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СПОРТСКИ МИКС
АТЛЕ ТИ КА  РИ СТИЋ УОЧИ ПР ВЕН СТВА ДР ЖА ВЕ

На пад на Пе кинг

МЕ ЂУ НА РОД НИ СКА КАЧ КИ МИ ТИНГ „ЏАМП 2015“

Ве не ва и Ива нов 
од бра ни ли ти ту ле

Ми лан Ри стић, ове го ди не 
оства рио је ре зул тат 13,50 на 

110 ме та ра пре по не што је три 
сто та де ла до нор ме и за Свет ско 
пр вен ство у Пе кин гу и за Олим-
пиј ске игре у Рио де Жа не и ру... 
Вла сник на ци о нал ног ре кор да 
био је и на не дав но за вр ше ној 
Уни вер зи ја ди у Гванг џуу, по сле 
то га на ста вио је са тре ни зни ма 
јер га већ овог ви кен да оче ку-
је Пр вен ство др жа ве за се ни о ре 
у Срем ској Ми тро ви ци, а са пр-
вим да ни ма ав гу ста и Бал ка ни-
ја да. Циљ је, на рав но нор ма, тих 
13,47 ко ји се тра же...  

- Баш као што сам ре као и по сле 
Свет ских Уни вер зи тет ских ига ра, 
за до во љан сам био ре зул та том у 
ква ли фи ка ци ја ма али и не и оним 
у фи на лу. Мо рао сам мно го бо ље, 
али ни сам био сто од сто фо ку си-
ран – при се ћа се Ри стић.

На па кле них 40 сте пе ни, при-
зна је срп ски ре пре зен та ти вац, да 
је на ста вио са ре жи мом тре нин-
га ка кве прак ти ку је у Аме ри ци где 
и сту ди ра:

- Не при ја ју ми тре нин зи сва-
ки дан и то два пу та днев но. Ра-
дим исто као и на Фло ри ди, по-
не де љак, уто рак, че твр так и пе так, 
ре зер ви са ни су за при пре му, сре-
да и ви кенд за од мор.

У су срет Пр вен ству др жа ве овог 
ви кен да и шта оче ку је, ја сан је:

- При ја вио сам уче шће, на спи-
ску сам за 100 и 200 ме та ра и 110 
ме та ра пре по не. Знам ко ја ми је 

тр ка при о ри тет. Уко ли ко 110 пре-
по не бу де пр ва, на ста вљам и у ове 
две. Ако не, ви де ћу на ли цу ме ста 
шта ћу и ка ко. Ако ту оства рим 
до бар ре зул тат и по треб ну нор му, 
ове пре о ста ле тр ке по слу жи ће ми 
за до бар тре нинг. 

Ма ло Вам не до ста је до нор ме?
- Ми слим да мо гу да тр чим од 

13,30 до 13,50 – на сме јао се Ри-
стић на пи та ње ка ко се осе ћа и у 
ка квој је фор ми – Спре ман сам и 
во лео бих да мо гу да је оства рим. 
Пре све га то је нор ма ко ју су ма-
ло по ја ча ли, 2011. го ди не би ла је 
13,60, у Мо скви 13,54, ове го ди не 

су од ре ди ли ја чу на 13,47. Не мо гу 
баш сви да је ис тр че, ја имам тре-
нут но 32 ре зул тат у све ту. На рав но 
да бих во лео да ис тр чим по треб-
ну нор му, а не стал но да ра чу нам 
да ли ће да ме не ко пре ђе или не – 
алу ди рао је Ри стић на мо гућ ност 
ко ју је да ла ИААФ ко ја је са ста ви-
ла кво те по ди сци пли на ма, све сни 
да су нор ме ја ке и да ће се број по-
пу ња ва ти са они ма ко ји ни су ус-
пе ли да по стиг ну ре зул тат.

У ва шој ди сци ли ни то је број ка 
од 40 љу ди? 

- Све то би ће по зна то 10. ав гу ста 
ка да ис ти че и ко на чан рок. По на-
вљам да бих ипак во лео до нор-
ме, ако не мо жда сад на Пр вен ству 
Ср би је за се ни о ре, на Бал ка ни ја ди 
ћу да гри зем из све сна ге и идем 
на све или ни шта – не упу шта се 
у ри зик Ри стић.  

А. Ми ло са вље вић

Ди ми тров град – Си ноћ је у СЦ 
„Парк“ на те ре ну за ма ле спор-
то ве пре сву чен ре ци кли ра ном 
гу мом, одр жан 20. ме ђу на род-
ни атлет ски ми тинг ска ка ча 
„Џамп 2015“.

Пре овог ми тин га одр жан је ми-
тинг за мла де „Кад не ма тар та на“ 
на ко јем је уче ство вао ве ли ки број 
де ча ка и де вој чи ца из цен трал не 
Ср би је и Бу гар ске ко ји су се так-
ми чи ли у ве ли ком бро ју ди сци-
пли на у пет уз ра сних гру па. 

Цен трал на ди сци пли на џам па 
би ла је скок увис за же не и му-
шкар це ко ја је у не ку ру ку би ла 
и ре при за про шло го ди шњег ми-
тин га. Код же на по бе ди ла је бу-
гар ска ре пре зен та тив ка Ве не ли-

на Ве не ва са 185 цм (ни је ус пе ла 
да обо ри ре корд ми тин га 190 цм 
стар 15 го ди на). Дру га је би ла Ме-
тил да Ан ге ло ва са 160 цм, а тре ће 
Нео по ла Ма те је ва са 150 цм (обе 
из Бу гар ске). 

Код му шка ра ца кон ку рен ци ја је 
би ла ма ло ја ча. Пр во ме сто при па-
ло је про шло го ди шњем по бед ни ку, 
нај бо љем бу гар ском ска ка чу увис 
Ти хо ми ру Ива но ву ко ји је пре-
ско чио 220 цм, дру ги је био Ми-
лош То до си је вић из Цр ве не зве-
зде са 210 и тре ћи Ни ко ла Бо јић 
из Аустра ли је са 205 цм.

Ор га ни за то ри овог ми тин га би-
ли су Оп шти на Ди ми тров град и 
атлет ски клуб Бал кан (Ди ми тров-
град). Д. Ста вров

ЖЕ ЛИ НА СП У ПЕ КИН ГУ: Ми лан Ри стић ФО ТО: Ми лан Ра шић

БУ ГАР КА НЕ ДА ТРОН: Ве не ли на Ве не ва

ПРИЈАВА ЗА КО ПЕН ХА ГЕ Н
Спе ци ја ли ста на 110м пре по не при ја вио се и за уче шће на ми-
тин гу у глав ном гра ду Дан ске:  
- Ми тинг у Ко пен ха ге ну је 5. ав гу ста. Че кам ка кав бу де епи лог 
на др жав ном и Бал ка ни ја ди. Ако ис пу ним нор му, не ћу ићи на 
так ми че ње – ре као је Ри стић.

СТРЕЉАШТВО  ИВА НА АН ЂУ ШИЋ МАК СИ МО ВИЋ ПО СЛЕ ТИ ТУ ЛЕ ПР ВА КА ЕВРО ПЕ У ТРО СТА ВУ

Сад знам пут до зла та
Од извештача „Политике“

ЖИВ КО БАЉ КАС

И
ва на Мак си мо вић има 25 го-
ди на, 11 го ди на так ми чар ског 
ста жа у стре ља штву, си ја сет ме-

да ља ме ђу ко ји ма се ис ти че олим пиј-
ско сре бро из Лон до на 2012. а до пре 
два да на ни је има ла ни јед но зла то у 
по је ди нач ној кон ку рен ци ји са ве ли-
ких так ми че ња. Са да као Ива на Ан-
ђу шић-Мак си мо вић има и злат ну 
ме да љу с Европ ског шам пи о на та у 
га ђа њу из ма ло ка ли бар ског оруж-
ја, ди сци пли на тро став.

„Сре бр на да ма” свет ског стре ља-
штва пр вим зла том на чи ни ла је пр-
ви ко рак ка но вом на дим ку.

Ка ко Вам фи на ле из гле да дан 
после три јум фа у Ма ри бо ру?

–И да ље ни сам све сна то га шта 
сам ура ди ла. Би ло је на пор но и ја-
ко сам се ис тро ши ла. До ка сно ни-
сам мо гла да за спим и све вре ме у 
гла ви ми се вр тео фи на ле. Би ло је 
стре сно, јер ни сам сва три ста ва пу-
ца ла до бро. Кле че ћи ми је био лош 
и тре ба ло је пу но сна ге да се из ву-
че не ки иоле до бар ре зул тат, та ко да 
ути ске још ни сам су ми ра ла, али знам 
да сам пре за до вољ на. 

Да ли сте по ми сли ли у не ком тре-
нут ку да су оне да ле ко од ма кле, да 
не ће те мо ћи да их до стиг не те?

–По сле кле че ћег сам ви де ла да сам 
ме ђу по след њи ма, али би ла сам све-
сна да  не мо гу да до бро пу цам из кле-
че ћег ста ва, да имам не ких тех нич-
ких и так тич ких про пу ста ко је у том 
ме чу не мо гу да ис пра вим, али зна-
ла сам ко ји су мо ји ква ли те ти, јер кад 
бих вра ти ла филм на основ ни део, 

под се ти ла бих се да су ми и ле же ћи 
и сто је ћи став мно го бо ље ишли и да 
по го то во сто је ћи имам у ма лом пр-
сту. Зна ла сам да мо гу да по пра вим 
ре зул тат и пла сман. Ни сам, да кле, 
ми сли ла да не мо гу да их до стиг нем, 
мо жда и за то што ни сам пра ти ла њи-
хо ве ре зул та те и тек по сле су ми ре-
кли да је раз ли ка би ла чак и пет кру-
го ва што ни је ла ко до сти ћи.

У тро ста ву по след њи, сто је ћи 
став, че сто до но си ве ли ке пре о-
кре те. Да ли је то би ла шан са у ко ју 
сте се узда ли?

–Ле же ћи став сам ствар но до бро 
од ра ди ла и то ме је вра ти ло у жи вот. 
Ка да сам има ла бор бу за тре ће ме-
сто у шут-офу по ми сли ла сам и на 
Европ ске игре у Ба куу и ре кла се-
би: не ћу ваљ да по но во да бу дем че-
твр та. Бо же, дај ми сна гу да опа лим 
ствар но до бар хи тац... и све сам до-

бро ура ди ла, иако ме је тре ма пот-
пу но са вла да ла. По сле то га пр ви пут 
сам се би ре кла да ни сам за до вољ на 
пла сма ном ко ји имам и да же лим 
сре бро, чак и зла то. Ра ни је сам се-
би го во ри ла: не мој да бу деш ала ва, 
бу ди за до вољ на ме да љом, би ло ко-
јом... А кад сам осво ји ла сре бро, бр-
зо је за вр шен и ду ел за зла то. Ви де ла 
сам да сви ска чу с три би на. Ви де-
ла сам ма му, му жа Да ни ла и бра-
та Мар ка и ни сам мо гла да раз ми-
шљам ни о че му...

У за вр шни ци чи ни се, из гле да ло 

је да сте лак ше осво ји ли зла то не го 
што се обез бе ди ли брон зу, јер су Ита-
ли јан ка Цу бла синг и Не ми ца Ен гле-
дер у ис тој се ри ји по го ди ле са мо 8,4 
од но сно 8,9.

–Ја то ни сам ви де ла. Ви де ла сам 
са мо да сам се по пе ла на пр во ме-
сто, ни сам ви де ла ко ја је раз ли ка и 
ни сам има ла вре ме на да кал ку ли-
шем. Мо ни тор је та ко ста јао да сам 
ви де ла са мо име на, а не и ре зул та-
те. Кад сам ви де ла сво је име на вр-
ху би ла сам ја ко срећ на и ни јед ном 
ни сам по ми сли ла на те де вет ке ко-
је сам има ла, а има ла сам до ста ја-
ких де вет ки. На свет ском пр вен ству 
оне ни су до вољ не, али тре нер и отац 
ми је ре као да пу цам и ја ке де вет ке 
и да не бри нем због њих. И за и ста 
та ко је би ло.

Да ли ми сли те да су ја ке де вет-
ке у усло ви ма у ко ји ма је одр жа но 
так ми че ње рав не цен три ма у нор-
мал ним усло ви ма?

–За и ста не мо гу да се се тим ка-
да су по след њи пут би ли ова ко ло-
ши усло ви за так ми че ње. Те шко је да 
одр жи те тех ни ку на ви со ком ни воу 
по та квој вру ћи ни, па још и по ве тру. 
За то сам у кле че ћем ста ву из гу би ла 
бор бу про тив усло ва иако сам пра-
ти ла ве тар и од ла га ла хи це. Ка сни је 
сам про ме ни ла так ти ку. Ишла сам 
ви ше на тех ни ку и ри там што до но-
си до бар ре зул тат. 

Си гур но је би ло стре сно так ми чи-
ти се у фи на лу?

–Је сте, јер је на гра да би ла пр во зла-
то. До шла сам с на ме ром да узмем 
ме да љу иако ни сам би ла сто по стот-
но пси хич ки спрем на. Хте ла сам  да 
за вр шим се зо ну с ме да љом као на 
Европ ском пр вен ству у Оси је ку 2013. 
Имам око се бе су пер тим, ко ји уме да 
пре по зна тај тре ну так ка да не ве ру-
јем у се бе сто по стот но. Ро ди те љи су 
ми нај ве ћа по др шка и за ме не нај бо-
љи тре не ри, а ту је и пси хо лог Ђор-
ђе Кол џић ко ји је ус пео то ком раз-
го во ра ко ји смо има ли „скај пом” у 
но ћи уочи на сту па, да ми  по мог-
не да бу дем све жа и бор бе на до кра-
ја. На тре ну так по сле кле че ћег ста-
ва ја ви ла ми се ми сао да „пу стим” 
так ми че ње, да от пу цам све до кра-
ја са мо да се све за вр ши, али по сле 
ми нут, два ка да сам пре шла на ле-
же ћи став ре кла сам се би: ма ка ко да 
пу стиш све по сле то ли ко ра да. Бо ри 
се док не умреш.

Овај део се зо не кру ни сан је зла-
том, још вас че ка у сеп тем бру фи-
на ле Свет ског ку па а он да ула зи те 
у олим пиј ску го ди ну – с ка квим ам-
би ци ја ма?

– На ред на се зо на ће би ти мо жда и 
те жа од олим пиј ске  2012. Сви смо би-
ли ја ко на пе ти и би ло је те шко из др-
жа ти све то, а кад је у пи та њу Рио, ве-
ру јем да ће би ти још те же јер смо са да 
још ве ћа по ро ди ца, али тру ди ћу се да 
све од ра дим на нај бо љи на чин.

Са да зна те ка ко се осва ја злат на 
ме да ља...

–Да, са да знам то. Не ма ту ве ли ке 
раз ли ке из ме ђу европ ског пр вен ства 
и олим пиј ских ига ра. Сва ка од фи-
на лист ки ња мо же да по бе ди и ја сам 
са да са зна ла да мо ји сно ви ни су би ли 
пра зни, да и ја то мо гу, и ми слим да 
и у Ри ју то мо же да се оче ку је!  

ВЕЛИКА ПОДРШКА: Ивана са супругом Данилом Анђушићем

Ве те ран Сте ван Пле ти ко сић нај у спе шни ји је 
срп ски стре лац дру гог да на Европ ског пр-

вен ства ма ло ка ли бар ским оруж јем у Ма ри бо-
ру. Пле ти ко сић се пла си рао у фи на ле МК пу-
шком ле же ћи и на кра ју за у зео осмо ме сто. У 
истој дисциплини Не ма ња Ми ро са вљев је био 
28, а Ми лен ко Се бић 44.

У ква ли фи ка ци ја ма су Пле ти ко сић и Ми ро-
са вљев по сти гли бо ље ре зул та те не го у по не де-
љак у ели ми на ци ја ма, кад је еки па зу а у зе ла пе ту 
по зи ци ју. Се бић је га ђао не што ло ши је.

У фи на ле је Пле ти ко сић ушао као ше сти, а 
бор бу за ме да ље је од лич но по чео. По сле пр ве 
три се ри је био је дру ги, по сле на ред не три че-
твр ти, а „за шкри па ло“ је ка да је по че ло ис па-
да ње. Сед мим и осмим хи цем, по сле ко га ис-
па да осмо пла си ра ни, Пле ти ко сић је „убио“ 10,0 
и 9,6. На де о би сед ме и осме по зи ци је та да су 
се на шли  наш стре лац и Аустри ја нац Ра сер. У 
рас пу ца ва њу је Ра сер „убио“ сјај них 10,8, а Пле-
ти ко сић 10,3 и за вр шио так ми че ње.

– Ре зул та том у основ ном де лу сам вр ло за-
до во љан, сна шао сам се у те шким усло ви ма. 
Због ве ли ке вру ћи не и за то што је ве тар по чео 
да ме ња пра вац те шко је би ло да се при ла го-
ди мо, па су ге не рал но гле да но ре зул та ти би ли 
сла би ји за круг-два – ка зао је Пле ти ко сић, до-
да ју ћи да осмо ме сто у Евро пи ни ка ко ни је ре-
зул тат за пот це њи ва ње. – У фи нал ној са ли не-
ма вен ти ла ци је, па смо опет га ђа ли по вру ћи ни. 
Зно јио сам се као да сам ис под ту ша, део опре-

ме је по чео да ми ис кли за ва, а у фи на лу не ма-
мо пра во да уста је мо и не што по пра ви мо. Про-
бао сам да им про ви зу јем, али ефе кат ни је био 
ка кав сам же лео.

Зла то је при па ло ис ку сном Ру су Сер ге ју Ко-
ва лен ку (45 го ди на). Три јум фо вао је ис пред 17 
го ди на мла ђег зе мља ка Сер ге ја Ка мен ског, ко ји 
је до ми ни рао од по чет ка так ми че ња. Ка мен ски 

је у ели ми на ци ја ма је по сти гао свет ски ре корд 
(633,0), нај бо љи је био и у ју че ра шњим ква ли-
фи ка ци ја ма (628,3), у ко ји ма је Ко ва лен ко за у-
зео осму по зи ци ју . 

За вр ше не су и ква ли фи ка ци је у пр вом так ми-
че њу на стре ли шту за га ђа ње гли не них го лу бо-
ва. У ди сци пли ни скит Го ран Сто ја ди но вић је 
за у зео 59, а Јо ван Ама но вић 65. ме сто. 

Да нас је за срп ске стрел це бо гат дан. Се ни ор-
ке (Ива на Ан ђу шић Мак си мо вић, Ан дреа Ар-
со вић, Је ле на Жив ко вић) и ју ни ор ке (Ми ли ца 
Ба бић, Са ња Ву ка ши но вић, Не ве на Ар муш) се 
так ми че МК пу шком ле же ћи, ју ни ор ска еки-
па пу шком (Јо ван Чи чев ски, Сте ван Јо ва но вић, 
Ла зар Ко ба че вић) из тро ста ва, а над ме ћу се и 
се ни ор ке пи што љем (Зо ра на Ару но вић, Ја сна 
Ше ка рић, Ја сми на Гр гић). И. Ћ.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ
МК пу шка ле же ћи, 60 ме та ка, се ни о ри: Ко ва лен ко (Ру-
си ја) 209,2, Ка мен ски (Ру си ја) 208,1, Буб но вич (Бе ло ру си-
ја) 186,1, Са би јан (Ма ђар ска) 164,8, Бе је лер (Швај цар ска) 
143,9...8. Сте ван Пле ти ко сић (Ср би ја) 81,5. Ква ли фи ка ци-
је: Ка мен ски 628,3, Бе је лер 627,3, Ра сер (Аустри ја) 626,3...6. 
Пле ти ко сић 625,1...28. Не ма ња Ми ро са вљев 621,6...41. Ми-
лен ко Се бић 619,9... Укуп но 65 стре ла ца, у ели ми на ци ја ма 
стар то ва ло 75. За фи на ле 624,9.
Га ђа ње гли не них го лу бо ва, ди сци пли на скит, ква ли фи-
ка ци је: Хан сен (Дан ска) 123 (од мо гу ћих 125 ме та), Јен сен 
(Нор ве шка) 123, Ло де 123... 59. Го ран Сто ја ди но вић 111.... 65. 
Јо ван Ама но вић 107... Укуп но 66 стре ла ца. За пла сман у по-
лу фи на ле (шест нај бо љих) 122 ле те ће ме те.

СТЕ ВАН ПЛЕ ТИ КО СИЋ ГАЂАО У ФИ НА ЛУ МК ПУ ШКОМ  ЛЕ ЖЕ ЋИ

Кроз па као до осмог ме ста

ТЕШКО ПРОТИВ ВРУЋИНЕ: Стеван Плетикосић  
ФОТО: ЕП Марибор 2015

И СУ ПРУГ НА ВА ТРЕ НОЈ ЛИ НИ ЈИ
Од ра сли сте у по ро ди ци вр хун ских стре ла ца и тре не ра. Њи хо вој 
по др шци уда јом сте при кљу чи ли до дат ну и зла то је осво је но...
–Су пруг Да ни ло и ње го ва по ро ди ца, као и мо ји ро ди те љи и брат су 
ми, док сам ја го во ри ла о ме да љи, го во ри ли о зла ту. И оно је до шло 
у нај бо љем тре нут ку, а од свог му жа Да ни ла не мо гу да за ми слим бо-
љу по др шку. Ње му се стре ља штво до па ло од са мог стар та, че сто док 
ја тре ни рам и он пу ца и не мо гу ре ћи да ни је та лен то ван. 

ХВА ЛА ПУ БЛИ ЦИ
Из хи ца у хи тац при до би ја ли 
сте пу бли ку. И на кра ју сва 
је би ла уз вас. Да ли сте то 
при ме ти ли?
–Је сам. Ка да сам има ла брон-
зу у ру ка ма чу ла сам Сње шку 
Пеј чић из Хр ват ске, ко ја ми 
је ја ко до бра при ја те љи ца, ка-
ко ми  до ви ку је: Ма ла сад их 
имаш. То је ве ли ки под сти цај 
кад вам је дан вр хун ски стре-
лац ко ји има ме да ље са свих 
ве ли ких так ми че ња и же на ко-
ја је тре нут но број 1 то ка же. 
Та да до би је те над људ ску сна-
гу. То ли ко сам би ла у то ме, то-
ли ко сам има ла свој „ту нел” и 
ни шта ви ше ни сам ви де ла сем 
мо је ка ко ска чу и чу ла дру ге 
ка ко тап шу и до ба цу ју...
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