
 спортски журнал УТОРАК 15. ФЕБРУАР 2011. 23

СПОРТСКИ МИКС
ША Х ПРЕД СЕД НИК ШС ЦЕН ТРАЛ НЕ СР БИ ЈЕ СЕ ЛИ МИР МА НОЈ ЛО ВИЋ 

Избори прави потез
Ш

а хов ско мо ре Ср би је, по но во се ус та ла са ло. Не-
за до вољ ство ра дом Ша хов ског са ве за Ср би је, 
про бле ми са ле ги тим но шћу под руч ног са ве-

за Вој во ди не, из ба ци ва ње са реј тинг ли сте због ду го-
ва, као и лош пла сман на Олим пи ја ди, до ве ле су до 
отво ре не кон фрон та ци је не ких од нај бо љих игра ча и 
клу бо ва са Са ве зи ма.

На пра вљен је Ини ци ја тив ни од бор у ко ме се на-
ла зе ве ле мај сто ри Бо јан Вуч ко вић, Иван Ива ни ше-
вић, Алек сан дар Ко ва че вић, Дра ган Шо лак, Ми хај-
ло Сто ја но вић, Бран ко Да мља но вић, ин тер мај сто ри 
Иван Мар ко вић и Љи ља Др ље вић, као и Не бој ша Ба-
ра лић и Вла ди ца Ан дре јић, ко ји тра жи хит не про ме-
не у срп ском ша ху.

ОСТАВ КЕ И ПРО МЕ НА СТА ТУ ТА
Пре ста нак ва же ња свих из бор них функ ци ја у ШСС 
и под руч ним са ве зи ма Вој во ди не, Цен трал не Ср-
би је, Бе о гра да и КиМ, оп ште из бо ре на свим ни-
во и ма, на ко ји ма би пра во гла са има ли сви пу-
но лет ни ша хи сти ко ји су ре ги стро ва ни чла но ви 
клу бо ва на те ри то ри ји Ср би је.
Та ко ђе, Ини ци ја тив ни од бор тра жи и вра ћа ње свих 
пре ро га ти ва на ци о нал ног са ве за Ша хов ском са-
ве зу Ср би је, ко ји за тим пре но си део сво јих овла-
шће ња на под руч не са ве зе, као и из ме ну ста ту та, 
ка ко би се за га ран то ва ла за сту пље ност клу бо ва 
и про фе си о на ла ца у свим ор га ни ма Са ве за.

ОТВО РЕ НО О СВЕ МУ: Се ли мир Ма ној ло вић

СЈАЈНА ПАРТИЈА И ПОБЕДА БЕОГРАДСКОГ ВЕЛЕМАЈСТОРА НА АЕРОФЛОТ ОПЕНУ

Вучковић срушио Мовсесјана
По бе да ко ја је од јек ну ла ша хов-
ском Ср би јом. Бе о град ски ве ле-
мај стор Бо јан Вуч ко вић, у сед мом 
ко лу Аеро фло то вог опе на у Мо-
скви, по бе дио је Сер ге ја Мов се сја-
на (2.721), 32-го ди шњег јер мен ског 
ве ле мај сто ра, тре нут но 26. игра ча 
све та по реј тин гу.

 Вуч ко вић је као бе ли сјај но играо 
це лу пар ти ју, а до по бе де, у ва ри-
јан ти ним цо ви че ве ин диј ке, Вуч-
ко вић је сти гао у 34. по те зу, по сле 
жр тве лов ца. Цр ни се су о чио са 
гу бит ком то па и мно го ло ши јом 
по зи ци јом, та ко да је од лу чио да 
пре да. Вуч ко вић се по пео до де о-
бе де ве тог ме ста са 4,5 по е на, и у 

на ред ном осмом ко лу, прет по след-
њем, игра про тив Бо ри са Гра че ва 
(2660), 25-го ди шњег ру ског ве ле-
мај сто ра.

Ре зул та ти сед мог ко ла: Ко ба ли ја 
– Ку анг 0:1, Ка сим џа нов – Ви тју гов 
ре ми, То ма шев ски – Хи сма ту лин 
ре ми, Жу Ји ан чао – Ја ко вен ко ре-
ми, Ва хјер Ла грев – Сан ди пан ре-
ми, Во ло ки тин – Ју 0:1, Че па ри нов 
– Сал га до Ло пез 1:0, Динг – Гра чев 
ре ми, Р. Ма ме дов – Бу кав шин 1:0, 
Сју ги ров – Звја гин цев ре ми, Вуч-
ко вић – Мов се сјан 1:0, Ра гер – Ан-
дреј ни кин ре ми, Ле нич – Мо ти љев 
ре ми, Кур но сов – Род штајн 0:1, Ко-
тро њас – Кам ски 0:1, итд.

ПЛА СМАН
1. Ли ем Ле Ку анг (Ви јет нам 2.664) 6, 2-8. 
Де нис Хи сма ту лин (Ру си ја, 2.649), Јан гји 
Ју (Ки на, 2.607), Ни ки та Ви тју гов (Ру си ја, 
2.709), Јев ге ниј То ма шев ски (Ру си ја, 2.695), 
Ру стам Ка сим џа нов (Уз бе ки стан, 2.681), 
Ра уф Ма ме дов (Азер беј џан, 2.660), Иван 
Че па ри нов (Бу гар ска, 2.665) по 5, 9-20. 
Бо јан Вуч ко вић (Ср би ја, 2.623), Ми ха ил 
Ко ба ли ја (Ру си ја, 2.666), Ди ми три Ја ко-
вен ко (Ру си ја, 2.718), Чан да Сан ди пан (Ин-
ди ја, 2.641), Мак сим Ва хјер Ла грев (Фран-
цу ска, 2.715), Ли рен Динг (Ки на, 2.628), 
Жу Ји ан чао (Ки на, 2.655), Мак сим Род-
штајн (Изра ел, 2.625), Бо рис Гра чев (Ру-
си ја, 2.660), Ва дим Звја гин цев (Ру си ја, 
2.660), Са нан Сју ги ров (Ру си ја, 2.626) по 
4,5 по е на, итд.

СТО НИ ТЕ НИС  МЕ МО РИ ЈАЛ ВОЈ КАН МАР КО ВИЋ ЗА ЈУ НИ О РЕ У БАЧ КОМ БРЕ СТОВ ЦУ

Борису Ми ха и ло ви ћу два зла та
Бо рис Ми ха и ло вић осво јио је зла то у син глу и у ду блу 
са Кри сти ја ном Да ле ом на „Ме мо ри ја лу Вој кан Мар-
ко вић“ у Бач ком Бре стов цу. У кон ку рен ци ји ју ни ор ки 
сла ви ла је Ива на Гр жа ља, док су у ду блу нај бо ље би ле 
Бра ни сла ва По пов и Иза бе ла Ча ки. 

У фи на лу ју ни ор ског син гла Бо рис је са вла дао Или ју 
Мај сто ро ви ћа 3:0. Брон за не ме да ље осво ји ли су Ивор 
Ка тић, ко ји је по ра жен у ду е лу про тив Мај сто ро ви ћа 
1:3 и Ва лен тин Нађ не ме ди, ко ји је из гу био пар ти ју у 
че ти ри се та про тив по бед ни ка тур ни ра. 

У жен ској кон ку рен ци ји Ива на је по бе ди ла Те о до ру 
Ада мо вић у фи на лу 3:0. У по лу фи на лу Те о до ра је са-
вла да ла Та тја ну Тур ко а ње 3:1, док је Гр жа ља би ла бо ља 
од Су за не Мен дер гиш 3:2. Ре зул та ти ду бла, ју ни ор ско 
фи на ле: Да леа, Ми ха и ло вић – Ђу риш, Гр бић 3:1. По лу-
фи на ле: Да леа, Ми ха и ло вић –Па вло вић, По по вић 3:1, 
Ђу риш, Гр бић – Мај сто ро вић, Нађ не ме ди 3:1. Ју ни ор ке 
фи на ле: Ча ки, По пов – Ада мо вић, Аго штон 3:1. По лу-
фи на ле: Ча ки, По пов – Мен дер гиш, Ве ји но вић 3:0, Ада-
мо вић, Аго штон – Ха лас, Д. Виг ње вић 3:1. М.Н.

Украт ко, тра же се остав ке и но ви из бо ри на свим ни-
во и ма, про ме на са да шњег „кон фе де рал ног“ ста ту та, 
али и ве ћа за сту пље ност клу бо ва и про фе си о на ла ца 
у ра ду ШСС. За крат ко вре ме, по др шка ини ци ја ти ви 
гру пе ша хи ста, на ра сла је на 120 игра ча (осам од пр-
вих де сет са ја ну ар ске реј тинг ли сте) и осам клу бо ва, 
од ко јих су шест пр во ли га ши.

Је дан од рет ких функ ци о не ра ко ји раз ми шља исто 
као и Ини ци ја тив ни од бор, је и Се ли мир Ма ној ло-
вић, од ма ја про шле го ди не пред сед ник ШС Цен трал-
не Ср би је.

– Пред став ни ци Ини ци ја тив ног од бо ра су тра жи-
ли на шу по моћ, јер сма тра ју да смо на слич ном кур су 
– ка же Се ли мир Ма ној ло вић. – По ку ша ва ју да ства-
ри ре ше у окви ру ини сти ту ци ја си сте ма, и то тре ба 
по др жа ти.

Ма ној ло вић, са пред став ни ци ма ШСЦС у Из вр шном 
од бо ру ШС Ср би је, у не ко ли ко на вра та су по ку ша ва-
ли су да по кре ну не ка од го ру ћих пи та ња, ме ђу тим, у 
нај бла жем слу ча ју, би ли су иг но ри сан од оста лих чла-
но ва ИО.

– Кад ми је све већ пре вр ши ло, обра тио сам се јав-
но сти. Су шти на је, не то ли ко у тој фор мал ној стра ни 
ор га ни за ци је, ко ли ко у љу ди ма ко ји се на ла зе на функ-
ци ја ма. Бе о град и Вој во ди на су се удру жи ли и ве ћи на 
је на тој стра ни. Про сто ре че но – 2:1. Али, то се де ша ва 
и у слу ча је ви ма, ка да не би тре ба ло да се над гла са ва-

мо. Че сто сам у по зи ци ји да гу бим здра вље на тим са-
стан ци ма. Бес ко нач но ду го тра ју и не ма ју сми сла. Ка-
да би сви ра ди ли за до бро бит ша ха све би се ре ша ва ло 
без ве ћих про бле ма. – под се ћа Ма ној ло вић. 

Пре ма речима пред сед ни ка ШС Цен трал не Ср би је, 
ста тут ни је је ди ни и нај ве ћи про блем, али је си гу ран 
да је ре ше ње у из бо ри ма на свим ни во и ма.

– Са да шњи ста тут се не раз ли ку је од на пред них ста-
ту та ве ћи не за ма ља Евро пе, и не мо же мо се ва ди ти да 
је то глав ни раз лог – твр ди Ма ној ло вић. – Про блем је 
у љу ди ма, и за то сма трам да је ре ше ње у из бо ри ма на 
свим ни во и ма. Ми ко ји не мо же мо да се из бо ри мо за 
сво је иде је, је ди но нам оста је да се по ву че мо, па не ка 
се на из бо ри ма по ка же ко је у пра ву. И. Р.

НАЈБОЉИ: Ива на Гр жа ља и Бо рис Ми ха и ло вић

НЕ РА ЗУ МЕ ВА ЊЕ 
ДИ СЦИ ПЛИ НЕ
Тре нер но ве на ци о нал не ре-
кор дер ке Ми лан Сто шић, сма-
тра да би ре зул тат био још 
бо љи да Је ле на има од го ва-
ра ју ће усло ве за рад.
– Је ле на је ле по ра ди ла и тре-
ни ра ла и оче ки ва ли смо др-
жав ни ре корд. Не ма, ме ђу-
тим, код нас раз у ме ва ња за 
ову ди сци пли ну и да има мо бо-
ље усло ве ре зул тат би мо гао 
да бу де бар 4,30. Ми слим да 
је она са да зре ла за до бре ре-
зул та те и по треб на јој је по др-
шка са свих стра на. Чи ње ни ца 
да још ни је до шла до ви си не 
од 4,30 је да нак ло ших усло-
ва за ову ди сци пли ну. 

АТЛЕ ТИ КА ЈЕ ЛЕ НА РА ДИ НО ВИЋ ВА СИЋ ЗА ДО ВОЉ НА ДР ЖАВ НИМ РЕ КОР ДОМ

Јури воз за Па риз
П

о сле че ти ри го ди не Ср би-
ја је до би ла но ву на ци о нал-
ну ре кор дер ку у ско ку мот-

ком. Је ле на Ра ди но вић Ва сић је 
на ми тин гу у аустриј ском Лин цу 
пре ско чи ла 4,11 м, што је за цен ти-
ме тар бо ље од прет ход ног др жав-
ног ре кор да ко ји је по ста ви ла ње-
на не ка да шња ко ле ги ни ца из клу ба 
Цр ве на зве зда, Сла ви ца Се ме њук 
2006. го ди не. 

– Оче ки ва ла сам да ћу кад–тад 
обо ри ти ре корд. Мо гла сам и бо ље 
да ска чем. Већ у пр вом по ку ша ју 
сам би ла успе шна на 4,11. Има ла 
сам ствар но ле пе ско ко ве – по че-
ла је у те ле фон ском раз го во ру Ра-
ди но вић Ва сић. 

Иако је по бе ди ла на овом ми тин-
гу, ни је, ме ђу тим, ус пе ла да до ђе до 
нор ме за од ла зак на пр вен ство Ста-
рог кон ти нен та у Па ри зу. 

– По сле ско ка на 4,11 од мах сам 

ИЗ МА КЛА НОР МА ЗА ЕП: Је ле на Ра ди но вић Ва сић

KA JAK  ЖЕН СКИ ЧЕ ТВЕ РАЦ СЕ ВРА ТИО СА ПРИ ПРЕ МА ИЗ ХР ВАТ СКЕ

Убр за ни про грам за Се ге дин
Де вој ке у че твер цу Ан то ни ја Пан да, 
Ан то ни ја Нађ, Ре на та Ма јор-Ку бик 
и Мар та Ти бор (k-4 500m) за раз-
ли ку од прет ход них се зо на, ра де по 
убр за ном про гра му. По сле ве ли ког 
бро ја пре ђе них ки ло ме та ра у Без да-
ну, ба зи за при пре ме жен ског че тво-
ро се да, на ше гра ци је бо ра ви ле су у 
хр ват ском Ро го ти ну. За до вољ не ура-
ђе ним вра ти ли су се у Без дан, где су 
на ста ви ле са ра дом. 

- Ра чу на мо да ће мо са овим про-
гра мом са ко јим спро во ди мо при-
пре ме би ти спрем ни ји за Свет ском 
пр вен ству у Се ге ди ну на ко јем се ис-
пу ња ва ју олим пиј ске нор ме - ка же 
се лек тор Ја нош Пан да и до да је - То 
зна чи да оно што смо ра ди ли кра јем 
фе бру а ра сад смо спро ве ли сре ди-
ном ја ну а ра. У пре во ду то зна чи да 

има мо мно го ви ше ве сла ња, има-
ће мо мно го ја чу под ло гу и мно го 
оштри ји за вр ше так. 

Наш жен ски квар тет има иде ал-
не усло ве за тре нин ге на Без дан ском 
ка на лу. Од вре мен ских при ли ка, за-
ви си ће њи хов да ли план и про грам 
при пре ма .

- Оног тре нут ка ка да за хлад ни и 
усло ви не бу ду до зво ља ва ли да ве-
сла мо иде мо на при пре ме. За са да 
је јед на од оп ци ја Тре би ње где би се 
на ше де вој ке при пре ма ле са оста-
лим ре пре зен та тив ци ма ко ји ће пу-
то ва ти о тро шку КСС - по ру чу је се-
лек тор де во ја ка.

Да ме ће има ти ре дов ну кон тро-
лу, кра јем апри ла на Ку пу Ср би је, а 
пр ви из ла зак на ме ђу на род ну сце ну 
пла ни ран је у дру гој по ло ви ни ма ја у  

Че шкој, на дру гом Свет ском ку пу 
чи ји ће до ма ћин би ти Ра чи це. По-
том сле ди ЕШ у Бе о гра ду, и СП у 
Се ге ди ну, где је крај њи циљ Олим-
пиј ска нор ма. Од ове го ди не, ка-
да су у пи та њу груп ни чам ци, ква-
ли фи ка ци је за Олим пиј ске игре 
од ви ја ју се по не што из ме ње ном 
си сте му ко ји иде на ру ку на шим 
кан ди дат ки ња ма за Лон дон. 

- Де сет по са да из Се ге ди на ди-
рект но од ла зи у Лон дон, под усло-
вом да ме ђу пр вих де сет бу ду по-
са де са три кон ти нен та. Ми смо 
сва ке го ди не има ли ре зул тат ко-
ји је био бо љи од оног ко ји је по-
тре бан за ква ли фи ка ци је за ОИ. 
Ме ђу тим, си стем је био та кав да 
ни смо успе ва ли да се из бо ри мо за 
од ла зак на нај ве ћу смо тру свет ског 
спор та, по ма ло на ка рад но на пра-
вљен, а европ ске по са де су би ле 
зна чај но оште ће не. Од ове го ди не 
то је про ме ње но и ова но ва пра-
ви ла нам ите ка ко од го ва ра ју - по-
ру чу је Пан да.

Се лек тор се не бо ји кон ку рен-
ци је, али под се ћа да ће све по са-
де би ти мно го спре ми је на пла-
не тар ном шам пи о на ту не го ли 
што је то био слу чај у прет ход не 
две се зо не. 

- Не би сме ли да про пу сти мо 
шан су ко ја нам се ука зу је. Ми ра-
ди мо не у по ре ди во ја че и бо ље, али 
и дру ги ће би ти из у зет но спрем ни. 
Опрез ни је на до мет, али објек тив-
но и ре ал но тре ба ло би да се ква-
ли фи ку је мо на ОИ-кон ста то вао 
је наш са го вор ник. 

М. Ка пе лан

по ме ри ла ле стви цу на 4,20 ко ли-
ко је нор ма за Па риз, али ни јед ном 
ни сам ус пе ла да пре ско чим. Ма ло 
ми је фа ли ло, би ла сам кнап у по-
след њем ско ку. У сре ду ме оче ку-
је још јед но так ми че ње у Пра гу и 
на дам се да ћу та мо до ћи до кар-
те за кон ти нен тал но пр вен ство – 
искре на је Је ле на. 

Ка ко ка же и са ма, овај ре зул тат 
је ствар но ве ли ки успех с об зи ром 
на то у ка квим усло ви ма тре ни ра 

и ка ко се сна ла зи са од ла ском на 
ино стра на так ми че ња. 

– Зи ми не тре ни рам са мот ком. 
Идем у те ре та ну, тр чим, ска чем 
тро скок, даљ...ме ни је од ла зак на 
сва ко так ми че ње ујед но и тре-
нинг. Мот ка ко ју ко ри стим је су-
ви ше ме ка на, њом не мо гу ви ше 
да ска чем, пре ра сла сам је. Но ва 
мо ра пр во да се на ру чи, да се че-
ка док не стиг не...Мој тре нер Ми-
лан Сто шић ни је мо гао да бу де са 
мном у Лин цу, јер ни је имао ко да 
му пла ти да до ђе, али сва ко днев-
но се чу је мо те ле фо ном и го во-
ри ми ка ко и шта да ра дим. Сме-
ште на сам код јед не де вој ке и ов де 
сам о свом тро шку – ка же Је ле-
на, ко ја је и на ми тин гу у Лин цу 
мо ра ла да ска че ту ђом мот ком. – 

Аустриј ски тре нер Адлер Вол фи 
ме је ви део про шле не де ље ка ко 
ска чем у Бе чу и Лин цу и по звао 
ме је да до ђем опет ов де и дао ми 
је мот ку.

Је ле на ра ди и као за ме на про-
фе со ра фи зич ког у ра зним шко-
ла ма у Бе о гра ду, али нај че шће у 
Дру гој еко ном ској, где је на и шла 
на раз у ме ва ње, нај пре ди рек то-
ра, за спорт ко јим се ба ви, а на да 
се да ће ус пе ти да га об ра ду је од-
ла ском у Па риз. 

– Пре о ста је ми то так ми че ње у 
Пра гу и мо жда још јед но за ви кенд 
и та да ћу ви де ти да ли ћу ис пу ни-
ти нор му за Европ ско пр вен ство. 
Ја се искре но на дам да ћу ус пе ти 
– ре кла је Ра ди но вић Ва сић. К.Б.

ЦИЉ ЛОН ДОН: Ан то ни ја Пан да, Ан то ни ја Нађ, 
Ре на та Ма јор – Ку бик, Мар та Ти бор

ПОМОЋ ОЗБИЉНИХ ЉУДИ
Ма ној ло вић ка же да ће чим до пис бу де зва нич-
но по слат свим ша хов ским са ве зи ма, тра жи ти од 
пред сед ни ка ШСС да за ка же сед ни цу Из вр шног 
од бо ра где ће се го во ри ти о изборима.
– Пре ко је по треб но да се сви ста ве у по зи ци ју да на 
не ка пи та ња од го во ре. Та ко ђе, по треб но је и да то 
бу де отво ре но за ме ди је, да при су ству ју и чла но ви 
Ини ци ја тив ног од бо ра... Та да ће би ти са свим дру га 
при ча. Ако се то не до зво ли, он да је са свим ја сна 
сли ка где је про блем. Ни ко из де ле га ци је Цен трал-
не Ср би је се не сти ди да раз го ва ра о свим пи та њи-
ма. Они ко ји ма то сме та, сигурно желе не што да са-
кри ју... Ни су сви исти – ка же Ма ној ло вић. – По сто је 
и озбиљ ни љу ди ко ји же ле по мо ћи ша ху. 


