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СПОРТСКИ ДРАГСТОР

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

12:15 Спорт плус
17:25  Ватерполо, ЕП: 

Хрватска – Србија,

10:45 Спортски дневник
13:05 Борилачки спортови
15:25 Мо спорт
18:45 Спортски дневник
19:30 Зр фер плеј
20:05 Рукомет плус
21:15 Фудбал
22:05 Кс 037 спорт
22:45 Спортски дневник
23:05 Зона прес

09:50 Премијер лига, вести
10:00  Куп краља, Атлетик 

Б. – Мајорка
12:00  Евролига, 

Монтепаски – 
Билбао

13:30  Куп Италије, Милан 
– Новара

15:30  Евролига, 
Олимпијакос – ЦСКА

17:00  Куп краља, Реал М. – 
Барселона

18:45  Евролига, Жалгирис 
– Макаби

20:45  Евролига, Армани – 
Панатинаикос

22:30 НБА магазин
23:30 Премијер лига, вести

10:15  Евролига, Уникс – 
Фенербахче

11:50  Куп краља, Реал 
М. – Барселона

13:45  Евролига, 
Монтепаски – 
Билбао

15:30  Барса ТВ
17:10  Премијер лига, 

магазин
17:40 ФММ
18:10  Премијер лига, 

преглед
19:10  ФА куп, Вулвс – 

Бирмингем
21:00  Куп Италије, Интер 

– Ђенова
23:00  Евролига, 

Уникаха – Реал М.

10:15 Свет спорта
11:15  ФА куп, Вулвс – 

Бирмингем
13:00  Евролига, 

Олимпијакос – 
ЦСКА

14:45  Куп краља, Атлетик 
Б. – Мајорка

16:45 НБА магазин
17:15  Премијер лига, 

вести
17:30  Премијер лига
18:00 Свет спорта
19:00  Куп краља, Реал 

М: - Барселона
20:45  Евролига, 

Барселона – Канту
22:30  Евролига, Ефес – 

Галатасарај

09:00 Тенис
14:30 Биатлон
16:30 Аустралија опен
18:00 Скокови
19:00 Тенис
19:30 Снукер
23:00 Поекер

ЕУРОСПОРТ 2
09:00 Аустралија опен
11:30 Алпско скијање
13:00 Сви спортови
15:00 Снукер
15:45 Аустралија опен
18:30 Алпско скијање
19:30 Аустралија опен
23:00 Рукомет, ЕП: магазин
23:15 Аустралија опен

09:00  Кошарка, 
Француска

11:00  Фудбал, Италија: 
Јувентус – Каљари

13:00 Фудбал, Шпанија
15:30 Фудбал, Италија
17:30  Ватерполо, ЕП: 

Хрватска – Србија, 
пренос

19:00  Пут до Лондона
20:00  Фудбал, Шпанија: 

Мајорка – Реал М.
22:00  АБА, Раднички - 

Партизан

12:00  НФЛ, НЦАА: 
Клемсон – 
Вирџиниа

15:00 Трка кроз време
16:30 Рукомет, Шпанија
18:00  АБА, Будућност – 

Загреб
20:00 Одбојка, ЦЕВ
22:00 Бокс

12:00 Фудбал, Италија
13:00  Лига Европе, Макаби 

– Шалке
15:00 Фудбал, Грчка
17:00  Фудбал, Италија: 

Лацио – Аталанта
19:00  Фудбал, Шпанија: 

Валенсија - 
Сосиедад

21:00  Лига шампиона, 
Манчестер Ј. – 
Бенфика

23:00 Свет фудбала

12:00 Кошарка, Шпанија
14:00 Зимске игре
15:00 Гоалисимо
16:00  Лига шампиона, 

Наполи – 
Манчестер С.

18:00  НФЛ, Грин Беј – 
Џајантс

2!:00 Бокс
22:00 Свет спорта
23:00 Покер

 РТС 2
18:25  Рукомет, ЕП: 

Пољска – Данска, 
пренос

19:45  Рукомет, ЕП: 
спортски програм

20:10  Рукомет, ЕП: Србија 
– Словачка, пренос

21:45  Рукомет, ЕП: 
спортски програм

22:00  Рукомет, ЕП. 
Немачка – 
Шведска, снимак

П
о сле пр вог уче сни ка у 
исто ри ји Зим ских олим-
пиј ских ига ра мла дих из 

Ср би је Џе ни са Ав ди ћа, да нас ће 
ча ри ве ли ког так ми че ња осе ти-
ти и Стра хи ња Ста ни шић. Је ди-
ни пред став ник Ср би је у алп ском 
ски ја њу, да нас ће не што по сле де-
сет ча со ва упи са ти још је дан па-
сус у исто ри ји олим пи зма у Ср-
би ји.

Об зи ром да су бр зе ди сци-
пли не у ко ји ма још увек не ма-
мо озбиљ ни је пред став ни ке би ле 
на про гра му на по чет ку так ми-
че ња, на Пр вим Зим ским олим-
пиј ским игра ма мла дих у аустриј-
ском Ин збру ку ред је сти гао и на 
спе ци ја ли сте за тех нич ке ди сци-
пли не, ме ђу ко је спа да и Ста ни-
шић. Иако еј у по след ње вре ме бо-
ље ре зул та те бе ле жио у сла ло му, 
Ста ни шић је под јед на ко ква ли те-
тан и у ве ле сла ло му, а ко ли ко у 
овом тре нут ку вре ди у од но су на 
нај бо ље на све ту по ка за ће да на-
шња тр ка у ко јој мо мак са па ла 
не ма пре те ра но ве ли ке ам би ци-
је, што је и ра зу мљи во об зи ром 
на усло ве ра да.

– Циљ ми је да се пла си рам ба-
рем ме ђу 30 нај бо љих, јер ве ру јем 

ЗОИ МЛА ДИХ У ИН ЗБРУ КУ  ДА НАС ДЕ БИ ТУ ЈЕ ЈЕ ДИ НИ СР БИ Н

Стра хи ња на стази

СПРЕ МАН ЗА ДЕ БИ: Стра хи ња Ста ни шић

БИ ЛАНС МЕ ДА ЉА
КИ НА 6 2 2
РУ СИ ЈА 5 2 4
АУСТРИ ЈА 4 0 2
НЕ МАЧ КА 3 5 1
ЈА ПАН 2 4 6
ФРАН ЦУ СКА 2 2 4
САД 2 1 2
ЈУ ЖНА КО РЕ ЈА 2 0 2
СЛО ВЕ НИ ЈА 1 3 2
ШВЕД СКА 1 1 0
ХО ЛАН ДИ ЈА 1 1 1
ШВАЈ ЦАР СКА 1 0 2
МА РО КО 1 0 0
ЧЕ ШКА 1 0 0
ИТА ЛИ ЈА 1 0 0
НОР ВЕ ШКА 0 4 1
ЕСТО НИ ЈА 0 2 0
ФИН СКА 0 2 0
КА ЗАХ СТАН 0 1 2
ЛЕ ТО НИ ЈА 0 1 1
БЕ ЛО РУ СИ ЈА 0 1 0
УКРА ЈИ НА 0 1 0
АН ДО РА 0 0 1

ПОД ВИГ ЕСТЕЛ АЛ ФАН
Још јед на тр ка у алп ском ски ја њу и још јед на ме да ља Естел Ал фан. 
Ова ко би се нај кра ће мо гла опи са ти де ша ва ња ше стог да на Пр вих 
Зим ских олим пиј ских ига ра мла дих у аустриј ском Ин збру ку. 
По сле зла та у су пер ве ле сла ло му, сре бра у су пер ком би на ци ји, те 
брон зе у екип ној кон ку рен ци ји, Естел је у тр ци ве ле сла ло ма осво-
ји ла сре бр ну ме да љу и та ко по ста ла пр ва и по свој при ли ци је ди-
на уче сни ца ЗОИ мла дих, ко ја се оки ти ла са че ти ри од лич ја.

да је то у овом тре нут ку оства ри-
во. Об зи ром на ис ку ство са ри ва-
ли ма, као и за хва љу ју ћи чи ње ни-
ци да ће мо у Ин збру ку сви има ти 
исте усло ве, ве ру јем да мо гу до ре-
зул та та, ко јим ће сви би ти за до вољ-
ни – при знао је Ста ни шић по од-
ла ску за Ин збрук.

Тр ка ве ле сла ло ма, као и све 
дру ге у алп ском ски ја њу, во зи се 
на ста зи Па чер ко фел.

По сле ки не ске у умет нич ком 
кли за њу на ред је до шла и ру-
ска до ми на ци ја. У кон ку рен ци ји 
пле сних па ро ва зла то су осво ји ли 
Ана Јан ков ска ја и Сер геј Мо згов. 
Ка ко се оче ки ва ло код де во ја ка се 
во ди ла бит ка из ме ђу по след њих 
го ди на нај бо љих мла дих так ми-
чар ки пла не те из ко еј еј као по-
бед ник иза шла Је ли за ве та Тук та-
ми ше ва, оста вља ју ћи ак ту ел ној 
свет ској ју ни ор ској шам пи он-
ки Аде љи ни Сот њи ко вој да се 
за до во љи сре бр ном ме да љом.  
С. Џом бић

ШАХ  ТУР НИР 21. КА ТЕ ГО РИ ЈЕ У ВАЈК АН ЗЕУ  

По вра так Аро ња на
По сле по ра за од Кар лсе на, мно-

ги су по ми сли ли да ће се Аро-
њан де мо ра ли са ти, а то се од ра зи-
ти и на ду ел 4. ко ла тур ни ра у Вајк 
ан Зеу про тив Кам ског, ме ђу тим, 
то се ни је до го ди ло. Јер мен не од-
у ста је од свог сти ла игре, а то је на 
сво јој ко жи осе тио и аме рич ки ве-
ле мај стор...

Као што је из гу био у прет ход ном 
ко лу, та ко је до био у овом. Аро њан 
је пред ност гра дио од пр вог по те-
за, ко рак по ко рак. У за вр шни цу је 
ушао са пе ша ком ви ше, што је зна-
лач ки ма те ри ја ли зо вао у 57. по те зу. 
По сле гре шке Кам ског, бе ли пе шак 
је до шао на ко рак од про мо ци је, 
по сле че га је цр ни пре дао...

На ко рак од по ра за био је Кар-
лсен. У јед ном тре нут ку Ка ру а на 
је имао из глед ни ју по зи ци ју, али се 
мла ди Ита ли јан ни је нај бо ље сна-
шао и на кра ју је пот пи сан ре ми.

Да нас је у Вајк ан Зеу сло бо-
дан дан. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ И ПЛА СМАН
Че твр то ко ло: То па лов – Га ши мов ре ми (55, 
сло вен ска од бра на), Иван чук – Ван Ве ли ре-
ми (ка та лон ска од бра на), Аро њан – Кам ски 
1:0 (58, ен гле ска пар ти ја), Ка ру а на – Кар-
лсен ре ми (34, шпан ска пар ти ја), Ги ри – На-
ка му ра ре ми (18, си ци ли јан ска од бра на), 
На ва ра – Кар ја кин 0:1 (60, шпан ска пар-
ти ја), Гељ фанд – Ра џа бов ре ми (30, кра-
ље ва ин диј ка). 
Пла сман: 1–2. Маг нус Кар лсен (Нор ве-
шка, 2.835) и Ле вон Аро њан (Јер ме ни ја, 
2.805) по 3, 3–4. Фа би ја но Ка ру а на (Ита-
ли ја, 2.736) и Теј мур Ра џа бов (Азер беј џан, 
2.773) по 2,5, 5–9. Ва си лиј Иван чук (Укра-
ји на, 2.766), Аниш Ги ри (Хо лан ди ја, 2.714), 
Лук ван Ве ли (Хо лан ди ја, 2.692), Ве се лин 
То па лов (Бу гар ска 2.770) и Сер геј Кар ја кин 
(Ру си ја, 2.769) по 2, 10–13. Хи ка ру На ка му-
ра (САД, 2.759), Ву гар Га ши мов (Азер беј-
џан, 2.761), Бо рис Гељ фанд (Изра ел, 2.739) 
и Га та Кам ски (САД, 2.732) по 1,5, 14. Да-
вид На ва ра (Че шка, 2.712) 1 по ен.
Пе то ко ло: Ра џа бов – То па лов, Кар ја кин – 
Гељ фанд, На ка му ра – На ва ра. Кар лсен – 
Ги ри, Кам ски – Ка ру а на, Ван Ве ли – Аро-
њан, Га ши мов – Иван чук.

Тра ди ци о нал ни ка дет ски фе сти вал 
Ша хов ског са ве за Цен трал не Ср би-
је у Вр њач кој Ба њи, у окви ру ко га 
се одр жа ва и омла дин ко пр вен ство 
овог под руч ног са ве за ШСС, овог 
пу та је у хо те лу Сла ви ја оку пио 200 
ма ли ша на, и то 147 у му шкој и 53 
у жен ској кон ку рен ци ји.

Так ми ча ри су би ли по де ље ни у 
не ко ли ко уз ра сних ка те го ри ја до 
осам, де сет, 12, 14, и 16 до 20 го ди-
на, а по де сет нај у спе шни јих ква-

ли фи ко ва ло се за Фе сти вал мла-
дих ШСС.

Нај за ни мљи ви је су би ле нај ста-
ри је гру пе, где су игра ли омла дин ци, 
де ча ци и де вој чи це од 16 до 20 го-
ди на. Код де ча ка, Па ра ћи нац Урош 
Цве та но вић је пр во ме сто обез бе-
дио ко ло пре кра ја, док је у жен ској 
кон ку рен ци ји На та ша Кор бо вља но-
вић из Кла до ва ре ми јем у по след-
њој рун ди са Мар ти ном Ми тев ском 
сти гла до по бед нич ког пе ха ра...

КА ДЕТ СКИ ФЕ СТИ ВАЛ ШС ЦЕН ТРАЛ НЕ СР БИ ЈЕ

У ба њи 200 ма ли ша на

ДЕ ЧА ЦИ – До 8 го ди на: 1. Ог њен Ве љо вић 
(Кра гу је вац) 8, 2. Мар ко Ми лен ко вић (Ко сто-
лац) 7, 3. Ди ми три је Стан ко вић (Ниш) 6, 4. 
Мар ко Си мић (Ниш) 4 по е на, итд. Укуп но 9 
уче сни ка.  До 10 го ди на: 1. Не ма ња Пе тро-
вић (Ниш) 8, 2. Ни ко ла Ра кић (Сви лај нац) 7,5, 
3. Ду шан Пе тро вић (Ниш) 7, 4–6. Ми лан Ра-
шић (Па ра ћин), До бри во је Ву јо вић (При лич-
ки Ки се љак) и Ма тео Ва сић (Оси па о ни ца) 
по 5,5 по е на. Укуп но 20 ша хи ста. До 12 го-
ди на: 1. Ни ко ла Ми цо вић (Ле ско вац) 8, 2. 
Дра ган Ми тра ши но вић (Ужи це) 7,5, 3. Мар ко 
Ан дри ја Кр стић (Ниш) 6,5 4–5. Ми хај ло ми-
лан ко вић (Ко сто лац) и Ђор ђе Ра шић (Ја го ди-
на) по 6, 6–9. Сте фан Ра дој ко вић (Па ра ћин), 
Алек сан дар Вуч ко вић (Аран ђе ло вац) и Са ва 
Ва сић (Ниш) по 5,5 по е на. Укуп но 33 так ми-
ча ра. До 14 го ди на: 1–3. Сте фан Сто јиљ ко-
вић (Ниш), Јан ко Ра до вић (Кра гу је вац), Лу-
ка Ра до вић (Кра гу је вац) по 7,5, 4–5. Ог њен 
Љу бо ја (Ја го ди на) и Ма ти ја Ивић (Ја го ди на) 
по 6, 6–12. Мар ко Ко стић (По жа ре вац), Ни-
ко ла Жив ко вић (За је чар), Ан дри ја Стан ко-
вић (Ниш), Да ли бор Да ни ло вић (Ива њи ца), 
Един Му ми но вић (Но ви Па зар), Лу ка Пе рић 
(Ја го ди на) и Јо ван Ђор ђе вић (Ба ји на Ба шта) 
по 5,5 по е на. Укуп но 38 ша хи ста.
Омла дин ци (од 16 до 20 го ди на): 1–3. Урош 
Цве та но вић (Па ра ћин), Сте фан Мла де но вић 
(Ниш), Ми лан За јић (Па ра ћин) по 7, 4. Ни ко ла 
Ра до ва но вић (Кра гу је вац) 6,5, 5–8. Бо јан Јо-

ва но вић (Кра гу је вац), То ми слав Ко стић (По-
жа ре вац), Лу ка Во ји но вић (Аран ђе ло вац) и 
Ми лун За јић (Па ра ћин) по 6, 9–12. Не над То-
до ро вић (Ниш), Вељ ко Кне же вић (Ужи це), 
Бла го је Жи ва но вић (Кру ше вац) и Алек сан-
дар Је нић (Пе тро вац) по 5,5 по е на. Укуп-
но 47 ша хи ста. 
ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ – До 8 и 10 го ди на: 1. Ана ста-
си ја Ко стић (По жа ре вац) 8, 2. Је ле на Сте-
ва но вић (Ниш) 7,5, 3. Јо ва на Ра до са вље вић 
(Па ра ћин) 7, 4. Ма ри ја Пе тро вић (По жа ре-
вац) 5,5 по е на. Укуп но 14 ша хист ки ња. До 
12 го ди на: 1. Ан ђе ла Бо ји чић (Ша бац) 6,5, 2. 
Ива на Ста ни ми ро вић (Сме де ре во) 6, 3. Не-
ве на Де нић (Ниш) 5,5, 4. Ти ја на Иг ња то вић 
(Па ра ћин) 3,5 по е на. Укуп но де вет уче сни-
ца. До 14 го ди на (се дам ко ла): 1. Ти ја на Пе-
тро вић (По жа ре вац) и Ми ли ца Ми ло ше вић 
(По жа ре вац) по 6,5, 3–4. Бо ја на Сви лен ко-
вић (Ниш) и Јо ва на Миљ ко вић (Па ра ћин) по 
4 по е на. Укуп но 8 ша хист ки ња. 
Омла дин ке (од 16 до 20 го ди на): 1. На та ша 
Кор бо вља но вић (Кла до во) 8, 2. Јо ва на Зла та-
но вић (Бор) 7,5, 3. Јо ва на Ми ло ше вић (По жа-
ре вац) 6,5, 4–5. Бран ка Ве ло јић (За је чар) и Да-
ни је ла Ан ђел ко вић (Ниш) по 5,5, 6–11. Те о до ра 
Ла за ре вић (Ниш), Мар ти на Ми тев ска (Ле ско-
вац), Та ма ра Ми тев ска (Ле ско вац), Алек сан-
дра Ђор ђе вић (Ле ба не), Та ма ра Пе тро вић (По-
жа ре вац) и Ми ли ца Сто ја но вић (Ле ба не) по 
4,5 по е на, итд. Укуп но 23 ша хист ки ње.

КО НА ЧАН ПЛА СМАН

АТЛЕ ТИ КА
Сти гла опре ма
за но ву ста зу
Упор ност пред сед ни ка АК Дар ка 
Са ви ћа да Сме де ре во до би је мо дер-
ну атлет ску ста зу ве о ма бр зо до шло 
је до из ра жа ја. Вест ко ја ће об ра до-
ва ти по кло ни ке кра љи це спор то ва 
сти гла је из Бе о гра да ода кле су от-
пре мље на два ка ми о на са ре кви зи-
ти ма за бу ду ћу атлет ску ста зу.

– Ка да су нам ја ви ли из Атлет-
ског са ве за да сти же опре ма за бу-
ду ћу ста зу, ни смо мо гли про сто да 
ве ру је мо. За јед но са тре не ром Јо-
ва ном Ми ли во је ви ћем и не ко ли ко 
мла дих атле ти ча ра до че ка ли смо 
ка ми о не и по мо гли око ис то ва ра 
ре кви зи та ко ји су при вре ме но ло-
ци ра ни у про сто ру ис под спорт ске 
дво ра не. Чим се за вр ши про је кат, а 
то ће би ти нај ка сни је за ме сец да-
на, по че ће и ра до ви на из град њи 
атлет ске ста зе са осам за ле ти шта – 
рекао је Де јан Ву ко са вље вић.

Вред ност при спе ле опре ме је 
око 11 ми ли о на ди на ра, а ста зе 
ко је ће кра си ти сме де рев ску твр-
ђа ву око 40 ми ли о на. Оче ку је се 
да се сви ра до ви окон ча ју до ју-
на ме се ца, а већ у ју лу Сме де ре-
во ће би ти до ма ћин Бал кан ског 
пр вен ства за мла ђе ју ни о ре и ју-
ни ор ке. Р. Гли шић

ТЕНИС
Винер у налету
Чла но ви ТК Ви нер по след њих 
не де ља ре ђа ју успех за успе хом на 
тур ни ри ма до 12 го ди на. На Бо-
жић ном тур ни ру дру ге ка те го ри је, 
ко ји је ор га ни зо ва ла Цр ве на Зве зда, 
ти ту лу је осво јио Сте фан Га жо са-
вла дав ши у фи на лу Шун ти ћа (ТК 
Фе тић) са 6:1, 7:6. Ни на Здрав ко-
вић би ла је нај у спе шни ја на тур-
ни ру тре ће ка те го ри је на те ре ни ма 
ТК Нец по бе див ши у фи на лу Сан-
дру Ве лич ко вић (Ви нер) са 6:3, 6:3. 
Још два „ви не ров ца“ при гра би ла су 
тро фе је – Ђор ђе Ра дан осво јио је 
тур нир тре ће ка те го ри је у ТК То па-
ко јер је у фи на лу са вла дао Ни ко лу 
Стан ко ви ћа (Ц. Зве зда) са 6:4, 6:4, а 
Ла зар Јо ва но вић сла вио је у фи на-
лу тур ни ра че твр те ка те го ри је по-
што је био бо љи од Мар ка Па ре за-
но ви ћа (ТК Ге макс) са 6:1, 6:2.

IN ME MO RI AM
Вла да Ја њић
Ју че је у Бе о гра ду у 80. го ди ни 
жи во та пре ми нуо Вла да Ја њић, 
ле ген дар ни функ ци о нер Спорт-
ског дру штва Цр ве на зве зда ко ји је 
сво јим ра дом зна чај но до при нео 
раз во ју ве ћи не клу бо ва Спорт ског 
дру штва Цр ве на зве зда.

Љу бав пре ма Зве зди од ве ла га је 
1951.го ди не у ру ко мет ни клуб где 
је по чео ка ри је ру спорт ског рад ни-
ка. Као ама тер ра дио је све до 1964. 
ка да до ла зи на функ ци ју се кре та ра 
Спорт ског дру штва. На тој по зи ци-
ји био је све до 1969. ка да је по сле 
ре ор га ни за ци је Дру штва име но-
ван на ме сто ге не рал ног се кре та ра 
на ко је је би ран у три на вра та. По 
ис те ку по след њег ман да та, 1980. 
го ди не по ву као се са функ ци је, на-
пу стио про фе си о нал ни рад у спор-
ту. Ипак, у Зве зди је Ја њић остао 
као дру штве но спорт ски рад ник. 
Уче ство вао је у ра ду ру ко мет ног, 
ко шар ка шког и фуд бал ског клу-
ба у ко јем је био члан скуп шти не. 
Та ко ђе, био је члан Управ ног од-
бо ра Спорт ског дру штва. 

Ко ме мо ра ци ја  ће бити одр жа-
на 21. ја ну а ра на ста ди о ну Цр ве не 
зве зде у 12 ча со ва, док ће кре ма-
ци ја би ти оба вље на на Но вом гро-
бљу у 13,30 ча со ва истог да на.

Ша бац – Са бла го сло вом ње-
го вог пре о све штен ства вла ди-
ке Ша бач ке епар хи је го спо ди на 
Ла врен ти ја у че твр так 19. ја ну-
а ра на Бо го ја вље ње са по чет ком 
у 12.00 ча со ва на ре ци Са ви код 
Шап ца на град ској пла жи одр жа-
ће се пли ва ње за Бо го ја вљен ски  
ча сни крст. Пли ва ће се 33 ме тра 
низ вод но у част и спо мен на Хри-
сто ве го ди не жи во та на зе мљи до 
вас кр сну ћа:

– Би ће ово де ве ти пут ка ко ће нај-
хра бри ји Шап ча ни али и њи хо ви 
го сти за пли ва ти у хлад ној Са ви у 
сла ву и част Бо га. Оче ку је мо око 60 
уче сни ка из Шап ца, број них гра до-
ва Ср би је а и ове го ди не ће ова ма-

ни фе ста ци ја има ти ме ђу на род ни 
ка рак тер. Из Охри да и Ма ке до ни-
је сти же На сте Јон чев ски, из Сло-
ве ни је з Це ља до ла зи Јо же Тан ко, 
док ће да ме пред во ди ти Да ри ја Поп 
чу ве на пли ва чи ца из Хер цег Но вог 
у Цр ној Го ри – же лео је да ис так-
не на по чет ку раз го во ра Во ји слав 
Ми јић ре кав ши да ор га ни за то ри 
има ју на ја ву да ће у Ша бац до ћи и 
дво је пли ва ча из Со лу на па се сви 
ра ду ју што ће мо жда и Гр ци узе-
ти уче шће у ви те шкој тр ци за Бо-
го ја вљен ски ча сни крст.

Ко ли ко је пли ва ње за Бо го ја-
вље ње зна чај но за наш град?

– Пли ва ње има ве ли ки зна чај 
за ду хов ни раз вој на шег на ро да, 

да се вра ти мо на шој пра во слав-
ној ве ри и ду хов ним вред но сти-
ма ко ја не ма ју вре мен ско огра ни-
че ње. Са мо ако схва ти мо ко смо, 
за што по сто ји мо и шта нам ва-
ља чи ни ти у бу дућ но сти има на-
де за наш срп ски род. У про тив-
ном, са ми се бе ће мо из бри са ти са 
спи ска на ро да и не при ја те љи нам 
не ће ни тре ба ти.

Ге не рал ни по кро ви тељ би ће 
ње го во кра љев ско ви со чан ство 
пре сто ло на след ник Алек сан дар II 
Ка ра ђор ђе вић ко ји ће се пре са мог 
стар та обра ти ти пли ва чи ма али и 
ви ше хи ља да Шап ча на ко ји сва ке 
го ди не при су ству ју овом за све ве-
ли ком до га ђа ју.   М. Ла зић

ШАП ЧА НИ НА СТА ВЉА ЈУ ТРА ДИ ЦИ ЈУ

Пли ва ње за Бо го ја вљен ски крст

Ква ли фи ка ци о не гру пе „пре жи ве ло“ су тро ји ца му-
шка ра ца. До шан се да се у пре ли ми нар ној но ка ут 
рун ди до мог ну глав ног жре ба до шли су Мар ко Јев-
то вић, Жолт Пе те и Ђор ђе Бор чић. 

Јев то вић је са вла дао Хр ва та То ми сла ва Пу ца ра и 
Ма ђа ра Пе тра Му шка – обо ји ца су па ла у шест се-
то ва. На пу ту до глав ног жре ба још му сто ји са мо 
Ен глез Пол Дринк хол. Пе те је та ко ђе укњи жио две 
по бе де у гру пи – про тив Ар то на Со пле уа из Бе ло ру-
си је без из гу бље ног се та и Ад ми ра Ду ран спа хи ћа из 
Бо сне и Хер це го ви не 4:1. У на ред ном ко лу сре шће 
се про тив Фран цу за То ма са Ле Бре то на. 

Про ла зак Јев то ви ћа и Пе теа ни је нео че ки ван, с 

об зи ром да су обо ји ца би ли но си о ци у гру пи. За из-
не на ђе ње био је за ду жен Ђор ђе Бор чић. Бор чић је 
по сле успе ха и по бе де про тив Да ри у са Нај та учвр-
стио по зи ци ју три јум фом про тив пр вог но си о ца у 
гру пи Сло ва ка Ери ка Ила ша. За ме сто ме ђу 64 игра-
ће про тив По ља ка Бар то ша Су ша. 

Ни јед на пред став ни ца Ср би је ни је ус пе ла да се 
пла си ра у глав ни жреб из ква ли фи ка ци ја. Ма ри-
ја Га ло ња је по ра же на про тив Фран цу ски ње Ки-
сан Зи Фанг, Та ма ра Бо рош би ла је успе шни ја од 
Алек сан дре Ра до њић, Бе ло ру ски ња Але на Дуб ко-
ва од Мо ни ке Моланaр, а Брит Ер ланд од Ан дрее 
То до ро вић. М. Н.

СТО НИ ТЕ НИС  ОТВО РЕ НО ПР ВЕН СТВО МА ЂАР СКЕ

Бор чић у пре ли ми нар ној рун ди


