ОГЛЕДА ЛО СРБИ

2спортски журнал
ЧЕТВРТАК 27. ЈУЛ 2017.

ЈЕ

ФОТОГРАФИЈЕ: М. АНДРИЋ

НЕЗАУСТАВЉИВИ ИНДЕКС

САОБРАЋАЈ СТАО
ЗБОГ ОДБОЈКЕ

НАЈБОЉИ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕЧАКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА

ВИШЕ ОД 30 ТРОФЕЈА У РИЗНИЦИ: Екипа ветерана малог фудбала Индекс Турса из Крагујевца ФОТОГРАФИЈЕ: Жико Пауновић, приватна архива

ПОЗНАТА ЕКИПА
ВЕТЕРАНА МАЛОГ
ФУДБАЛА ИЗ КРАГУЈЕВЦА
НИЖЕ УСПЕХЕ

У

спех за успехом се ниже током
наступа искусних играча малог фудбала оивичених у екипа Индекс Турса из Крагујевца. Овај
скуп, пре свега одличних пријатеља, а потом и људи од умећа у друговању са лоптом, већ дуже време
је на окупу и једино што се мења су
године животног искуства, евентуално неки килограм се дода на сопствену тежину и у највећој мери број
освојених трофеја на турнирима широм Србије.
– Заиста не могу да кажем тачан
број пехара које смо до до сада освојили, претпостављам да их има преко
30, али ту рачунам само оне који су
дошли у склопу награде за прво место, у свом карактеристичном стилу констатовао је Жико Пауновић,
алфа и омега Индекс Турса, познате
туристичке агенције и ништа мање
успешног тима на „петпорацу”.
Познато је да се у летњем пери-

НАЈБОЉИ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕВОЈЧИЦА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА
оду одржава велики број турнира
у малом фудбалу у нашој земљи, а
„индексовци“ су одлично отворили сезону. Уписали су два тријумфа, најпре на изузетно јаком турниру у Петровцу на Млави, а потом и
у Баточини.
– У Петровцу на Млави, ове године чини се да никада јачи турнир по
квалитету није био, играли су и неки бивши репрезентативци малог
и великог фудбала. Наступили смо
у категорији играча старости од 40
и више година и освојили прво место. Можда помало и непланирано
смо доживели и два пораза, један на
терену услед одсуства великог броја
играча када смо имали на располагању само једну поставу, док смо други пут поражени службеним резултатом јер нам се термин поклапао
са утакмицом на турниру у Баточини, а у том тренутку смо у Петровцу већ изборили пласман у наредну
рунду, осврнуо се Пауновић.
На путу до победничког пехара,
Индекс Турс је у групној фази такмичења савладао Фреон са 7:3, Агро
Весну са 3:2, Удружење фудбалских
ветерана Петровца са 8:2, „Буцу и

НИЈЕ ЈОШ ЗА „ГЕНЕРАЛКУ“: Жико Пауновић је
трофеј за најбољег играча примио од Дејана
Марковића, председника СС Петровца на Млави

другаре“ са 4:1. Службеним резултатом поразе је претрпљен од тима
Реали аута, а на терену од екипе Зевс
– Техно Саша са 5:2, да би у полуфиналу крагујевачка екипа славила над
истим ривалом са 4:2, а у одлучујућој
утакмици за прво место савладана
је екипа „Буца и другари“ са 6:3. Уз
све то, најбољи стрелац турнира био
је Милован Ђурђевић, који је упоредо играо и у сениорској конкуренцији, у којој је такође био веома запажен и учесник финала.
– Није моје да бројим, већ да дајем голове – помало шеретски је одговорио Ђурђевић на питање о брју голова који му је донело ласкаву
титулу.
А тачки на и, што се тиче турнира у Петровцу на Млави, стављена је
избором Жике Пауновића за најбољег играча турнира у конкуренцији
ветерана. Велики заљубљеник у мали фудбал и спорт је пожртвовањем,
борбеношћу, истрајношћу, сегментима на којима би и знатно млађи
у великој мери могли да позавиде,
заслужио признање, које је са друге
стране допринело и „пецкању“ саиграча и осталих ...

СТРАХ И ТРЕПЕТ ЗА ПРОТИВНИЧКЕ ГОЛМАНЕ:
Милован Ђурђевић био је најбољи стрелац на
турниру у Петровцу на Млави

– Знате, кажу ми да и мотор на
аутомобилу некако најбоље ради када је пред генералним ремонтом. А
ја поручујем да сам далеко од „генералке“ и то поприлично, самоуверен је 53 – огодишњи „вечити младић“ жељан доказивања и спортског
надмудривања.
Гледано по резултатима, нешто
лакше у односу на војевања у Петровцу на Млави освојен је турнир
у Баточини. Индекс Турс је савладао
тим Вучић са 5:2, Ред стар је поражен
са 6:0, а у финалу екипа „Никад није касно“ савладана је са 4:0.
– Мислим да смо сва два везана
освојена турнира направили лепу увертиру за оно што нас очекује
током августа. Значајно је и то што
смо у Петровцу на Млави, турниру који је и те како на гласу, четири
пута узастопно били најбољи, а већ
почетком, односно, средином наредног месеца очекује нас одбрана
примата у Лапову, а потом и у Такову, истакао је предводник крагујевачке екипе.
Пауновић као веома битан за
остваривање добрих резултата издваја одличан однос који влада у екипи. Рецимо, Стојко Радовић, који је
услед једног старта на турниру у Петровцу на Млави „зарадио“ гипс на
нози, али је и поред тога све време
био уз екипу. Недавно се тиму прикључио и Михајло Арсенијевић, који у свету малог фудбала прави све
чвршће и сигурније кораке. Тим се
уосталом није много мењао, а чине га још: Дејан Новаковић, Ивица
Прокић, Иван Маринковић, Владан Николић, Саша Ристић, Срђан
Ђоковић, Миланко Вучковић, Влада Илић, Бојан Вуловић, Душан Арсенијевић, али и један од најбољих
играча футсала свих времена у Србији, Предраг Рајић.
– Пре свега на окупу су добри људи, уз које је заиста милина играти и
дружити се са њима ван терена, јер
јасно да је у оваквим ситуацијама неизбежно „треће полувреме“. Драго
ми је што Спортски журнал у доброј
мери прати дешавања на турнирима
у малом фудбалу, а искрено се надам да ће по узору на ранија времена, као јака медијска кућа, покренути
и сопствено такмичења, јер овакве
спортске манифестације су и те како
популарне и привлаче велики број
заљубљеника у спорт, сматра Пауновић. И. ПАВЛОВИЋ

НАЈБОЉЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ 5. И 6. РАЗРЕДА
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У БАЈИНОЈ БАШТИ
ОДРЖАН ПЕТИ
УЛИЧНИ ФЕСТИВАЛ
ОДБОЈКЕ

У

организацији ОК Тара у Бајиној Башти одржан је Пети
улични одбојкашки турнир. Играло се на три терена на Главној улици, која је била затворена за саобраћај. Учествовало је 35 екипа
са подручја бајинобаштанске општине и суседних Скелана из Републике Српске.
У категорији девојчица ученица од првог до четвртог разреда
прво место припало је екипи Коча ББ, друго Мобил шопу, а треће Стандард стилу. У победничкој
екипи играле су Сања Јовановић,
Кристина Ристић, Ања Вукајловић и Иконија Ковачевић.
У категорији ученица петих и
шестих разреда најбоља је била
екипа Играоница коцкица. Друго
место заузела је екипа Балтазаре,
треће Чола електрик. За најбољу
екипу настпиле су Татјана Баштовановић, Анђела Крстић, Елена
Попадић и Мина Васић.
Екипа Рас пелет заузела је прво
место у конкуренцији одбојкаши-

ца седмих и осмих разреда. Следе Ас мењачница и Ђјунекс сервис. У победничкој екипи биле су
Јелена Милошевић, Ања Марковић, Теодора Милошевић и Јелена Миловановић.
У мушкој конкуренцији такмичиле су се само екипе састављене
од ђака од првог до четвртог разреда. Победник је екипа Саниоптик, друга је Биљић компани, трећа
Гумар. Коста Бјеличић, Патнелија
Милосављевић, Душан Јовановић
и Костадин Селинић бранили су
боје победничког састава.
У оквиру манифестације наступили су предшколци из предшколске установе Невен. Они су
се такмичили у забавној атлетици.
– Имали смо рекордан број
екипа. Било је доста гледалаца,
време нас је послужило.Све је
протекло у најбољем реду. Добили смо пуно похвала од грађана за
ову спортску манифестацију коју је пре пет година покренуо ОК
Тара на иницијативу председника Михаила Јевтића – каже Зоран
Јекић, директор турнира.
Организатор је свим учесницима поклонио мајице, а најбољи су добили дипломе.
М. АНДРИЋ

КРАЉЕВЧАНИН НА „ХИБРИДНИ” ПОГОН
ЈОВАН ЛАЗАРЕВИЋ „БЕКИНАЦ” ИЗ „БИП БИП”
РЕЈСИНГ ТИМА, ВОДЕЋИ ЈЕ
У ПРВЕНСТВУ ДРЖАВЕ НА
БРДСКИМ СТАЗАМА У КЛАСИ 2

Т

акмичењем на Кошутњаку завршено је прво „полувреме” шампионата Србије на брдским стазама у организацији Спортског ауто и
картинг савеза Србије.
Убедљиво најбољи у класи 2 („југо 55”) је још
увек ученик из Краљева, Јован Лазаревић „Бекинац”. Он после четири трке убедљиво води
у класи „хибрид”, која је приде и најбројнија. У

прилог тврдњи, колико добро влада тркачким
„градивом”, говори чињеница да се такмичар
„Бип Бип” рејсинг тима из Краљева у генералном пласману налази на седмом месту у конкуренцији више од 40 возача.
- Лагано, поступно и темељно приступали
смо свакој трци, почев од Новог Пазара, преко
Сокобање, Авале и прошлог викенда Кошутњака. Ништа не препуштамо случају. За сваки такмичарски викенд предано се припремамо, тако
да и резултати нису изостали. За тренутни успех
свакако су поред мене, и те како заслужно људи
из мог клуба, родитељи и наравно „тјунер” Милош Петровић – истакао је Лазаревић.
„Хибрид” у домаћем шампионату слови за
класу где влада најжешћа конкуренција, а у слу-

чају поменуте дисцплине, уједно је и најбројнија. Тријумфовати у некадашњем поносу националне ауто индустрије, успех је сам по себи и
ствар је престижа међу такмичарима.
- Став уочи старта сезоне је био да не мењамо
класу, јер у „хибриду” влада најозбиљнија конкуренција. Да бих напредовао и стицао неопходно
искуство, потребно је да имам с ким да се такмичим. Другим речима, није битан квантитет,
већ квалитет, у класи 2 слободно могу рећи, више је него жестоко, а то смо заправо и тражили.
Желим да поступно градим каријеру, да не прескачем ни једну класу, јер за неупућене, ја нисам
возио картинг, већ сам право улетео у „мали Н”
– објаснио је популарни „Бекинац”.
С. Ж.

ПОБЕДА У КОШУТЊАКУ: Јован Лазаревић с мајком Тањом,
оцем Дејаном, и Милошем Петровићем (чучи) ФОТО: САКСС

