1), Ба лаћ – Ђа ко вић 0:1 (562:588, 
2:2), Ба ги – Рац 0:1 (557:575, 1:3), Бо сић – 
Ре ло та 1:0 (572:562, 2:2), Жи гић – Вит ман 
1:0 (559:520, 3:1), Јо ва нић – Кре со вић 0:1 
(578:569, 1:3). Су ди ја: Ми лан Пи ли по вић.
ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР (ИН ЂИ ЈА) – КРИ СТАЛ (ЗРЕ-
ЊА НИН) 3.244:3.001 (7:1). Ми ли во је вић – 
Три фу ња гић 1:0 (565:500, 3:1), Ђу рић – Јеф-
тић 1:0 (556:510, 4:0), Ду ба јић – Сав ко вић 
1:0 (534:486, 3:1), Ју хас – Га јин 1:0 (520:497, 
3:1), Ман дић – Ке вре шан 0:1 (за до ма ће за-
ме на Стој ко вић 244, укуп но 500:516, 2:2), Ко-
лић – Ко стић 1:0 (569:492, 3:1). Су ди ја: Ми-
ро слав Ја ки мев.
ТО ЗА МАР КО ВИЋ (КИ КИН ДА) – КА ЊИ-
ЖА 2.936:2.902 (5:3). Ја ко вље вић – С. Скен-
де ро вић 1:0 (483:469, 3:1), Са вин – Ке ри 0:1 
(502:526, 0:4), Ћи рић – Бар лог 0:1 (484:467, 
1:3), Р. За кар ста ри ји – Са ка ла 1:0 (484:491, 
2,5:1,5), Нађ – Са бо 0:1 (479:486, 1:3), Пе скар 
– Бо снаи 1:0 (за го сте за ме на Ба та 236, укуп но 
504:463, 3:1). Су ди ја: Кри сти јан Бар на.
ХАЈ ДУК (КУ ЛА) – ЈЕ ДИН СТВО (НО ВИ БЕ-
ЧЕЈ) 3.119:3.065 (6:2). Ни ко лић – Н. Ме са-
рош 0:1 (503:525, 1:3), Ле ко вић – Зол наи 0:1 
(497:519, 1:3), Ба лог – Кир ти 1:0 (535:503, 4:0), 
Јо ко вић – Н. Ер ње ши 1:0 (568:528, 4:0), Ба-

кић – И. Ја гер мла ђи 1:0 (509:497, 2,5:1,5), 
Ми ло вић – И. Ме са рош 1:0 (507:493, 3:1). Су-
ди ја: Зо ран Жи гић.
ДО ЛИ НА (ПА ДИ НА) – ПЕ ТРО ВА РА ДИН 
3.094:3.218 (2:6). Са бо – Ци ме ша 0:1 (489:524, 
0:4), Хор ња чек – Ра ни са вљев 0:1 (554:554, 
1:3), То ма шик – Бо да 1:0 (517:511, 2:2), Бе-
шка – Бла го је вић 0:1 (561:581, 2:2), Нађ – 
Дра гић 1:0 (523:495, 3:1), Ђу рик – Ба јић 0:1 
(за до ма ће за ме на Свак 290, за го сте Ке-
рег ђар то 129, укуп но 450:553, 0:4). Су ди ја: 
Ми хал Би лек.

1. ПЕ ТРО ВА РА ДИН 4 4 0 0 (25:7) 8
2. ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 4 3 0 1 (20:12) 6
3. КРИ СТАЛ 4 3 0 1 (17:15) 6
4. ДО ЛИ НА 4 2 1 1 (19:13) 5
5. АПА ТИН 4 2 0 2 (15:17) 4
6. ХАЈ ДУК 4 1 1 2 (15:17) 3
7. ЈЕ ДИН СТВО 4 1 1 2 (14:18) 3
8. ВОЈ ВО ДИ НА 4 0 2 2 (13:19) 2
9. Т. МАР КО ВИЋ 4 1 0 3 (10:22) 2
10. КА ЊИ ЖА 4 0 1 3 (12:20) 1

Па ро ви пе тог ко ла (22–23. ок то бар): Пе-
тро ва ра дин – Апа тин, Је дин ство – До ли на, 
Ка њи жа – Хај дук, Кри стал – То за Мар ко вић, 
Вој во ди на – Же ле зни чар.

ПР ВА ЛИ ГА (Ж) - ВОЈВОДИНА
СПАР ТАК (ДЕ БЕ ЉА ЧА) – ПЕ ТРО ВА РА-
ДИН 3.074:2.998 (6:2). Ка то на – Вар ју 0:1 
(488:514, 1:3), Ха лас – Стој ков 1:0 (516:486, 
3:1), Ј. Фе рен ци – По по вић 1:0 (522:511, 2:2), 
Ко чов ски – Ми ло сав 0:1 (за до ма ће за ме-
на М. Фе рен ци 104, укуп но 450:533, 0:4), 
Чен ге ри – Ћи ри ло вић 1:0 (535:494, 3:1), Х. 
Фе рен ци – Ср да нов 1:0 (за го шће за ме на 

Ста нић 120, укуп но 563:460, 4:0). Су ди ја: 
Та маш Шош.
АЛИ МЕН ТА (НО ВИ САД) – БА НАТ (ЗРЕ ЊА-
НИН) 2.934:2.946 (3:5). Ми ка ши но вић – Бу-
гар ски 1:0 (486:468, 3:1), Јо ка но вић – Бо шков 
0:1 (за до ма ће за ме на Ка ра но вић 251, укуп но 
475:494, 2:2), Тон ко вић – Ба јус 1:0 (492:481, 
3:1), Кр стић – По пов 0:1 (486:497, 1:3), Ку кић 
– Ше вић 0:1 (за до ма ће за ме на Ћи рић 231, 
укуп но 464:522, 0:4), Кол бас – Влај ков 1:0 
(531:484, 4:0). Су ди ја: Жи ко Ла зић.
ВР БАС ДА НА – НО ВИ САД 2.946:2.714 (7:1). 
Сто ја но вић – Ни ко лић 0:1 (466:495, 1:3), Ма-
сти ко са – Шу мар 1:0 (517:476, 3:1), Ива но вић 
– Ло врић 1:0 (494:440, 3:1), Маџ гаљ – Шо ти 
1:0 (531:440, 4:0), Ко раћ – Гво зде но вић 1:0 
(475:463, 2:2), Ја гић – Бје ло вук 1:0 (463:400, 
4:0). Су ди ја: Пре драг Ко при ви ца.
РАД НИЧ КИ (НО ВИ САД) – ВОЈ ВО ДИ НА 
(БАЧ КО ГРА ДИ ШТЕ) 3.071:3.071 (5:3). Ви-
дић – Т. Ка ћан ски 0:1 (484:532,2:2), Ра о нић 
– Лу кач 0:1 (504:523, 2:2), Орос – Слав-
нић 1:0 (508:505, 3:1), Де лић – Н. Ка ћан-
ски 1:0 (516:469, 3:1), С. Ђу кић – С. Ши бул 
1:0 (535:529, 2:2), М. Ђу кић – И. Ши бул 1:0 
(524:513, 2:2). Су ди ја: Ми ла дин Зу ро вац.

1. ВР БАС 4 3 0 1 (22:10) 6
2. СПАР ТАК 4 3 0 1 (21:11) 6
3. ПЕ ТРО ВА РА ДИН 4 3 0 1 (20:12) 6
4. ВОЈ ВО ДИ НА 4 2 0 2 (19:13) 4
5. БА НАТ 4 2 0 2 (13:19) 4
6. РАД НИЧ КИ 4 2 0 2 (13:19) 4
7. АЛИ МЕН ТА 4 1 0 3 (13:19) 2
8. НО ВИ САД 4 0 0 4 (7:25) 0

Па ро ви пе тог ко ла (22–23. ок то бар): Вој во ди-
на – Спар так, Но ви Сад – Рад нич ки, Ба нат – 
Вр бас Да на, Пе тро ва ра дин – Али мен та.

17:55 Рукомет, кавл. За 
ЕП: Србија - Грчка

10:45 Спортски дневник
11:50 Српска лига Београд
13:05 Прва лига Србије
15:25 Атлетика, Куп Србије
15:55 КГ спорт
17:15  Лига будућих 

шампиона
19:15 Бодибилдинг
22:45 Спортски дневник
23:05 Кошарка


