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Тимским радом до 
европског сребра
Дуго је стрелац Дамир Микец био без тренера и није успевао 
да крунише свој рад медаљама на великим такмичењима, а уз 
подршку свог тима нада се путу у Рио и олимпијској медаљи

Д
уго је Дамир Микец био са-
мотњак и то у значајном пе-
риоду своје каријере. Као 
15-годишњак почео је да се 
бави стрељаштвом следећи 

стопе седам година старијег брата Го-
рана, а готово осам година, од 2005. до 
2012. није имао тренера. Упркос томе, 
у том периоду освојио је две златне и 
три сребрне медаље на такмичењима за 
светски куп, освајао је и екипне медаље 
на такмичењима за Светски куп, и избо-
рио учешће на олимпијским играма у 
Пекингу 2008. и Лондону 2012. Међу-
тим, и на олимпијској сцени и европ-
ским и светским шампионатима није 
успевао да освоји ни једну медаљу у ин-
дивидуалној конкуренцији.

Више није тако.
– У периоду док сам био сам свој 

тренер, ту и тамо, поготово на такми-
чењима, помагали су ми тренери реп-
резентације или других стрелаца, али 
то није било довољно за веће успехе. 
Чак и кад сам успевао да уђем у фина-
ла, нешто ми је недостајало. Не постоје 
тренери тек тако, не награђује држава 
без везе и тренера за наше успехе. Пос-
ле Олимпијских игара у Лондону про-
менио сам плочу, мој брат Горан постао 
ми је тренер и сада је на сваком тренин-
гу уз мене, често и на такмичењима, а у 
мом малом тиму последње две године 
је и психолог Марија Срећко, која ради 
и са Андреом Арсовић, олимпијском 
шампионком у теквондоу Милицом 
Мандић… И резултати нису изостали 
– каже Дамир Микец.

Почетком прошлог месеца освојио је 
први пут одличје на званичним шам-
пионатима у појединачној конкурен-
цији.

– До тога није се ни лако, ни преко 

ноћи. Посебно стресна година била ми 
је 2013. када сам на девет такмичења 
био или девети или четврти. Или сам 
био једно место испод црте који дели 
финалисте од осталих, али бих застао 
на корак од медаље. Најчешће, када је 
у питању пласман у финале одлучи-
вали су „мушови” (већи број унутра-
шњих центара), а кад су у питању ме-
даље „круг” или делић „круга” – каже 
стрелац београдског Полицајца.

На Европском првенству у гађању 
из ваздушног пиштоља у Арнхему Ми-
кец је постао вицешампион Европе. То 
сребро винуло га је и на четврто место 
актуелне европске ранг листе у овој 
дисциплини, а у сезону такмичења ма-
локалибарским пиштољем улази као 
најбољи Европљанин.

Крајем идуће недеље те позиције 
браниће на Светском купу у Чангвону, 
али прави циљ му је олимпијска квота. 
Међутим ни једну од три златне и три 
сребрне медаље није освојио у овом 
јужнокорејском граду.

– Трећи пут идем у Чангвон. Мож-
да ће бити трећа – срећа. Прошли пут, 
2013. имао сам резултат за финале, али 
због мањег броја центара нисам га из-
борио. У Чангвону борићемо се за две 

олимпијске квоте мк пиштољем и три 
ваздушним пиштољем. Стрелци из 
Азије готово да су покупили све квоте 
на Светском првенству у Гранади про-
шле године, тако да ће у Чангвону бити 
важно бити испред Европљана и Аме-
риканаца. У овом тренутку били сам ис-
пуњењу квоте ваздушним пиштољем 
јер за собом имам пуну сезону тренинга 
и такмичења у овој дисциплини. Нажа-
лост, за тренинге мк пиштољем немамо 
добре услове у Србији, а последње ве-
лико такмичење мк оружјем било нам 
је прошлогодишње Светско првенство. 
Међутим, МК пиштољ је моја дисцип-
лина, а сећам се да смо тако отишли на 
Светски куп у Сиднеј са само четири 
тренинга мк оружјем и изборили шест 

финала – рекао је Дамир Микец
Крагујевац има добро, затворено 

стрелиште за тренинге МК оружјем, 
али наши репрезентативци морали су 
ових дана да тренирају у Новом Саду, 
по ветру.

– Нажалост тендер Савеза за хотел у 
Крагујевцу је пропао (ти прописи нас 
често спутавају) па смо ишли у Нови 
Сад и враћали се сваког дана. У петак 
због јаког ветра готово да није ни могло 
да се тренира, температура је била 6, 7 
степени. Укључили смо грејалице, али 

смо се ипак посмрзавали – објашњава 
Микец.

Упркос томе 31-годишњи стрелац 
жели да искористи већ прву шансу у 
овој сезони и избори учешће на Олим-
пијским играма у Рију и тако се придру-
жити Андреи Арсовић и Јасни Шека-
рић, које су то учиниле прошле године 
на Светском првенству:

– Мени олимпијске квоте ни за 2008. 
ни за 2012. нису биле проблем. За Лон-
дон квоту сам испунио две године ра-
није и, касније, је још шест пута потвр-
дио. Нажалост оне нису могле да се 
пренесу другим такмичарима.

Микецу је европско сребро, и добар 
рад целог тима, подигао самопоуздање 
и очекивања од Игара у Рију.

– И у том случају уздам се у оно трећа 
– срећа. У Пекингу сам био 13. ваздуш-
ним и 7. спортским пиштољем. У фи-
нале сам ушао као осми, јер сам у завр-
шници убио неке „седмице”, али сам 
имао најбољи резултат финала, пошто 
је такмичар из Северне Кореје дисква-
лификован. У Лондону сам био 17. ваз-
душним и 16. мк пиштољем, с тим да ми 
је недостајао само круг да распуцавам 
за финале...

� Ж.�Б.

Фудбалски систем такмичења 
од погодка до пуцња у празно

Ивана Шпановић најбоља 
и најпопуларнија
На сајту Европске атлетике (ЕА) објављена је ова честитка 
Ивани Шпановић, првој атлетичарки која је по новом систе-
му избора, односно гласања, изабрана за „атлетичарку месе-
ца”. Наша рекордерка је у марту, на који се ово проглашење 
односи, новим државним рекордом од 6,98 м освојила титу-
лу првакиње Европе у дворани. Међутим, нови начин гла-

сања не вреднује само несумњиву вредност њеног резулта-
та и победу на шампионату Старог континента, већ и њену 
комуникативност, понашање, изглед, јер се гласа искључиво 
преко фејсбук и твитер страница Европске атлетике у само 
24 часа. Током њих навијачи Иване Шпановић „разбили” 
су све ривалске фанове. Наша најбоља атлетичарка добила 
је 5.200 „фејсбук гласова” и 800 „твитер гласова”, а рецимо 
„атлетичар месеца” нови светски рекордер у ходању на 20 
км (1:17,02 ч) Француз Јохан Диниз имао је само 500 „лај-
кова” на фејсбуку и 50 „ретвитова”… Ж.�Б.

И�Мелиса�Микец�
жели�у�Рио

На�Играма�у�Лондону�такмичила�
се�и�супруга�Дамира�Микеца�
Мелиса,�репрезентативка�
Салвадора.
–�За�Лондон�је�добила�вајлд�
карту,�али�за�Рио�мораће�да�се�
бори�за�квоту,�пошто�је�једна�
њена�колегиница�већ�
обезбедила�учешће�на�Играма.�
Најбољу�шансу�за�то�имаће�за�то�
на�Панамеричким�играма�у�јуну�–�
каже�Дамир�Микец.

У�Бакуу�и�појединачно�
и�у�„миксу”

–�Био�сам�веома�срећан�кад�је�
одлучено�да�и�Европа,�као�и�остали�
континенти,�добије�своје�игре.�У�
Бакуу�ће�учествовати�комплетна�
европска�конкуренција,�а�први�пут�
такмичићемо�се�на�истом�
такмичењу�и�ваздушним�и�
малокалибарским�оружјем�пошто�
се�европски�шампионати�
одржавају�посебно.�На�Европским�
играма�по�једна�олимпијска�квота�
делиће�се�у�свакој�од�дисциплина,�
а�ја�ћу�наступати�у�обе�моје�
дисциплине�и�у�„миксу”�са�
Зораном�Аруновић.�То�је�још�
експериментално�такмичење,�јер�
га�Светска�федерација�још�није�
признала,�али�свеједно�бих�волео�
да�имам�и�ту�медаљу�–�рекао�је�
Микец.

Нова�правила�за�публику,�а�не�за�стрелце

У�Рију�2016.�први�пут�на�олимпијским�играма�пуцаће�се�по�новим�
правилима,�по�којима�финалисти�крећу�од�нуле�и�боре�се�на�испадање.
–�Навикли�смо�се�на�нова�правила,�али�сви�стрелци�сматрају�да�нису�
поштена.�Тачно�је�да�су�занимљивија�гледаоцима,�али�нама�су�стреснија�и�
тежа,�јер�вам�не�дозвољавају�да�из�хица�у�хитац��подижете�ниво.�Грешке�
су�скупе,�само�једна�може�да�вас�елиминише,�а�најтежа�је�када�се�пуца�за�
треће�место.�Неуспех�вас�оставља�без�медаље,�а�старим�начином�
расподела�медаља�је�отворена�до�последње�серије�–�каже�Микец.

Вицешампион�Европе�Дамир�Микец�
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Која је сврха да се продуже 
битке за државног првака 
уколико он не може у 
квалификације за Лигу 
шампиона? – Шта ће се 
догодити ако за коју годину 
ни један суперлигаш не буде 
испуњавао све Уефине 
услове?

Јубиларно десето фудбалско првенс-
тво Србије играће се по новом сис-

тему. После шест сезона играних по 
истом, уследиће промена и то тако 
што ће се након 30. кола суперлига-
ши поделити у две групе. Бољих осам 
клубова наставиће с преполовљеним 
бројем бодова по једнокружном бод 
систему у додатних седам кола бит-
ке за титулу и излазак у Европу, док 
ће се слабија половина на исти на-
чин борити да опстане у елитном до-
маћем рангу такмичења.

Чланови Извршног одбора Фуд-
балског савеза Србије су уверени да 
ће ова трећа промена система над-
метања за нашег првака „утицати на 
пораст квалитета и занимљивости 
такмичења”, што поткрепљују по-
датком да је 12 клубова из Супер-
лиге било управо за овај систем. 
Подсетимо, Партизан се једини 
изјаснио да је против поделе бодо-
ва, док су Борац, Младост и Раднич-
ки из Ниша гласали за останак акту-
елног модела.

Досадашње „козметичке” промене, 
попут увођења баража, нису донеле 

бољитак. Видећемо да ли је ово пун 
погодак или само још један пуцањ у 
празно. Јер, тек када прође три до пет 
сезона моћи ће да се донесу прави за-
кључци.

Додатни проблем о којем српска 
фудбалска власт ни овог пута није 
расправљала јесте све теже добијање 
лиценце наших клубова за учешће у 
Уефиним надметањима. Шта ће се до-
годити када за коју годину ни један 
суперлигаш не буде испуњавао све 
услове?

Можда ће некоме и бити занимљи-
во да по новом систему гледа борбе 
за титулу, али остаје питање која је 
сврха продужетка такмичења уколи-
ко првак, због неиспуњавања неког 
од критеријума, не може да буде учес-
ник ни квалификација за Лигу шам-
пиона, односно кандидати за Лигу 
Европе не могу ни у њене прелими-
нарне битке.

Присетимо се случаја из прошле 
године када је српски првак Црвена 
звезда (због непоштовања финансијс-
ког фер-плеја) избачена из еврокупо-
ва, а подсетимо да је у овом тренутку 
неизвесно и да ли ће исти клуб доби-
ти и дозволу да се такмичи на међуна-
родној сцени и наредне сезоне.

С обзиром на стање у свим нашим 
клубовима неизвестан је и одговор 
како ће проћи остали. ФСС сваке се-
зоне, као змија ноге, крије информа-
цију ко је од суперлигаша заинтере-
сован за излазак у Европу, односно 
поднео захтев, а камоли како теку 
„припреме” за процес лиценцирања 
и какве су им шансе.

� Ђ.�Смиљанић

Умро Константин Зечевић, судија 
Интерконтиненталног купа

Истакнути фудбалски 
функционер преминуо у 94. 
години. – Место и време 
сахране биће објављени 
накнадно

У Београду је јуче преминуо Констан-
тин Зечевић, један од најбољих судија 
на свету шездесетих година. Уживао 
је толики углед да је једини из Југо-
славије судио Интерконтинентални 
куп. Било је то 16. октобра 1968, у ре-
ваншу, на Олд Трафорду, када су за 
звање незваничног првака света иг-
рали Манчестер јунајтед (Енглеска), 
победник Купа европских шампиона, 
и Естудијантес (Аргентина), освајач 
јужноамеричког Купа Ослободиоца 
(1:1, први меч 1:0 за Аргентице). 

Две године пре тога Зечевић је су-
дио на Светском првенству у Енглес-
кој. Био је главни судија на утакмици 
Западна Немачка – Аргентина (0:0), 
16. јула 1966. у Бирмингему, и међа-
шњи на још три сусрета.

Рођен је 1922. у Ариљу. Тамо је и 
почео да игра фудбал, а у Београду, 
где је дошао 1943, да суди. Судијс-
ки испит је положио 1947. и делио је 
правду на фудбалским игралиштима 
до 1970. Судио је на 75 међународних 
утакмица (судија са знаком Фифе од 
1961) у 25 земаља, а у нашем првенс-
тву 144 сусрета. Позиван је да суди и 
у грчком и мађарском првенству.

Као изузетног зналца Фифа га је 
одабрала за свог инструктора. С об-
зиром да је одлично познавао дух 
правила игре и био њихов изванре-
дан тумач дуго је био на челу Коми-
сије за правила фудбалске игре ФСЈ, 
стручни консултант и писац комента-
ра правила игре. Свој допринос тума-
чењу правила игра и развоју фудбала 
давао је и по одласку у пензију 1987, 

јер је његова реч, на основу богатог 
теоријског и практичног знања, има-
ла велику специфичну тежину. 

Већ 1951. је постављен за секретара 
Фудбалског савеза Београда и ту дуж-
ност је непрекидно обављао до 1977. 
Те године је изабран за генералног 
секретара Фудбалског клуба Црве-
на звезда и мада није званично дуго 
остао на тој функцији прискакао је у 
помоћ кад год треба. ФСЈ га је 1982. 
прогласио за заслужног фудбалског 
радника Југославије, а међу десето-
рицом првих којима је указана та по-
част били су из Србије још Слободан 
Ћосић и Живорад Јоловић.Место и 
време сахране Константина Зечевића 
биће накнадно саопштени.

� И.�Ц.

Навијачи�Спартака:�„Београд,�март�99,�памтимо”

Навијачи�руског�фудбалског�клуба�Спартак�из�Москве�истакли�су�
транспаренте�са�порукама�подршке�Србији,�подсетивши�на�
бомбардовање�наше�земље�1999.�године�од�стране�НАТО.
За�време�првенствене�утакмице�против�екипе�Кубана�у�суботу�
присталице�трофејног�клуба�истакле�су�на�трибинама�транспаренте�
„Београд,�март�99,�памтимо”,�и�„Србијо,�сестро�моја,�никада�нећеш�бити�
сама”,�уз�повике�„Косово�-�Србија”.
Спартак�гаји�братске�односе�са�Црвеном�звездом.


