СПОРТ
БОЋАЊЕ

ТРИАТЛОН

ПРВА ЛИГА

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО

СТАНИШИЋКА ТРОЈКА
ИЗНЕНАДИЛА КОЗАРУ
Б

оћари “Станишића” одиграли су протеНеизвесно је било до последње дисципликлог викенда две првенствене утакмице не. Јаку и искусну гостујућу екипу на крају
на домаћем терену и у обе остварили победе, је поразила тројка у саставу: Станко Огар,
које су им донеле скок на четврту позицију Владимир Бербер и Слободан Ступар; која
Прве савезне боћарске лиге.
је “Станишићу” донела побеПротекле суботе одиграли су
ду тек у последњем “ваљању”
заостало, 4. коло, са земунском
(тури игре), 13:9. Коначан реекипом “Зеле”, које је било дерби
зултат био је 123:145 у пунзачеља, односно дерби за о(п)тима, 12:10 у поенима и 3:0
станак у елитном домаћем рану бодовима за “Станишић”.
гу такмичења. Станишићани су
Најбољи појединац био је
меч одиграли одлично, али иако
јуниорски државни репререзултат 3:0 у бодовима, 13:9
зентативац Миљан Опачић
у поенима и 142:124 у пунтиса наступом у три дисциплима, делује убедљиво, нијансе су
не и оствареном победом у
одлучивале. Сви играчи домаће
свакој.
екипе испунили су своје задатУ саставу БК “Станишић”
ке на терену, а најбољи је био
били су: Маринко Примокапитен Маринко Приморац
рац, Гојко Грујић, Зоран
који је одиграо капитенски - две
Грујић, Слободан Млидисциплине је добио, а једну је
нар, Миљан Опачић, СтанМ. Опачић
одиграо нерешено.
ко Огар, Владимир Бербер,
Протекле недеље, у редовном 6. колу, БК Миомир Опачић, Зоран Тривић и Дра“Станишић” непријатно је изненадио БК “Ко- ган Мандић.
зара” Нови Београд; односно вишеструког
У наредном колу све љубитеље боћара
шампиона државе и некада 4. екипу Европе очекује локални дерби Сомбор - Станишић,
у Лиги шампиона, која у својим редовима који ће бити одигран у “Гогама” у недељу
има три државна репрезентативца.
са почетком у 16 часова.

РВАЊЕ

У

М. Козбашић и Ј. Глушац

суботу је у Спортском центру “Соко” у Сомбору одржано Појединачно
државно првенство у рвању за кадете и ветеране. Учестовала су 72 рвача из 20 клубова.
Највише успеха имали су такмичари из РК
“Соко”, организатори такмичења. Освојили
су две златне и пет бронзаних медаља. Ако
се од прошлогодишњег првака и репрезентативца Марка Козбашића и очекивало

је стигао до бронзане медаље.
Брнозани су били
и Никола Кардош,
Никола Кљаић и
Лука Глушчевић. У
најлакшој категорији
била су само тројица,
па је Кардош сигурно имао медаљу.
Никола Кљаић (58
кг) је доживео пораз од одличног
Марковића, али
М. Марић
је у борби за треће
место победио Демировића. Глушчевић
(85 кг) је такође поражен на старту, али је
у борби за медаљу декласирао Сенћанина
Арона Пинтера. И Кљаић и Глушчевић су
оправдали поверење.
Добар утисак оставили су и Стеван Хорн
и Вељко Петраковић, али видљиво је да
још немају довољно искуства.

ИСКУСТВО ЗЛАТА ВРЕДНО
У узрасту кадета за Рвачки клуб „Радда потврди реноме, пријатно је изненадио
15-годишњи Јован Глушац у свом дебију нички“ Сомбор наступила су 4 такмичара.
У категорији до 63 кг наступили су: Ноокитивши се златном медаљом.
вич, Шуша и Фргић. Филип Фргић остваНЕУМОЉИВИ У РЕПАСАЖУ
рио је три победе, доживео једини пораз у
Они од којих се можда и највише очеки- финалу и морао се задовољити сребрним
вало, Олујић и Дедић, стигли су „само“ до одличјем. Прву рунду финалног меча, Фибронзаних медаља. Олујић је већ у првом ко- лип је завршио водством, али другу рунлу изашао на мегдан сјајном Алекси Илићу. ду није одрадио добро тактички, што га
Код резултата 2:2 при крају борбе, Олујић је коштало златне медаље. Давид Нович
је морао да покуша акцију. Није успео и до- заузео је 5 место, а Лука Шуша је остао
живео је пораз. Касније у репесажу био је без пласмана. Фаворит Аљоша Лишчевић
неумољив и тако стао на трећу степеницу на (50 кг) је испустио велико водство од 10:4
постољу. Никола Дедић још се тек уходава у и завршио такмичење без пласмана.
нову категорију и против европског вицешамУ узрасту ветерана, дивизија А до
пиона за старије пионире Угљеше Гајића, у 70 кг, Милан Марић освојио је златну
овом тренутку није могао. У репесажу, Дедић медаљу.

СПОРТСКИ ВОДИЧ

30

2. VI 2017.

есточлана екипа Триатлон клуба
“Спринт” Сомбор учествовала је
на 28. београдском триатлону који је одржан
у недељу 28. маја. Поново је оборен рекорд
по броју учесника, тако да се на такмичењу
појавило скоро двеста такмичара у свим
категоријама.
Први је стартовао нада Урош Иветић који
је освојио друго место. Урош је заједно са колегом из “Триоги рејсинга” направио недостижну предност на бициклу. Са обзиром да
му је трчање најјача дисциплина очекивало
се да ће успети да одбрани прошлогодишњу
титулу; међутим, јаки грчеви по силаску са
бицикла су га онемогућили у томе. Упркос
њима Урош је стиснуо зубе и завршио трку.
Још један пех задесио је Лазара Дедића
који се у јуниорској конкуренцији и поред
обновљене повреде домогао трећег места.

ДРЖАВНО КАДЕТСКО ПРВЕНСТВО

КОЗБАШИЋ И ГЛУШАЦ ПРВАЦИ

БОКС
Отворено првенство
Војводине, ГХ
Мостонга, 3. јун, 16
часова.
БОЋАЊЕ
Сениори: Сомбор Станишић, Гоге, 4. јун,
16 часова.
КОЊИЧКИ СПОРТ
Трка за пехар града
Сомбора, Градски
хиподром, 4. јун, 15
часова.
РУКОМЕТ
Сениори: Далматинац -

СТИСНУЛИ ЗУБЕ
И СТАЛИ НА ПОСТОЉЕ
Ш

Раднички 1958, Риђица,
2. јун, 19 часова.
Графичар - Борац, Бездан, 3. јун, 18 часова.
Граничар - Русин, Гаково, 3. јун, 18.30 часова.
Сомборелект ро Кљајићево, ГХ Мостонга, 5. јун, 18.30 часова.
ФУДБАЛ
Сениори: Слога - Младост (Т), Чонопља, 3.
јун, 17 часова.
ОФК Шикара - БСК,
Сомбор, 4. јун, 17 часова.

Иако је циљ био освајање два прва места,
Лазару и Урошу се мора одати признање за
храброст и жељу да и поред објективних препрека, заврше трку.
У старосним категоријама, двојица “Спринтера” дошли су до победничког постоља.
Жељко Ивковић је, након прошлогодишњег
другог места, освојио титулу првака државе
(30-40 година). Појачање од ове године, Телеки Ђерђ из Суботице заузео је друго место у
категорији триатлонаца преко 50 година. Владимир Рилинг и Драган Тркуља су у својим
категоријама такође дали свој максимум на
трци и побољшали комплетан утисак.
На другом фронту, Данијел Мандић и
Алфред Скендеровић су учествовали на 4.
колу Војвођанске трекинг лиге на Фрушкој
гори и успешно бранили боје “Спринта” и у
тој дисциплини.

DEMANTI

CILJ NE OPRAVDAVA SREDSTVO
U

prošlom broju „Somborskih novina“ (3.283),
objavljen je demanti mog izveštaja sa utakmice 15. kola Treće
lige - Bačka, odigrane u Somboru 15. maja 2017. godine
između RK „Sombor“ (domaćin) i MRK „Somborelektro“
(gost), u kojem nijednom rečju
nije osporen način igre domaće ekipe o kojem sam u članku pisala.
Štaviše, iznosi se sumnja da
nisam iznela svoj sud o pomenutoj utakmici, već da je u moje
ime „to učinio neko drugi“. Svaka napisana reč je moja.
Dalje, u demantiju je navedeno nekoliko netačnih podataka, koje dovode u zabludu
čitalačku publiku i koje želim
da osporim.
Navedeno je da se RK
„Sombor“ nalazi na 5. mestu
zvanično objavljene tabele,
„dok je MRK Somborelektro
samo jedno mesto bolje plasiran, odnosno četvrti je, doduše sa jednom utakmicom manje“ - što nije tačno, jer se iz
zvanično objavljene tabele u
Službenom biltenu Rukometnog saveza Vojvodine broj 18
(od 22. maja 2017. god.), jasno
može pročitati da je „Somborelektro“ imao odigrane dve
utakmice manje. Već u narednom, Službenom biltenu broj
19 (od 29. maja 2017. god.),
„Somborelektro“ je sa jed-

КОШАРКА: ЛЕТЊА ЛИГА
ВОЈВОДИНЕ - БАЧКА А

НЕ ДАЈУ ПРВО МЕСТО
СОМБОР - СПАРТАК 71:70 (19:15,
17:19, 16:21, 19:15)
СОМБОР (СОМБОР): Вујковић,
Миљевић 1, Кајтази , Д. Илић 5, Де. Илић
22, Пујин 20, Кусонић, Вукићевић, Узелац
6, Пекеч 6, Арнаут 4, Лончар 3.
Трећа утакмица и трећа победа КК “Сомбор” у сениорској конкуренцији због чега
су сасвим заслужено на челу табеле. Остали резутати иду у прилог Сомборцима па из
наредна три гостовања им је потребна само
једна победа како би били јако близу уласка
у виши ранг.

nom manje odigranom utakmicom na drugoj poziciji
na tabeli i trenutno ima 7 pobeda više od petoplasiranog
„Sombora“.
Dalje, zamera mi se da svojim nerealnim i nekorektnim načinom pisanja odvlačim pažnju
sa talenta, truda i rada igrača
RK „Sombor“.
Svojim nefer, nekorektnim,
nesportskim i nehumanim ponašanjem i igrom na terenu 15.
maja pokazali su da ne cene ni
svoj talenat, ni trud, ni rad; jer
ne bi pristali da na tako nečastan
način obezbede pobedu. Cilj
(pobeda) ne opravdava sredstvo
(nasilje), koje su iskoristili da bi
do željene pobede stigli. Ipak,
krivica nije samo na igračima,
već i na stručnom, trenerskom
kadru RK „Sombor“ i delegiranim službenim licima, koji se
nisu potrudili da spreče takav
nastup jednog sportskog kolektiva na zvaničnoj utakmici.
Akteri krajnje nesportskog ponašanja ne znam ni da li su svesni koliko su sreće imali, jer su
se na vrlo grub način doveli u
pitanje ne samo sportske karijere, već i živote svojih rivala,
maloletnih dečaka.
Pitam se može li i treba li naš
grad da kroz sufinansiranje podržava takvo ponašanje?
O načinu i kvalitetu rada u
RK „Sombor“ puno govore i
aktivnosti njihove pionirske i

IN MEMORIAM

kadetske ekipe u zvaničnim Ligama mlađih kategorija (LMK).
Po propozicijama takmičenja
ekipa može da izgubi najviše
dve utakmice službenim rezultatom (10:0), a kada izgubi
i treću, ekipa se diskvalifikuje i
njeni rezultati se brišu. Ko god
pregleda Službene biltene LMK
na sajtu Rukometnog saveza
Vojvodine, može pročitati da
kadetska ekipa RK „Sombor“
ima dve utakmice izgubljene
službenim rezultatom i jednu
neregistrovanu(?); a pionirska
ekipa deset utakmica izgubljenih službenim rezultatom i jednu
neregistrovanu(?). Zašto nadležni rukometni savez ne poštuje
svoje propozicije?
Zamera mi se, da citiram:
„U članku se nigde ne spominje
ponašanje ekipe Somborelektra,
tačnije njihovih trenera, koji su
na kraju utakmice verbalno i fizički napali sudije i delegata...
da je policija morala da interveniše... da su treneri Somborelektra presretali igrače našeg tima
i vređali ih na hodniku“. Deo
mog posla je da izveštavam sa
sportskih terena, a ne da čučim
po hodnicima po odigravanju
utakmica - tako da ne znam šta
se dešavalo posle, a ako je citiranog nasilja bilo, osuđujem ga
i smatram da ga treba kazniti na
adekvatan način, kao i širenje
netačnih informacija.

Simana Matković

DRAGAN MARIĆ
(1948-2017)

U subotu je u Somboru u 70. godini umro Dragan Marić. Rvanjem je počeo da se bavi u
ranoj mladosti, ali je posle jedne teške povrede morao da
završi karijeru. Posvetio se suđenju i 1978. godine kao
tridesetogodišnjak postao najmlađi međunarodni sudija u
svetu. Kao vrstan delilac pravde napredovao je do najvišeg stepena – eks kategorije. Sudio je na mnogim najvećim svetskim takmičenjima i turnirima. Od 1998. godine
preveden je u doživotne počasne sudije što je bilo takođe
svojevrsno priznanje Svetske rvačke federacije.
Od priznanja, dva se posebno ističu: Nagrada „Jovan
Mikić Spartak“ i zlatna plaketa Rvačkog saveza Srbije.
Dragan Marić je sahranjen u ponedeljak na Velikom pravoslavnom groblju u
Somboru u prisustvu velikog broja rođaka i prijatelja.

