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КРА ЉЕВ ЧА НИН НА „ХИ БРИД НИ” ПО ГОН
ЈО ВАН ЛА ЗА РЕ ВИЋ - 
„БЕ КИ НАЦ” ИЗ „БИП БИП” 
РЕЈ СИНГ ТИ МА, ВО ДЕ ЋИ ЈЕ 
У ПР ВЕН СТВУ ДР ЖА ВЕ НА 
БРД СКИМ СТА ЗА МА У КЛА СИ 2

Так ми че њем на Ко шут ња ку за вр ше но је пр-
во „по лу вре ме” шам пи о на та Ср би је на брд-

ским ста за ма у ор га ни за ци ји Спорт ског ауто и 
кар тинг са ве за Ср би је.

Убе дљи во нај бо љи у кла си 2 („ју го 55”) је још 
увек уче ник из Кра ље ва, Јо ван Ла за ре вић „Бе-
ки нац”. Он по сле че ти ри тр ке убе дљи во во ди 
у кла си „хи брид”, ко ја је при де и нај број ни ја. У 

при лог тврд њи, ко ли ко до бро вла да тр кач ким 
„гра ди вом”, го во ри чи ње ни ца да се так ми чар 
„Бип Бип” реј синг ти ма из Кра ље ва у ге не рал-
ном пла сма ну на ла зи на сед мом ме сту у кон-
ку рен ци ји ви ше од 40 во за ча.

- Ла га но, по ступ но и те мељ но при сту па ли 
смо сва кој тр ци, по чев од Но вог Па за ра, пре ко 
Со коба ње, Ава ле и про шлог ви кен да Ко шут ња-
ка. Ни шта не пре пу шта мо слу ча ју. За сва ки так-
ми чар ски ви кенд пре да но се при пре ма мо, та ко 
да и ре зул та ти ни су из о ста ли. За тре нут ни успех 
сва ка ко су по ред ме не, и те ка ко за слу жно љу ди 
из мог клу ба, ро ди те љи и на рав но „тју нер” Ми-
лош Пе тро вић – ис та као је Ла за ре вић.

„Хи брид” у до ма ћем шам пи о на ту сло ви за 
кла су где вла да нај же шћа кон ку рен ци ја, а у слу-

ча ју по ме ну те дисцпли не, ујед но је и нај број ни-
ја. Три јум фо ва ти у не ка да шњем по но су на ци-
о нал не ауто ин ду стри је, успех је сам по се би и 
ствар је пре сти жа ме ђу так ми ча ри ма.

- Став уочи стар та се зо не је био да не ме ња мо 
кла су, јер у „хи бри ду” вла да нај о збиљ ни ја кон ку-
рен ци ја. Да бих на пре до вао и сти цао нео п ход но 
ис ку ство, по треб но је да имам с ким да се так-
ми чим. Дру гим ре чи ма, ни је би тан кван ти тет, 
већ ква ли тет, у кла си 2 сло бод но мо гу ре ћи, ви-
ше је не го же сто ко, а то смо за пра во и тра жи ли. 
Же лим да по ступ но гра дим ка ри је ру, да не пре-
ска чем ни јед ну кла су, јер за не у пу ће не, ја ни сам 
во зио кар тинг, већ сам пра во уле тео у „ма ли Н” 
– об ја снио је по пу лар ни „Бе ки нац”.

С. Ж.
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ОДР ЖАН ПЕ ТИ 
УЛИЧ НИ ФЕ СТИ ВАЛ 
ОД БОЈ КЕ

У ор га ни за ци ји ОК Та ра у Ба-
ји ној Ба шти одр жан је Пе ти 

улич ни од бој ка шки тур нир. Игра-
ло се на три те ре на на Глав ној ули-
ци, ко ја је би ла за тво ре на за са-
о бра ћај. Уче ство ва ло је 35 еки па 
са под руч ја ба ји но ба штан ске оп-
шти не и су сед них Ске ла на из Ре-
пу бли ке Срп ске.

У ка те го ри ји де вој чи ца уче ни-
ца од пр вог до че твр тог раз ре да 
пр во ме сто при па ло је еки пи Ко-
ча ББ, дру го Мо бил шо пу, а тре-
ће Стан дард сти лу. У по бед нич кој 
еки пи игра ле су Са ња Јо ва но вић, 
Кри сти на Ри стић, Ања Ву кај ло-
вић и Ико ни ја Ко ва че вић.

У ка те го ри ји уче ни ца пе тих и 
ше стих раз ре да нај бо ља је би ла 
еки па Игра о ни ца коц ки ца. Дру го 
ме сто за у зе ла је еки па Бал та за ре, 
тре ће Чо ла елек трик. За нај бо љу 
еки пу наст пи ле су Та тја на Ба што-
ва но вић, Ан ђе ла Кр стић, Еле на 
По па дић и Ми на Ва сић.

Еки па Рас пе лет за у зе ла је пр во 
ме сто у кон ку рен ци ји од бој ка ши-

ца сед мих и осмих раз ре да. Сле-
де Ас ме њач ни ца и Ђју некс сер-
вис. У по бед нич кој еки пи би ле су 
Је ле на Ми ло ше вић, Ања Мар ко-
вић, Те о до ра Ми ло ше вић и Је ле-
на Ми ло ва но вић.

У му шкој кон ку рен ци ји так ми-
чи ле су се са мо еки пе са ста вље не 
од ђа ка од пр вог до че твр тог раз-
ре да. По бед ник је еки па Са ни оп-
тик, дру га је Би љић ком па ни, тре ћа 
Гу мар. Ко ста Бје ли чић, Пат не ли ја 
Ми ло са вље вић, Ду шан  Јо ва но вић 
и Ко ста дин Се ли нић бра ни ли су 
бо је по бед нич ког са ста ва.

У окви ру ма ни фе ста ци је на-
сту пи ли су пред школ ци из пред-
школ ске уста но ве Не вен. Они су 
се так ми чи ли у за бав ној атле ти-
ци.

– Има ли смо ре кор дан број 
еки па. Би ло је до ста гле да ла ца, 
вре ме нас је по слу жи ло.Све је 
про те кло у нај бо љем ре ду. До би-
ли смо пу но по хва ла од гра ђа на за 
ову спорт ску ма ни фе ста ци ју ко-
ју је пре пет го ди на по кре нуо ОК 
Та ра на ини ци ја ти ву пре дсед ни-
ка Ми ха и ла Јев ти ћа – ка же Зо ран 
Је кић, ди рек тор тур ни ра.

Ор га ни за тор је свим уче сни-
ци ма по кло нио ма ји це, а нај бо-
љи су до би ли ди пло ме.

М. АН ДРИЋ

ПО БЕ ДА У КО ШУТ ЊА КУ: Јо ван Ла за ре вић с мај ком Та њом, 
оцем Де ја ном, и Ми ло шем Пе тро ви ћем (чу чи) ФО ТО: САКСС

НЕ ЗА У СТА ВЉИ ВИ ИН ДЕКС

ПО ЗНА ТА ЕКИ ПА
ВЕ ТЕ РА НА МА ЛОГ
ФУД БА ЛА ИЗ КРА ГУ ЈЕВ ЦА 
НИ ЖЕ УСПЕ ХЕ

У
спех за успе хом се ни же то ком 
на сту па ис ку сних игра ча ма-
лог фуд ба ла оиви че них у еки-

па Ин декс Тур са из Кра гу јев ца. Овај 
скуп, пре све га од лич них при ја те-
ља, а по том и љу ди од уме ћа у дру-
го ва њу са лоп том, већ ду же вре ме 
је на оку пу и је ди но што се ме ња су 
го ди не жи вот ног ис ку ства, евен ту-
ал но не ки ки ло грам се до да на соп-
стве ну те жи ну и у нај ве ћој ме ри број 
осво је них тро фе ја на тур ни ри ма ши-
ром Ср би је.

– За и ста не мо гу да ка жем та чан 
број пе ха ра ко је смо до до са да осво-
ји ли, прет по ста вљам да их има пре ко 
30, али ту ра чу нам са мо оне ко ји су 
до шли у скло пу на гра де за пр во ме-
сто, у свом ка рак те ри стич ном сти-
лу кон ста то вао је Жи ко Па у но вић, 
ал фа и оме га Ин декс Тур са, по зна те 
ту ри стич ке аген ци је и ни шта ма ње 
успе шног ти ма на „пет по ра цу”. 

По зна то је да се у лет њем пе ри-

о ду одр жа ва ве ли ки број тур ни ра 
у ма лом фуд ба лу у на шој зе мљи, а 
„ин дек сов ци“ су од лич но отво ри-
ли се зо ну. Упи са ли су два три јум-
фа, нај пре на из у зет но ја ком тур ни-
ру у Пе тров цу на Мла ви, а по том и 
у Ба то чи ни.

– У Пе тров цу на Мла ви, ове го ди-
не чи ни се да ни ка да ја чи тур нир по 
ква ли те ту ни је био, игра ли су и не-
ки бив ши ре пре зен та тив ци ма лог 
и ве ли ког фуд ба ла. На сту пи ли смо 
у ка те го ри ји игра ча ста ро сти од 40 
и ви ше го ди на и осво ји ли пр во ме-
сто. Мо жда по ма ло и не пла ни ра но 
смо до жи ве ли и два по ра за, је дан на 
те ре ну услед од су ства ве ли ког бро ја 
игра ча ка да смо има ли на рас по ла-
га њу са мо јед ну по ста ву, док смо дру-
ги пут по ра же ни слу жбе ним ре зул-
та том јер нам се тер мин по кла пао 
са утак ми цом на тур ни ру у Ба то чи-
ни, а у том тре нут ку смо у Пе тров-
цу већ из бо ри ли пла сман у на ред ну 
рун ду, освр нуо се Па у но вић.

На пу ту до по бед нич ког пе ха ра, 
Ин декс Турс је у груп ној фа зи так-
ми че ња са вла дао Фре он са 7:3, Агро 
Ве сну са 3:2, Удру же ње фуд бал ских 
ве те ра на Пе тров ца са 8:2, „Бу цу и 

дру га ре“ са 4:1. Слу жбе ним ре зул-
та том по ра зе је пре тр пљен од ти ма 
Ре а ли аута, а на те ре ну од еки пе Зевс 
– Тех но Са ша са 5:2, да би у по лу фи-
на лу кра гу је вач ка еки па сла ви ла над 
истим ри ва лом са 4:2, а у од лу чу ју ћој 
утак ми ци за пр во ме сто са вла да на 
је еки па „Бу ца и дру га ри“ са 6:3. Уз 
све то, нај бо љи стре лац тур ни ра био 
је Ми ло ван Ђур ђе вић, ко ји је упо ре-
до играо и у се ни ор ској кон ку рен-
ци ји, у ко јој је та ко ђе био ве о ма за-
па жен и уче сник фи на ла.

– Ни је мо је да бро јим, већ да да-
јем го ло ве – по ма ло ше рет ски је од-
го во рио Ђур ђе вић на пи та ње о бр-
ју го ло ва ко ји му је до не ло ла ска ву 
ти ту лу.

А тач ки на и, што се ти че тур ни-
ра у Пе тров цу на Мла ви, ста вље на је 
из бо ром Жи ке Па у но ви ћа за нај бо-
љег игра ча тур ни ра у кон ку рен ци ји 
ве те ра на. Ве ли ки за љу бље ник у ма-
ли фуд бал и спорт је по жр тво ва њем, 
бор бе но шћу, ис трај но шћу, сег мен-
ти ма на ко ји ма би и знат но мла ђи 
у ве ли кој ме ри мо гли да по за ви де, 
за слу жио при зна ње, ко је је са дру ге 
стра не до при не ло и „пец ка њу“ са и-
гра ча и оста лих ...

– Зна те, ка жу ми да и мо тор на 
ауто мо би лу не ка ко нај бо ље ра ди ка-
да је пред ге не рал ним ре мон том. А 
ја по ру чу јем да сам да ле ко од „ге не-
рал ке“ и то по при лич но, са мо у ве-
рен је 53 – ого ди шњи „ве чи ти мла-
дић“ же љан до ка зи ва ња и спорт ског 
над му дри ва ња.

Гле да но по ре зул та ти ма, не што 
лак ше у од но су на во је ва ња у Пе-
тров цу на Мла ви осво јен је тур нир 
у Ба то чи ни. Ин декс Турс је са вла дао 
тим Ву чић са 5:2, Ред стар је по ра жен 
са 6:0, а у фи на лу еки па „Ни кад ни-
је ка сно“ са вла да на је са 4:0.

– Ми слим да смо сва два ве за на 
осво је на тур ни ра на пра ви ли ле-
пу увер ти ру за оно што нас оче ку је 
то ком ав гу ста. Зна чај но је и то што 
смо у Пе тров цу на Мла ви, тур ни-
ру ко ји је и те ка ко на гла су, че ти ри 
пу та уза стоп но би ли нај бо љи, а већ 
по чет ком, од но сно, сре ди ном на-
ред ног ме се ца оче ку је нас од бра на 
при ма та у Ла по ву, а по том и у Та-
ко ву, ис та као је пред вод ник кра гу-
је вач ке еки пе.

Па у но вић као ве о ма би тан за 
оства ри ва ње до брих ре зул та та из-
два ја од ли чан од нос ко ји вла да у еки-
пи. Ре ци мо, Стој ко Ра до вић, ко ји је 
услед јед ног стар та на тур ни ру у Пе-
тров цу на Мла ви „за ра дио“  гипс на 
но зи, али је и по ред то га све вре ме 
био уз еки пу. Не дав но се ти му при-
кљу чио и Ми хај ло Ар се ни је вић, ко-
ји у све ту ма лог фуд ба ла пра ви све 
чвр шће и си гур ни је ко ра ке. Тим се 
уоста лом ни је мно го ме њао, а чи-
не га још: Де јан Но ва ко вић, Иви ца 
Про кић, Иван Ма рин ко вић, Вла-
дан Ни ко лић, Са ша Ри стић, Ср ђан 
Ђо ко вић, Ми лан ко Вуч ко вић, Вла-
да Илић, Бо јан Ву ло вић, Ду шан Ар-
се ни је вић, али и је дан од нај бо љих 
игра ча фут са ла свих вре ме на у Ср-
би ји, Пре драг Ра јић.

– Пре све га на оку пу су до бри љу-
ди, уз ко је је за и ста ми ли на игра ти и 
дру жи ти се са њи ма ван те ре на, јер 
ја сно да је у ова квим си ту а ци ја ма не-
из бе жно „тре ће по лу вре ме“. Дра го 
ми је што Спорт ски жур нал у до број 
ме ри пра ти де ша ва ња на тур ни ри ма 
у ма лом фуд ба лу, а искре но се на-
дам да ће по узо ру на ра ни ја вре ме-
на, као ја ка ме диј ска ку ћа, по кре ну ти 
и соп стве но так ми че ња, јер ова кве 
спорт ске ма ни фе ста ци је су и те ка ко 
по пу лар не и при вла че ве ли ки број 
за љу бље ни ка у спорт, сма тра Па у-
но вић. И. ПА ВЛО ВИЋ

ВИШЕ ОД 30 ТРО ФЕ ЈА У РИ ЗНИ ЦИ: Еки па ве те ра на ма лог фуд ба ла Ин декс Тур са из Кра гу јев ца ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ: Жи ко Па у но вић, при ват на ар хи ва

НИ ЈЕ ЈОШ ЗА „ГЕ НЕ РАЛ КУ“: Жи ко Па у но вић је 
тро феј за нај бо љег игра ча при мио од Де ја на 
Мар ко ви ћа, пред сед ни ка СС Пе тров ца на Мла ви

СТРАХ И ТРЕ ПЕТ ЗА ПРО ТИВ НИЧ КЕ ГОЛ МА НЕ: 
Ми ло ван Ђур ђе вић био је нај бо љи стре лац на 
тур ни ру у Пе тров цу на Мла ви


