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Председник Николић, министар Удовичић и амбасадор Родић са репрезентативцима Србије у спортском селу у Бакуу  

Свечано отворене прве Европске игре 
Заставу Србије на олимпијском стадиону у Бакуу носила Милица Мандић, а на трибинама је био и председник Србије 
Томислав Николић. – Шесторо наших спортиста стартује у дисциплинама у којима ће данас бити подељене медаље 

Свечаним отварањем у Ба-
куу синоћ су почеле прве 
Европске игре, на којим 
учествује 6.000 спортис-
та из 49 земаља у 30 спор-
това, а тим Србије у којем 
је 132 учесника у 20 спор-

това у дефилеу на олимпијском стадиону пред-
водила је као барјактар олимпијска шампионка 
у теквондоу Милица Мандић. Из свечане ложе 
наше репрезентативце поздравили су и председ-
ник Србије Томислав Николић, министар омла-
дине и спорта Вања Удовичић и наш амбасадор 
у Азербејџану Небојша Родић...

Игре су, како је то уобичајено на великим 
мултиспортским такмичењима, почеле пре от-
варања, а женска ватерполо репрезентација Ср-
бије наступила је прва и доживела убедљив по-
раз од Шпаније – 17:4. То није неочекивано. 
Шпанија је један од фаворита за прво место у 
Б групи (остали резултати: Русија–Словачка 
13:4; Италија–Француска 22:5), а тим тренера 
Владимира Бајковића је најмлађи. Ватерполо 
турнир на Европским играма је уједно Евро-
пско првенство за такмичаре до 17 година, а у 
нашем тиму играју само две 17-годишњакиње, 
али и три девојчице од 13, две од четрнаест го-
дина... По један гол постигле су Теодора Рудић и 
Исидора Дамјановић, а два је дала 14-годишња 
Лара Лука.

Данас би могао да буде дан за победе наших 

екипа. Одбојкашице ће се у првом колу Б гру-
пе састати са репрезентативкама Хрватске, а 
стонотенисерке у осмини финала против Хо-
ланђанки, у чијој постави су две бивше Кинес-
киње које су учествовале у тријумфу Холандије 
на Европском првенству 2011. Уз то, Ђијао Ли 
је двострука шампионка Европе (2007. и 2011), 
али сада има 43 године... 

Ватерполисткиње ће поново у базен и поку-
шаће да изненаде Словакиње, а против репре-
зентације исте земље наступиће и наша мушка 
репрезентација, која је фаворит у овом дуелу 
и један од највећих кандидата за место на по-
бедничком постољу.

Данас ће шесторо наших спортиста учество-
вати у такмичењима које ће се завршити поде-
лом медаља. У нашем тиму много се очекује од 
рвача, иако су они већ изгубили прву битку. То 
је била битка с тежином, али много су важније 
битке које ће се водити на струњачи. Шесторица 
од седморице наших рвача променили су катего-
рије пре званичног мерења. Једини који остаје у 
својој категорији је Кристијан Фрис (– 59 кг). 

– То су све уобичајено у нашем спорту. Сви 
такмичари су спремни, а да ли имају добар или 
лош жреб није важно. Ово је велико такмичење, 
као Европско првенство, и до успеха се долази 
победама – рекао је тренер наших рвача Стојан 
Добрев, чија су заслуга последњи велики успе-
си наших рвача. 

Фрис ће такмичење почети у елиминацијама 

против Финца Хапамакија, европског шампи-
она из 2009, а у осмини финала ривал је побед-
ник дуела између Чеха Новака и Немца Менек-
зеа. 

Мате Немеш, који је ускочио у категорију до 
71 кг, уместо Максимовића, који ће се борити 
у категорији до 66 кг, биће слободан у првом 
колу, а у осмини финала састаће се с Русом Де-
нисовим, који је у мају победио на „Геџином ме-

моријалу” у Београду. Петар Бало се спустио са 
85 кг на 80 кг и у првом мечу у осмини финала 
ривал ће му бити Швеђанин Јерсгрен...

Чини се да много теже ривале, бар у елимина-
ционим борбама, имају наши каратисти. Тако 
ће бронзани са Светског првенства 2012. Марко 
Антић (– 60 кг), у својој групи у елиминацијама 
за ривале имати Француза Агуджила, јуниорс-
ког вицешампиона Европе из Новог Сада 2011, 
Руса Плахутина, бронзаног са Светског првенс-
тва 2014. и актуелног шампиона Европе Маке-
донца Павлова. Противнице Бранке Аранђело-
вић (Група А, – 55 кг) биће Шпањолка Ферер 
Гарсија, која је два пута била екипни шампи-
он Европе, па вицешампионка света Францус-
киња Ту (7,36) и Норвежанка Алстадсетер.

Наша најбоља бицклисткиња Јована Црного-
рац, 15. на светској ранг-листи у крос-кантрију, 
силом прилика морала је да се одрекне најви-
ших амбиција.

– У нашим плановима били су борба за медаљу 
или пласман међу пет најбољих, међутим Јова-
на због породичних проблема није тренирала 
месец дана. Због тога би сваки пласман бољи 
од десетог места био подвиг. Јована стартује из 
првог реда и, као и увек, мотивисана је да да све 
од себе, али конкуренција је најјача, стаза је изу-
зетно тешка, нема нимало хладовине и најављен 
је јак ветар – извештава из Бакуа Немања Вајс, 
тренер наше најбоље бициклисткиње. 

 Ж. Баљкас
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Данас у Бакуу 

Одбојка, 1. коло (Ж):  
Србија–Хрватска (6 ч*). 
Стони тенис, осмина финала:  
(Ж): Србија–Холандија (9.30 ч).
Ватерполо, 1. коло (М):  
Србија–Словачка (8.15 ч).
Ватерполо 2. коло (Ж):  
Србија–Словачка (10 ч).
Бициклизам, крос-кантри:  
Јована Црногорац (9 ч)
Рвање, грчко-римски стил (од елиминација 
до финала):  
Кристијан Фрис (– 59 кг), Мате Немеш  
(– 71 кг), Петар Бало (– 80 кг) – од 7 ч
Карате, борбе (од елиминација до финала): 
Марко Антић (– 60 кг),  
Бранка Аранђеловић (– 55 кг) – од 7 ч.
* сатница је по нашем времену

Џонсова биста поред Станковићеве

У Женеви 18. јуна свечани 
чин којим се одају заслуге 
оснивачу Фибе. – Станковић: 
„Част ми је да будем поред 
њега од сада до вечности” 

Испред седишта Светске кошаркашке 
федерације (ФИБА) у Женеви већ 

неколико година налази се биста дру-
гог генералног секретара у историји 
Фибе Борислава Станковића (на че-
лу те организације 1976–2002), а не-
давно му се „придружио” и оснивач 
Фибе и њен први вођа, Вилијам Џонс 
(1932–1976). Фиба планира да за свој 
83. рођендан, 18. јуна, свечано открије 
Џонсову бисту.

– Џонс је заслужио много више од 
ове бисте, али годинама нисмо успели 
да нађемо погодно место и да напра-
вимо прави споменик творцу кошарке 

као међународног спорта, што је врло 
важно да се каже – истиче Борислав 
Станковић. 

Вилијам Ренато Џонс (1906–1981) 
и Борислав Станковић, који и у својој 
90 години не пропушта најважнија 
кошаркашка збивања, представљају 
на неки начин историју Фибе, јер су је 
водили првих 70 година и вукли по-
тезе који су светску кошарку (мимо 
САД) подигли на висине на којима 
је и сада. Стицајем разних околности 
Фиба до сада није подигла споменик 
Џонсу, који је сахрањен у Минхену 
(некадашње седиште Фибе, данас је 
ту Фиба Европа), а затим пребачен у 
породичну гробницу у Милану. Стан-
ковићева биста је откривена пре осам 
година у предграђу Мадрида, Алко-
бендасу, на иницијативу највеће тре-
нерске легенде Реала, Педра Феран-
диза. Пре неколико година Фибина 
Кућа славних, па и Станковићева 

биста, пресељена је из Алкобендаса 
у Женеву.

– Необична ми је част да будем поред 
мог духовног оца Вилијама Џонса, од 
сада па до вечности. Кад је Ферандиз 
покренуо иницијативу за моју бисту, 
ја сам то одбијао, али је он то изнео на 
Централни биро Фибе, где је то једно-
гласно и аплаузом прихваћено. Свака-
ко, то је за мене била велика част.

Почасни генерални секретар Фибе 
Станковић у уторак путује из Београ-
да у Женеву, на годишњу скупштину 
Фибе, догађај који је сада интересант-
нији, јер се између ње и Евролиге води 
рат за превласт у вођењу и организа-
цији европских купова. 

– Биће то редован састанак и зато је 
претерано што га медији називају ис-
торијским. Свакако, биће разговора и о 

ситуацији са клупским такмичењима у 
Европи. Не очекујем никакве епохалне 
одлуке, јер их је у овом тренутку врло 
тешко и скоро немогуће донети. Сигу-
ран сам једино да ће Извршни одбор 
Фибе инсистирати на појачању ауто-
ритета националних федерација, реги-
оналних организација, па и саме Фибе, 
у шта би била укључена и организација 
свих такмичења у кошарци, клупских 
и репрезентативних. Календар остаје 
као највећа препрека, али, нажалост, у 
једној години има само 365 дана и 52 
недеље, где је тешко ставити сва међу-
народна такмичења која одговарају да-
нашњем развитку тог спорта. На крају 
ипак верујем у добру веру и намеру 
функционера Фибе, као и људи који 
воде клупску кошарку у Европи.

 Александар Милетић

Бора Станковић поред своје бисте   

АБА лига заказала састанак с клубовима за уторак 

Састанак руководства кошаркашке АБА лиге, клубова регионалног 
такмичења и националних савеза, на коме ће се разговарати о актуелној 
ситуацији, одржаће се у уторак у Загребу. Домаћин састанка су челници 
АБА лиге и очекује се да се том приликом направи први корак ка 
проналажењу проблема у односима између Фибе, Евролиге и АБА лиге. 
Састанак су тражили сви клубови учесници и кошаркашки савези у 
региону, међу којима је Кошаркашки савез Србије. Председник КСС-а 
Драган Ђилас је пре неколико дана позвао све учеснике да се у 
најкраћем року организује састанак како би се договорили.  Танјуг
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Јелена Јанковић  
у полуфиналу сингла  
и финалу парова
Добра серија Јелене Јанковић на два 
фронта наставља се у холандском Херто-
генбошу. У јучерашњем преподневном 
програму није морала да излази на те-
рен у пару са Рускињом Анастасијом 
Пављученко, пошто им је пар Бабош – 
Младеновић предао полуфинални меч. 
У борби за титулу играће са америчко – 
немачким дублом Мухамад – Зигемунд. 
У послеподневном делу такмичења 
Јанковићева је убедљиво савладала 
младу Немицу Анику Бек: 6:4, 6:1. У по-
луфиналу ће се састати са Белиндом 
Бенчић из Швајцарске, која је после ве-
лике борбе елиминисала Кристину 
Младеновић: 7:6(4), 6:7(4), 7:5.

Троицки – Чилић 
у полуфиналу
Виктор Троицки је стигао до полуфина-
ла турнира у Штутгарту, сигурном побе-
дом против Аустралијанца Семјуела 
Грота: 7:6 (3), 6:1, а претходно је изба-
цио две велике светске наде, тинејџе-
ре Борну Ћорића и Александра Звере-
ва. У полуфиналу се састаје са Мари-
ном Чилићем, који је савладао Мишу 
Зверева, старијег Александровог бра-
та, са 4:6, 7:6 (5), 7:6 (5).
У другом полуфиналу се састају Рафаел 
Надал и Гаел Монфис. Шпанац је и про-
тив Бернарда Томића играо три сета, из-
губивши тај-брејку другог, али је у трећем 
био сигуран: 6:4, 6:7 (6), 6:3. 
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