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СПОРТСКИ МИКС
ВА ТЕР ПО ЛО  АЛЕК САН ДАР ЋИ РИЋ СЕ ЛЕК ТОР ИРА НА

Осва ја ње Ази је

ЈОШ ЈЕ ДАН СР БИН У ИТА ЛИ ЈИ

Иво ше вић у Со ри ју
Ис ку сни срп ски бек Пе тар Иво-

ше вић но ви је члан ита ли јан ског 
Со ри ја, но вог чла на Се ри је А.

Иво ше вић у Ита ли ју сти же из 
тур ског ИЈИК-а, где је тре нер Де јан 
Јо во вић. Ка ри је ру по чео у Пар ти за-
ну, а по сле играо у Бу дви, Вој во ди-
ни, Цр ве ној зве зди из ко је је оти шао 
у Тур ску. Са сту дент ском ре пре зен-
та ци јом има брон зу са Уни вер зи-
ја де у Бе о гра ду 2009.

За ни мљи во на ба зе ну Со ри ја 
сво је утак ми це то ком зим ске се-
зо не игра Про Ре ко, с об зи ром да 

не ма за тво ре но пли ва ли ште. Исто-
вре ме но са Иво ше ви ћем, Со ри је 
по ја чао бра зил ски ре пре зен та ти-
вац Па у ло Са ле ми.

Сем Иво ше ви ћа у Ита ли ју су од 
срп ских игра ча овог ле та сти гли 
Не ма ња Убо вић, Са ва Ран ђе ло вић 
(обо ји ца Бре ша), Ди ми три је Об ра-
до вић (Ро ма) и нај бо љи играч фи-
нал ног тур ни ра Свет ске ли ге Ду-
шан Ман дић, ко ји је по ја чао срп ску 
ко ло ни ју у Про Ре ку, где су од ра ни-
је Фи ли по вић, Пр ла и но вић и Пи-
је тло вић. И.Ћ.

ОД ДУ ГО ВА ГЛА ВА БО ЛИ
Ћи рић на рав но при па да гру пи игра ча ко јој се по при лич но ду гу је.
- Ка да ма ло бо ље по гле дам ме ни ду гу ју са мо клу бо ви из Ср би је и 
Цр не Го ре. Бе чеј, Бу два и Рад нич ки... Ни су ма ла сред ства али то 
по ка зу је где смо.

Же ље су би ле јед но, ре ал ност са-
свим дру го. Чи ни ло се Алек-

сан дру Ћи ри ћу да је, ка ко и ка же, 
Кра гу је вац ле па при ча, да по сле 
ве ли ке играч ке ка ри је ре мо же да 
раз ми шља о на став ку ва тер по ла на 
тре нер ској клу пи у клу бу или не где 
дру где у Ср би ји.

Ре ал ност је та ква да ће пр ви тре-
нер ски ан га жман Алек сан дра Ћи ри-
ћа би ти се лек тор ска клу па Ира на.

- Во лео сам да оста нем у сво јој 
зе мљи. При вла чио ме је рад у Рад-
нич ком, са ве зу. Не над Ва си лов ски 
је ра чу нао на ме не и то је ме ни са-
свим од го ва ра ло. На жа лост од то-
га ни је би ло ни шта.

Про шле го ди не, као ак ти ван 
играч, Ћи рић је во лон ти рао у мла-
ђим ре пре зен та тив ним ка те го ри ја-
ма баш код Ва си лов ског.

- При чао сам и са Де ја ном Са ви-
ћем. Хтео је да ме во ди у са ста ву де ле-
га ци је не дав но у Бер га мо. Али, ре као 
ми је оно што сам и сам знао да по-
сто је од ре ђе ни про бле ми у са ве зу.

И он да Иран. Ћи ра при ча:
- Кон так ти су по че ли кра јем про-

шле го ди не. По мо гао ми је мно го 
од бој ка шки тре нер Сло бо дан Ко вач, 
ту је и ме на џер Мак сић ко ји је пре у-
зео бри гу о мо јој бу ду ћој ка ри је ри и 
због то га сам ја ко за до во љан.

Ћи рић ће 15. ав гу ста кре ну ти у Те-
хе ран. Тре ба ло би да по сма тра свет-
ско ју ни ор ско у Ка зах ста ну и да по-
сле то га кре не са ра дом.

- Пре ме не су са ре пре зен та ци-
јом ра ди ли Ита ли јан Ма ла ра, Сло-
вак По ла чек, Хр ват Ко ва че вић је-
дан не мач ки струч њак. Био сам 
не дав но у Те хе ра ну. Чу до од гра да 
13 ми ли о на ста нов ни ка. Из ван ре-
дан спорт ски цен тар, ба зен са пра-
те ћим објек ти ма.

У Ира ну је ак тив но осам клу бо-
ва ста ци о ни ра них у три гра да. Ћи ра 
зна да је пред њим огро ман по сао:

- До бро је што по ла зим од по-
чет ка. Иран би во лео да се пла си-
ра на Олим пиј ске игре 2020, Ази ја 
има ква ли тет у Ја па ну, Ки ни и Ка-
зах ста ну. Не бо јим се ра да, пун сам 
енер ги је. Ви де ће мо шта ће да бу де. 
Њи ма су ва жне Азиј ске игре, ви де-
ће мо и не ке спа рин ге да на ђе мо. Не 
бе жим од ја ких про тив ни ка. Јед но 

је ка да спа рин гу јеш са се би рав ни-
ма а дру го ка да те при ти сну ва тер-
по ло мај сто ри.

Уго вор је зва нич но пот пи сан на 
го ди ну да на али је ре ал но да Ћи-
рић мо же да пла ни ра рад до 2018. 
По сле,  шта бу де.

- са ра ђи ва ћу са на шим тре не ри-
ма , зна ју Иран ци да се ов де игра 
нај бо љи ва тер по ло на све ту. Же ља 
је сте То кио 2020 али је пр ви за да-
так да по ка же мо да смо у ро ку од 

го ди ну да на на пра ви ли ко рак на-
пред. И та ко ре дом. Не ма при ти-
ска, сви су све сни да је дуг пут до 
же ље ног ре зул та та, али су спрем-
ни и да уло же. Ре као сам им да за 
мој мо тив не мо ра ју да бри ну. По-
сто ји и ве ли ки је.

Ћи рић је ра дио са ве ли ким тре-
не ри ма. Ни кад не за бо ра вља шта 
су за ње га ура ди ли Вла хо Ор лић 
и Ни ко ла Ста ме нић. Има шта да 
пре не се.

- Идем ко рак по ко рак. По кла па-
ју нам се ам би ци је. За до во љан сам 
усло ви ма, на ци о нал ни се лек то ри су 
у Ира ну на це ни. Све је обез бе ђе-
но, оста је нам са мо да ми сли мо на 
рад. Има не ко ли ко на ших тре не ра и 
спор ти ста. Не ће би ти до сад но.

У иран ском ва тер по лу не ма стра-
них игра ча.

- Ко зна мо жда се не што про ме-
ни. Не би би ло ло ше да и мој са-
рад ник бу де Ср бин а нај ви ше бих 
во лео да ре зул та ти ра да бу ду та-
кви да отво ре вра та не ком срп-
ском струч ња ку. Ми не про да је-
мо ма глу.

Алек сан дар Ћи рић пу ту је у Те хе-
ран сам. По ро ди ца у Бе о гра ду.

- Шта ћу, же лео сам да ра дим у 
сво јој зе мљи. На кра ју ни сам ни мо-
гао да би рам а Иран ци су би ли кон-
крет ни и ко рект ни . Ни је би ло раз-
ло га да се нећ кам. Ви де ће мо шта 
ће би ти.

При ча о ве ли кој ка ри је ри је оста-
вље на за не ки дру ги пут. Но ви по-
че так је са да ва жни ји. 

Д.Сте во вић

КА РИ ЈЕ РА
За ре пре зен та ци ју је играо 346 
пу та и по сто гао 201 гол. Нај ве-
ћи ус пе си су злат не ме да ље на 
ЕП 2001, 2003 и 2006 уз сре-
бро 1997 и 2008, Сре бро на ОИ  
2004 и брон зе 2000 и 2008, 
сре бро на СП 2001 и брон за 
1998 и 2003, зла то на ФИ НА 
ку пу 2006, брон за на истом 
так ми че њу 2002, и зла та у 
Свет ској ли ги 2006, 2007 и 
2008, сре бро 2004.
Са Бе че јем је био пр вак Евро-
пе 2000 (про гла шен за мвп), са 
Бре шом три пу та Тро феј ЛЕН и 
Рад нич ким Куп Евро пе.

НОВИ ИЗАЗОВ: Александар Ћирић
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ОЛИМ ПИЈ СКО 
ЗЛА ТО
У ка ри је ри Ћи рић ни је осво јио 
олим пиј ско зла то. Не кри је:
- То ми је ве ли ка же ља, да оно 
што ни сам ус пео као играч 
ура дим као тре нер. На дам 
се да ћу ус пе ти у то ме.

СТРЕ ЉА ШТВО  ДВЕ МЕ ДА ЉЕ ЗА СР БИ ЈУ ПР ВОГ ДА НА ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА У МА РИ БО РУ

Ива на вла дар кон ти нен та
Мак си мо ви ће ва 
осво ји ла зла то 
у тро ста ву, ју ни ор ка ма
у ис тој ди сци пли ни 
екип но сре бро

В
ећ на стар ту шам пи о на-
та Ста рог кон ти нен та Ср би 
су по че ли да осва ја ју Евро-

пу. Пр вог да на Европ ског пр вен-
ства ма ло ка ли бар ским оруж јем у 
Пра гер ском, крај Ма ри бо ра, на ши 
ре пре зен та тив ци су „по го ди ли“ 
две ме да ље. Ива на Мак си мо вић 
је по ста ла шам пи он ка Евро пе у 
га ђа њу из тро ста ва. Ју ни ор ке су 
у ис тој ди сци пли ни осво ји ле сре-
бро, са др жав ним ре кор дом, ко ји је 
по сти гла и нај у спе шни ја чла ни ца 
еки пе Ми ли ца Ба бић. Се ни о ри су 
га ђа ли ели ми на ци је МК пу шком 
ле же ћи. Сви чла но ви на шег ти ма 
(Ми лен ко Се бић, Сте ван Пле ти-
ко сић, Не ма ња Ми ро са вљев) су 
про шли у да на шње ква ли фи ка ци-
је, а екип но од лич је из ма кло им је 
за ма ње од че ти ри кру га.

У тро ста ву за се ни ор ке пред ста-
вља ле су нас Ива на Мак си мо вић, 
Ан дреа Ар со вић и Је ле на Жив-
ко вић. Ни јед на од њих ни је сјај но 
по че ла ква ли фи ка ци је тро ста ва, у 
кле че ћем ста ву по сти гле су осред ње 
ре зул та те, али Мак си мо ви ће ва је са 
ско ро мак си мал них 199 кру го ва у 
ле же ћем по че ла да се пе ње у пла-
сма ну. У истом сти лу на ста ви ла је 
и сто је ћи став и у фи на ле ушла као 
дру га, иза Бри тан ке Ме кин ти ош. 
Ар со ви ће ва је за у зе ла 33. ме сто, а 
Жив ко ви ће ва 44. по зи ци ју. Уку пан 
ре зул тат три на ше ре пре зен та тив-
ке је био до во љан за осму по зи ци ју 
у кон ку рен ци ји 17 еки па.

Фи на ле је би ло рет ко ви ђе на 
дра ма. Тен зи ју је по ве ћа ла ви со-
ка тем пе ра ту ра. Мак си мо ви ће ва 
је, као и у ква ли фи ка ци ја ма, би ла 
ме ђу сла би ји ма у кле че ћем ста ву, 

али ка ко је, вр ло из јед на че но, фи-
на ле од ми ца ло при бли жа ва ла се 
по зи ци ји за ме да ље. И по сле ле-
же ћег, по сле укуп но 40 ме та ка, а 
пред по че так сто је ћег ста ва и ис-

па да ња на шла се на дру гом ме-
сту. Али дра ма и че сте про ме не у 
пла сма ну су на ста вље ни. По сле 
43. се ри је, ка да ис па да че твр то-
пла си ра на, тре ће и че твр то ме-
сто са 431,2 кру га де ли ле су на ша 
так ми чар ка Бри тан ка Ме кин тош. 
Од лу чи ва ло је рас пу ца ва ње, у ко-
ме је Ива на би ла успе шни ја, обез-
бе ди ла ме да љу, а већ у сле де ћој се-
ри ји са од лич них 10,4 из би ла на 
чел ну по зи ци ју. Уочи по след њег 
45. хи ца, на пр вом ме сту има ла 
је 0,4 кру га пред но сти ис пред Пе-
тре Цу бла синг, свет ске пр ва ки ње 
ва зду шном пу шком. По след њим 
мет ком Ита ли јан ка је „уби ла“ 10,2, 
а Мак си мо ви ће ва 9,9 и за ми ни-
ма лан је дан де се ти део кру га са-
чу ва ла зла то. 

За раз ли ку од се ни ор ки, на ше 
ју ни ор ке су сјај но по че ле ква ли-
фи ка ци је тро ста ва. У пр ва два 
ста ва (кле че ћи и ле же ћи) Ми ли-
ца Ба бић и Са ња Ву ка ши но вић 
су „уби ле“ по 195 кру го ва. Би ле су 
ме ђу осам нај бо љих, у кон ку рен-
ци ји за фи на ле, Невена Ар му ш је 
би ла вр ло до бра из ле же ћег ста-
ва. А убр зо је на стре ли шту је не-
ста ло стру је. Усле ди ла је па у за од 
сат вре ме на, због ко је је цео про-
грам пр вог да на про ме њен. Па-
у за је по ре ме ти ла Ву ка ши но ви-
ће ву. Скли зну ла је на 11. ме сто. 
Ба би ће ва је на ста ви ла у до бром 
рит му и у фи на ле ушла као дру-
га са 584 кру га, за је дан круг над-
ма ши ла је вла сти ти др жав ни ре-
корд по стиг нут пре две не де ље на 
„Ве ли кој на гра ди Но вог Са да“. Ар-
му ше ва је би ла до вољ но до бра да 
до при не се екип ном ре кор ду. Ср-
би ја је до сре бра сти гла са 1.724 
кру га, шест ви ше од до са да шњег 
др жав ног ре кор да се лек ци је Ср-
би је са ми тин га Олим пиј ске на де 
у Плзе ну ове го ди не. Пр во пла си-
ра на Ру си ја „по бе гла“ је за че ти-
ри, а тре ће пла си ра на Швај цар ска 
оста ла да ле ко иза, са 13 кру го ва 
ма ње од на шег ти ма.

У фи на лу се Ба би ће ва од по чет-
ка на ла зи ла у сре ди ни пла сма на, 
од тре ћег до пе тог ме ста, у јед ном 
тре нут ку би ла је и дру га, али по-
зи ци ју ни је ус пе ла да са чу ва и за-
вр ши ла је као пе та. И.Ћ.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ
МК пу шка, тро став ( 3 х 20 ме та ка), ју ни ор ке: Зи ко ва 452,9, 
Бој си гер (Швај цар ска) 450,8, Хоф ште тер (Швај цар ска) 439,7... 
5. Ми ли ца Ба бић 418,6...Ква ли фи ка ци је: Зи ко ва (Ру си ја) 
587 (европ ски ју ни ор ски ре корд), Ми ли ца Ба бић (Ср би-
ја) 584 (195 кле че ћи, 195 ле же ћи, 194 сто је ћи), Хоф ште тер 
(Швај цар ска) 579... 11. Са ња Ву ка ши но вић 572 (195, 195, 
182)... 24. Не ве на Ар муш 568 (185, 197, 186)... Укуп но 52 
так ми чар ке. За фи на ле 576. Екип но: Ру си ја 1.728, СР БИ-
ЈА 1.724 (Ба бић 584, Ву ка ши но вић 572, Ар муш 568), Швај-
цар ска 1.711 (59 уну тра шњих цен та ра), Укра ји на 1.711 (58), 
Нор ве шка 1.709... Укуп но 13 еки па.
МК пу шка тро став (3 х 20 ме та ка), се ни ор ке: Ива на Мак-

си мо вић (Ср би ја) 451,5, Цу бла синг (Ита ли ја) 451,4, Ен гел дер 
(Не мач ка) 440,7, Мек нит нош (Ве ли ка Бри та ни ја) 431,2, Кал-
ниш (Укра ји на) 417,8... Ква ли фи ка ци је: Ме кин тош (Ве ли ка 
Бри та ни ја) 588, Ива на Мак си мо вић 582 (189 кле че ћи, 199 
ле же ћи, 194 сто је ћи)... 33. Ан дреа Ар со вић 572 (187, 195, 
190)... 44. Је ле на Жив ко вић 568 (187, 194, 187)...За фи на ле 
579. Укуп но 67 так мич лар ки. Екип но: Пољ ска 1.735, Не мач ка 
1.733 (73 уну тра шња цен тра), Че шка 1.733 (70), Швај цар ска 
1.729, Укра ји на 1.727... 8. СР БИ ЈА 1.722 (Мак си мо вић 582, 
Ар со вић 572, Жив ко вић 568)... Укуп но 17 еки па.
МК пу шка ле же ћи, 60 ме та ка се ни о ри, ели мин ци је -  Пр-
ва гру па: Брек не (Нор ве шка) 627,8... 5. Сте ван Пле ти ко-

сић 623,9, 6. Ми лен ко Се бић 622,6... Укуп но 50 стре ла ца. 
Дру га гру па: Ка мен ски (Ру си ја) 633,0 (свет ски ре корд)... 14. 
Не ма ња Ми ро са вљев  620,2... Укуп но 25 стре ла ца. Екип-
но: Ру си ја 1.874,1 (европ ски ре корд), Аустри ја 1.873,4, Нор-
ве шка 1.870,6, Ве ли ка Бри та ни ја 1.867,3, 5. СР БИ ЈА 1.866,7 
(Се бић 622,6, Ми ро са вљев 620,2, Пле ти ко сић 623,9)... Укуп-
но 20 еки па.
Га ђа ње гли не них го лу бо ва, ди сци пли на скит (пла сман 
по сле 75 од 125 ме та ква ли фи ка ци ја): Де ло неј (Фран цу-
ска) 75, Ми тас (Грч ка) 75, Фил хај мер (Аустри ја) 75... 60. Го-
ран Сто ја ди но вић 66...62. Јо ван Ама но вић 66... Укуп но 
67 стре ла ца.

ДРУ ГА МЕ ДА ЉА 
ЈУ НИ ОР КИ
Жен ска ју ни ор ска ре пре зен та ци ја је 
у Ма ри бо ру осво ји ла дру гу европ ску 
ме да љу ове го ди не. На ЕП ва зду шним 
оруж јем у Ар нхе му омла дин ке су би-
ле тре ће. Та да је уз Ба би ће ву и Ву ка-
ши но ви ће ву у еки пи би ла Ни на Ра ду-
ло вић.
Ми ли ца Ба бић је по сле фи на ла ка за ла:
–Ни сам осво ји ла по је ди нач ну ме да љу, 
али пре за до вољ на сам. Осво ји ли смо 
екип но од лич је, обориле смо два државна 
рекорда, што је по ова ко ве ли кој вру ћи ни 
би ло ве о ма те шко. Пр ви пут сам га ђа ла у 
фи на лу на Европ ском пр вен ству. 
Са ња Ву ка ши но вић је оце ни ла да је по сти-
гла ре зул тат на ни воу свог про се ка.
– Ово је је сва ка ко је дан од нај ве ћих 
успе ха у исто ри ји на шег стре ља штва 
у ју ни ор ској кон ку рен ци ји. Ми ли ца и 
ја већ има мо европ ску брон зу из Ар-
нхе ма, за то ми је нај ви ше дра го што је 
Не ве на, као деб ви тант, на свом пр вом 
ЕП осво ји ла ме да љу. 

СРПСКА БУДУЋНОСТ: Невена Армуш, 
Милица Бабић и Сања Вукашиновић
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ИВАНА МАКСИМОВИЋ: 
ИСПУЊЕН САН
Ивана Максимовић је у даху рекла:
– Велики дан за мене. Испунила сам сан 
који сам дуго сањала, да најзад дођем 
до златне медаље. Финале је било 
узбудљиво, врло тешко. Кад сам ушла 
у финале била сам свесна да неће бити 
нимало лако, јер конкуренција је била 
жестока. За медаље су се бориле девојке 
из светског врха, које имају врхунске 
резултате. Али, нисам желела да се 
оптерећујем, дала сам последње атоме 
снаге да успем и исплатило се.

ГОРАН: НИЈЕ ВИ ШЕ СРЕ БР НА ДА МА
Ива на Мак си мо вић је до са да осво ји ла три ме да ље у тро ста ву 
на ве ли ким так ми че њи ма, а у Ма ри бо ру је ком пле ти ра ла ри-

зни цу од лич ји ма све три бо је. У Лон до ну 2012. по ста ла је олим пиј ска 
ви це шам пи он ка, на Европ ском пр вен ству 2013. осво ји ла брон зу.
–Ни је ви ше „сил вер леј ди“ – уз осмех по ту чу је Ива нин отац и тре-
нер  Го ран, алу ди ра ју ћи на Ива ни не ста ту се на дру штве ним мре-
жа ма, ко је но ва шам пи он ка пот пи су је са „ica sil ver lady“(Ица сре-
бр на да ма) – Нај зад има и зла то.
Оце њу ју ћи так ми че ње Мак си мо вић ка же:
– Усло ви су би ли не нор мал но те шки за га ђа ње. За фи на ле је ус пе ла да 
се из бо ри у нај те жем, сто је ћем ста ву. Фи на ле ни је баш кре ну ло ка ко 
тре ба. У ле же ћем ста ву се ма ло по вра ти ла, а он да у свом сто је ћем, у 
рас пу ца ва њу из бо ри ла пр во брон зу и на кра ју зла то.

СЕНИОРИ ЧЕТИРИ КРУГА ОД ОДЛИЧЈА
И се ни ор ска еки па МК пу шком ле же ћи, ко ја је про шле го ди-
не на Свет ском пр вен ству из не на ди ла брон зом, је би ла на 

до бром пу ту ка ме да љи. У пр вој гру пи Сте ван Пле ти ко сић је за у-
зео пе то, Ми лен ко Се бић ше сто ме сто. Ме ђу тим, у дру гој гру пи Не-
ма ња Ми ро са вљев ни је ус пео да по стиг не ре зул тат на ни воу сво-
јих ко ле га из ре пре зен та ци је.  Ру си ја пред во ђе на фе но ме нал ним 
Сер ге јом Ка мен ским, ко ји је за круг по пра вио вла сти ти свет ски 
ре корд, је сти гла до зла та, а ни пе то ме сто Ср би је, са четири круга 
мање од трећепласиране Норвешке, ни је за пот це њи ва ње, с об зи-
ром да код нас, за раз ли ку од дру гих се лек ци ја из европ ског вр ха, 
не ма спе ци ја ли ста за ову ди сци пли ну.
Од срп ских так ми ча ра са мо ова тро ји ца га ђа ју да нас у ква ли фи ка-
ци ја ма, од но сно евен ту ал ном фи на лу.

КРОЗ ДРАМУ ДО ТРОНА: Ивана Максимовић ФОТО: Eley


