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Од нашег извештача

Марибор – Ивана Максимовић има 25 година, 
11 година такмичарског стажа у стрељаштву, 
сијасет медаља, међу којима се истиче олим-
пијско сребро из Лондона 2012, а до пре два 
дана није имала ниједно злато у појединачној 
конкуренцији са великих такмичења. Сада као 
Ивана Анђушић Максимовић има и златну ме-
даљу с европског шампионата у гађању из мало-
калибарског оружја, дисциплина тростав.

„Сребрна дама” светског стрељаштва првим 
златом начинила је први корак ка новом на-
димку.

Прошла је једна ноћ од Вашег тријумфа. 
Како Вам јучерашње финале данас изгле-
да? 

Ноћ је прошла, а ја и даље нисам свесна шта сам 
урадила. Било је врло напорно и веома сам се 
истрошила. До касно нисам могла да заспим и 
све време у глави ми се вртео финале и цео меч. 
Било је врло стресно, јер нисам сва три става 
пуцала добро. Клечећи ми је био лош и треба-
ло је пуно снаге да се извуче неки иоле добар 
резултат, тако да утиске још нисам сумирала, 
али знам да сам презадовољна. Кад помислим 
на златну медаљу, не могу да верујем да сам ус-
пела да се изборим за њу, пре свега са собом, а 
затим и са свим тим јаким ривалкама.

Да ли сте помислили у неком тренутку да су 
оне далеко одмакле, да нећете моћи да их 
достигнете?

После клечећег сам видела да сам међу пос-
ледњима, али била сам свесна да не могу добро 
да пуцам из клечећег става, да имам неких тех-
ничких и тактичких пропуста које у том мечу 
не могу да исправим, али знала сам који су моји 
квалитети, јер кад бих вратила филм на основ-
ни део, подсетила бих се да су ми и лежећи и 
стојећи став много боље ишли и да поготово 
стојећи имам у малом прсту. Знала сам да могу 
да поправим резултат и пласман. Нисам, дак-
ле, милила да не могу да их достигнем, можда 
и зато што нисам пратила њихове резултате и 
тек после су ми рекли да је разлика била чак и 
пет кругова, што није лако достићи.

У троставу последњи, стојећи, став често 
доноси велике преокрете. Да ли је то била 
шанса у коју сте се уздали?

Лежећи став сам стварно добро одрадила и то 
ме је вратило у живот. Када сам имала борбу за 
треће место у шут-офу, помислила сам и на Ев-

ропске игре у Бакуу и рекла себи: 
нећу ваљда поново да будем чет-
врта. Боже, дај ми снагу да опа-
лим стварно добар хитац... и 
све сам добро урадила, иако 
ме је трема потпуно савла-
дала. После тога први пут 
сам себи рекла да нисам 
задовољна пласманом 
који имам и да желим 
сребро, чак и злато. 
Раније сам себи гово-
рила: немој да будеш 
алава, буди задовољна 
медаљом, било којом... А 
кад сам освојила сребро, 
брзо је завршен и дуел 
за злато. Видела сам да 
сви скачу с трибина. Ви-
дела сам маму, мужа Да-
нила и брата Марка и ни-
сам могла да размишљам ни 
о чему...

Из хица у хитац придобијали 
сте публику. И на крају, сва је 
била уз Вас. Да ли сте то приме-
тили?

Јесам. Када сам имала бронзу у рукама, чула сам 
Сњешку Пејчић из Хрватске, која ми је добра 
пријатељица, како ми довикује: „Мала, сад 
их имаш.” Велики је подстицај кад вам 
врхунски стрелац, који има медаље 
са свих великих такмичења, и жена 
која је тренутно прва то каже. Тада 
добијете надљудску снагу. Толико сам била у 
томе, толико сам имала свој „тунел” и ништа 
више нисам видела сем своје како скачу и чула 
друге како тапшу и добацују...

У завршници је изгледало да сте лакше ос-
војили злато него што се обезбедили бронзу, 
јер су Италијанка Цубласинг и Немица Ен-
гледер у истој серији погодиле само 8,4 од-
носно 8,9.

Ја то нисам видела. Видела сам само да сам се 
попела на прво место, нисам видела која је раз-
лика и нисам имала времена да калкулишем. 
Монитор је тако стајао да сам видела само име-
на, а не и резултате. Кад сам видела своје име 
на врху, била сам врло срећна и ниједном ни-
сам помислила на те деветке које сам имала, 
а имала сам доста јаких деветки. На Светском 
првенству оне нису довољне, јер морате да има-
те центре, али тренер и отац ми је рекао да пу-

цам и јаке деветке и да не бринем због њих. И 
заиста тако је било. Овог пута се нисам нерви-
рала због јаких деветки као обично. Одмах сам 
се концентрисала на наредни хитац и успевала 
да емоције држим под контролом до краја.

Да ли мислите да су јаке деветке у условима 
у којима је одржано такмичење равне цен-
трима у нормалним условима?

Заиста не могу да се сетим када су последњи пут 
били овако лоши услови за такмичење. Тешко 
је да одржите технику на високом нивоу по так-
вој врућини, па још и по ветру. Зато сам у кле-
чећем ставу изгубила ту борбу против услова, 
иако сам покушавала све, пратила ветар и одла-
гала хице, а опет сам имала лош резултат. Кас-
није сам применила другу тактику. Нисам толи-
ко пратила ветар, ишла сам више на технику и 
ритам, што доноси добар резултат. И на крају, 
тако је и било.

Сигурно је било стресно такмичити се у фи-
налу, а као да је финале за Вас било и емо-
тивно?

Јесте, јер је награда била прво злато. Дошла сам 
с намером да узмем медаљу, иако нисам била 
стопостотно психички спремна. Хтела сам да 
завршим сезону с медаљом као у Осијеку 2013. 
Имам око себе сјајан тим, који уме да препоз-
на тренутак када не верујем у себе стопостотно. 
Родитељи су ми највећа подршка и за мене нај-
бољи тренери, а ту је и психолог Ђорђе Колџић 
који је успео током разговора који смо имали 
„скајпом” у ноћи уочи наступа, да ми разбист-
ри неке ствари и да ми помогне да будем свежа 
и борбена до краја. На тренутак после клечећег 
става јавила ми се мисао да „пустим” такми-
чење, да отпуцам све до краја само да се све за-
врши, али после минут-два, када сам прешла на 
лежећи став, рекла сам себи: ма, како да пустиш 
све после толико рада! Бори се док не умреш.

Одрасли сте у породици врхунских стрелаца 
и тренера. Њиховој подршци удајом сте 
прикључили додатну и злато је освојено...

Супруг Данило и његова породица, као и моји 
родитељи и брат, док сам ја говорила о медаљи, 
говорили су ми о злату. И оно је дошло у нај-
бољем тренутку, а од свог мужа Данила не могу 
да замислим бољу подршку. Њему се стреља-
штво допало од почетка, често док ја тренирам, 
и он пуца и не могу рећи да није талентован.

Овај део сезоне крунисан је златом, још Вас 
чека у септембру финале Светског купа, а 
онда улазите у олимпијску годину. С каквим 
амбицијама?

Пре финала Светског купа, почетком августа, 
имамо и државно првенство, па ћу после краћег 
одмора почети да се спремам за лов на кристал-
не глобусе. Затим ћу себи приуштити малу пау-
зу, јер ће наредна сезона бити тежа можда и од 
олимпијске 2012. Сви смо били веома напети 
и било је тешко издржати све то, а што се тиче 
Рија, верујем да ће бити још теже, јер смо сада 
још већа породица, али трудићу се да све одра-
дим на најбољи начин.

Сада знате како се осваја златна медаља...
Да, сада знам то. Нема велике разлике између 
Европског првенства и Олимпијских игара. 
Свака од финалисткиња може да победи и ја сам 
сада сазнала да моји снови нису били празни, 
да и ја то могу и мислим да и у Рију то може да 
се очекује!

Живко Баљкас

Од нашег извештача

Марибор – У уторак у елиминација-
ма у дисциплини 60 метака лежећи 
на Европском првенству у гађању из 
малокалибарског оружја Рус Сергеј 
Каменски поставио је нови светски 
рекорд с 633,0 кругова. Најуспеш-
нији је био и у квалификацијама, али 
с слабијим резултатом, на који је ути-
цао и ветар, којег није било дан ра-
није (628,3), а у финалу припало му 
је сребро, јер га је надмашио имењак 
Коваљенко, такође и земљак, који је 
имао 209,2 круга. Каменски је у фи-
налу имао 208,1, а бронзани Белорус 
Виталиј Бубнович 186,1.

У том финалу пуцао је и наш репре-
зентативац Стеван Плетикосић, пош-
то је у квалификацијама изборио пето 
место с резултатом 625,1, али у фина-
лу застао је на првој степеници.

И у лежећем ставу лије се зној

Наш репрезентативац је сјајно започео 
наступ у финалу. Прва два хица били су 
јаки центри (по 10,7) и после прве се-

рије налазио се на другом месту с само 
0,1 кругом заостатка за Каменским. У 
другој деветке су га бациле на предза-
дње место и у првој рунди на испадање 
распуцавао је за опстанак у финалу с 
Аустријанцем Шмирлом. Аустријанац 
је први опалио свој хитац и уз фантас-
тичну дозу среће погодио је 10,8. Мало 
је оних који би на то имали прави од-
говор. Плетикосић је погодио 10,0 и с 
81,5 кругова заузео осмо место.

Искусни стрелац не проклиње 
Шмирлову срећу.

– То је финале. У малом калиб-
ру финале је специфично, јер много 
већу улогу игра технички моменат. 
Ми у том делу мало заостајемо за ос-
талима, јер немамо нове пушке које 
су се појавиле последњих година. 
Нећу да рекламирам произвођача, 
тек та швајцарска фирма прави пуш-

ке на сасвим новом принципу, с мно-
го већом прецизношћу. Овде на Евро-
пском првенству их користи више од 
шездесет одсто стрелаца, можда чак и 
свих 70 одсто. Освајачи медаља, сва 
тројица, користе те пушке. У врхунс-
ком стрељаштву, у којем се мери сва-
ка десетинка поготка, оне играју ве-
лику улогу – рекао је Плетикосић.

На питање да ли то значи да не 
важи Његошево „Бој не бије свијетло 
оружје...” Плетикосић је одговорио:

– Бој бије срце у јунака, али свијет-
ло оружје му доста помаже.

Миленко Себић и Немања Миро-
сављев нису успели да остваре ре-
зултате који би их одвели у финале 
и дали прилику да се боре за олим-
пијске квоте за Рио (Плетикосић је 
обезбедио пут на Олимпијске игре 
ваздушном пушком).

Миросављев је с 621,6 био 28. а 
Себић с 619,9 кругова 41. Обојица 
ће нову шансу да изборе олимпијске 
квоте имати сутра у троставу, у којем 
ће се делити три квоте.

Тренирале на плус 40

Јуче је у Птуј, у којем је смештена 
наша репрезентација, стигао други 
део нашег стрељачког тима – јуни-
ори, који ће се такмичити МК пуш-
ком и пиштољашице Зорана Аруно-
вић, Јасмина Гргић и Јасна Шекарић. 
Прве две свој пут у Рио покушаће да 
обезбеде МК пиштољем, док су Шека-
рићева и Бобана Величковић, која не 
учествује на Европском првенству, то 
учиниле ваздушним пиштољем.

Јуче су тренирале на стрелишту под 
ужареним лименим кровом.

– То није новост за нас. Прошле го-
дине били смо овде на Светском купу 
и услови су били готово исти. Тада 
смо се договорили да се понашамо 
као да су услови нормални и, пошто 
је свима вруће, да то преокренемо у 
нашу корист и успело је: Зорана Ару-
новић и Дамир Микец су освојили 
златне медаље, иако је у сали за ваз-
душни пиштољ било као у гасној ко-
мори – рекла је Јелена Аруновић, тре-
нер репрезентације за пиштољ.

Репрезентативке су се за наступ на 
Европском првенству припремале у 
Београду.

– Нисмо имали завршне припреме. 
Тренирали смо у Београду по слич-
ним условима као овде, с тим што смо 

због високих температура почињали 
од пола осам ујутро. Овај период од 
учешћа на Европским играма у Ба-
куу искористили смо да исправимо 
неке недостатке које је Зорана Аруно-
вић испољила. Јасмина Гргић је има-
ла одличан резултат на Универзијади у 
Гвангџуу – 581 круг. То је изванредно и 
њој је дало самопоуздање и веру да то 
може да понови. О Јасни Шекарић не 
би требало много причати. Толико го-
дина траје и још је конкурентна и за фи-
нале. Последњу европску медаљу МК 
пиштољем у екипној конкуренцији ос-
војили смо на прошлом шампионату у 
Осијеку 2013. Тада је наша екипа била 
трећа, а овде – видећемо – рекла је ста-
рија од сестара Аруновић.

Нова шампионка Европе, Ивана 
Максимовић, и њене другарице по 
оружју, Андеа Арсовић и Јелена Жив-
ковић, јуче су имале слободан дан, 
нису морале ни на тренинг, а данас 
их чека борба за медаље у лежећем 
ставу. Ж. Баљкас

ИНТЕРВЈУ: Ивана анђушИћ МакСИМОвИћ

Сада знам како се освајају златне медаље
нова првакиња Европе у троставу каже да сада зна да њени снови о победама нису били празни  
и да на Олимпијским играма у Рију очекује златну медаљу
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Сениорке данас нишане олимпијске квоте и медаље Данас на Европском 
првенству 

Сениорке, Мк пиштољ:  
Јасна Шекарић, Зорана Аруновић  
и Јасмина Гргић.
Сениорке, Мк пушка лежећи: 
Андреа Арсовић, Ивана 
Максмовић и Јелена Живковић.
Јуниорке, Мк пушка лежећи: 
Милица Бабић, Сања Вукашиновић 
и Невена Армуш.
Јуниори, Мк пушка тростав: 
Стеван Јовановић, Јован Чичевски 
и Лазар Ковачевић.
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наш искусни стрелац 
Стеван Плетикосић у финалу 
Европског првенства у 
гађању из малокалибарског  
оружја заузео осмо место

Честитке за пласман у финале: Стеван Плетикосић




