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ПОБЕДЕ УЗ ЗВУК ВИОЛИНЕ
ТЕОДОРА МАНИЋ 
ОСВОЈИЛА СВЕТСКУ 
БРОНЗУ И ЕВРОПСКО 
СРЕБРО У КИК БОКСУ

Ре пре зен та тив ка Ср би је у са ва-
теу и кик бок су Те о до ра Ма-

нић ус пе ла је да на пра ви за па жен 
ре зул тат на два ве о ма ја ка ме ђу-
на род на так ми че ња. На пр вен-
ству Евро пе у кик бок су у Бил-
ба оу сре ди ном ок то бра осво ји ла 
је сре бр ну ме да љу, да би се по-
том почет ком но вем бра у Ри му 
на Свет ском пр вен ству у са ва теу 
оки ти ла брон зом и по но во до-
ка за ла не спор ни та ле нат. 

Успех у Ита ли ји чла ни це бе-
о град ског Са ва те клу ба „Го ран 
Осто јић” до дат но до би ја на те-
жи ни, уко ли ко се узме у об зир 
да је Свет ски шам пи о нат био нај-
ма сов ни ји до сад.

- У Ри му је би ла нај ве ћа кон ку-
рен ци ја и за и ста је би ло огром-
но так ми че ње. То ком при пре-

ма за шам пи о нат нај ви ше сам 
се кон сул то ва ла са тре не ром и 
као по сле ди ца то га, усле ди ла је 
брон за на ме да ља – ре кла је Те-
о до ра. На так ми че њи ма у оба 
спор та пр ви пут се по ја ви ла се 
2009.  То ком ка ри је ре осва ја ла је 
и нај сјај ни ја од лич ја, по пут оног 
на Европ ском ку пу у Бе о гра ду 
у кик бок су. На сли ко вит на чин 
об ја сни ла је раз ли ку из ме ђу са-
ва теа и кик бок са.

- Док са ва те под ра зу ме ва па ти-
ке, штит ни ке и пре фи ње ну тех-
ни ку, у кик бок су се бо ри у шор-
цу и крат ким ма ји ца ма, ко је су 
уве де не ка ко би се ви део уда рац 
у сто мак.

По ред бо ри лач ких ве шти-
на, срп ска ре пре зен та тив ка је 
бли ско по ве за на са ви о ли ном, 
по што је за вр ши ла основ ну и 
сред њу му зич ку шко лу. Иако 
је од лу чи ла да сту ди ра Фа кул-
тет спор та и фи зич ког вас пи та-
ња (ДИФ), Те о до ра је оста ла до-
след на му зи ци.

- Ис трај ност и ве жба су основ-
не осо би не ко је по ве зу ју му зи ку и 
спорт – ис та кла је шам пи он ка.

Те о до ру на ред не го ди не оче-
ку ју два зна чај на так ми че ња и 
је дан ва жан циљ: Свет ско са ва-
те пр вен ство у Бор доу (Фран цу-
ска) и Шам пи о нат све та у кик 
бок су, , али и да упи ше тре ћу го-
ди ну .- Же лим да се за хва лим 
про фе со ри ма Фа кул те та спор-
та и фи зич ког вас пи та ња у Бе-
о гра ду на раз у ме ва њу ка да је у 
пи та њу ускла ђи ва ње оба ве за на 
Фа кул те ту са спорт ским ак тив-
но сти ма – за кљу чи ла је Те о до-
ра Ма нић.

НАТАЛИЈА ВОРКАПИЋ 
ИЗ БЕОГРАДА 
ПОКАЗАЛА ОГРОМАН 
ФУДБАЛСКИ 
ПОТЕНЦИЈАЛ

По че ло је не пла ни ра но и слу-
чај но, а за тим из ра сло у ве ли-

ку љу бав. На та ли ја Вор ка пић, 12–
го ди шња де вој чи ца из Бе о гра да, 
шест го ди на тре ни ра фуд бал и за 
то вре ме по ста ла је за штит ни знак 
и ли дер еки пе Ата кан те. До би ла 
је по зив из Цр ве не зве зде, члан је 
се лек ци је Бе о гра да. Ове се зо не за-
ку ца ла је и на вра та ре пре зен та-
ци је Ср би је.

– Све је по че ло пре шест го ди-
на. Ста ри ји брат је са дру штвом 
играо фуд бал и че сто им је не-
до ста јао играч. Је два сам че ка ла 
да ме по зо ву, ма да им на по чет-
ку ни је би ло све јед но. Ка ко је вре-
ме про ла зи ло, све су че шће хте ли 
да играм са њи ма.

За раз ли ку од дру га ри ца, ко је се 
од лу че за не ки жен ски спорт, та-
лен то ва на Бе о гра ђан ка од пр вог 
кон так та са фуд ба лом ни је има-
ла ди ле му.

– Мо жда је на по чет ку мо гао да 
бу де би ло ко ји спорт. Ипак, та да ми 

је то би ло нај ин те ре сант ни је. Да-
нас ми ни је уоп ште кри во .

Де ча ци на пр ви по глед са не по-
ве ре њем гле да ју, ми сле ћи да ће ла-
ко иза ћи на крај са На та ли јом.

– Увек су уз др жа ни док не поч-
не игра. Кад ви де да сам рав но-

прав на ко мен та ри шу: „Па зи ма-
лу ка ко игра”.

Без гра нич на по др шка ро ди-
те ља би ла је би тан фак тор за 
успех.

– Ни кад ни су по ку ша ли да ме 
од го во ре. Бес крај но сам за хвал на 
и тре не ру Ми ха и лу „Пик си ју” Јо-
ва но ви ћу, ко ји ме је на у чио мно-

гим ва жним ства ри ма о фуд ба лу, 
али и дру гим са ве ти ма .

Ју ре ћи за фуд бал ском лоп том, 
На та ли ја је до жи ве ла мно го ле-
пих тре ну та ка.

– Те шко је из дво ји ти је дан. Нај-
леп ши је осе ћај ка да по го дим мре-

жу ри ва ла. Та ко ђе, во лим да пу-
ту јем са клу бом и да се дру жим 
са са и гра чи ма.

Уз оба ве зе у шко ли и тре нин ге 
у клу бу, На та ли ја по не кад са оцем 
стиг не да оде на ста ди он и по гле-
да меч Цр ве не зве зде.

– Во ле ла бих да гле дам ужи-
во Ли гу шам по и на, по себ но не-

ку утак ми цу Ба јер на из Минхена. 
Свиђа ми се како игра.

Има узо ра из све та жен ског 
фуд ба ла.

– Мар та, Бра зил ка ко ја је пет 
год на за ре дом про гла ше на за нај-
бо љу игра чи цу све та. Че сто гле дам 
на „ју тју бу” ње не по те зе и го ло ве. 
И. МРА О ВИЋ

СТАР ТО ВА ЛО 258 ТАК МИ ЧА РА: По че так осме тр ке 
на на си пу с пр ва ки њом Ђу ро ви ће вом (56)
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ПАДАЛИ РЕКОРДИ ПОРЕД САВЕ
ПОЛУМАРАТОН 
ОБЕЛЕЖИЛА 
МАСОВНОСТ 

П
р вен ство Ср би је у по лу ма ра-
то ну у окви ру 8. Сав ског по лу-
ма ра то на, оку пи ло је до са да 

убе дљи во нај ве ћи број так ми ча ра – 

258. Тр ча ло се на си пом, да кле рав-
ном ас фалт ном ста зом по ред ре ке 
од бло ка 70/а до По љо при вред ног 
до бра ПКБ Сур чин и на зад по по-
вољ них 13 сте пе ни на по чет ку и 16 
на кра ју так ми че ња.

У ап со лут ној кон ку рен ци ји из не-
на ђе ње је при ре ди ла Рад ми ла Ђу ро-
вић. Ова 28–го ди шња Бе о гра ђан ка, 

ко ја тр чи 15 ки ло ме та ра днев но и 
та ко тре ни ра, сру ши ла је ре зул та том 
1:25:15,2 про шло го ди шњи ре корд 
ста зе ак тив не атле ти чар ке Пар ти-
за на Да ни је ле Ба раћ (1:26:11).

Код му шка ра ца је стар то вао пр-
вак др жа ве у ма ра то ну Иван Ми-
шке љин (21. мај) и са 1:15:23,1 био 
дру ги иза Мир ка Стан ко ви ћа (Цр-

ве на зве зда) 1:15:16, али су обо ји-
ца би ла да ле ко од ре кор да ста зе 
1:10:51 Ести фа но са Ес хе туа (Ети-
о пи ја) оства ре ног на 2. Сав ском по-
лу ма ра то ну. Тре ћи је Мар ко Да чић 
(ОАК) 1:16:54,8, ко ме је ово пр ви по-
лу ма ра тон у жи во ту, а би ће ју ни ор 
и на ред не се зо не.

За ни мљи во је би ло уче шће За-

ри је Ми ла но ви ћа (56), ко ји је са-
вла дао 21,1 км ма да је са мо два да-
на ра ни је тр чао 42,195 км у Ати ни, 
што му је био 50. ма ра тон ове го-
ди не (нај ви ше ика да од Ср ба, а ове 
се зо не и у Евро пи).

У ме ђу вре ме ну је у Ис тан бу лу 
тр чао и 51, а на ме ра ва да до 27. 
де цем бра пре ђе 55 тр ка на нај ду-

жој олим пиј ској де о ни ци, што ве-
ро ват но ни ко не ће ус пе ти на све-
ту у 2014. це ла ње го ва по ро ди ца је 
у истом ду ху, су пру га Сне жа на по-
бе ди ла је на Сав ском по лу ма ра то-
ну у ка те го ри ји Ж–50, а од три њи-
хо ва си на так ми чио се и нај мла ђи, 
26–го ди шњи То ма.
Д. ВИ ШЊИЋ

МИ ЛА НО ВИ ЋИ: 
За ри ја,
Сне жа на
и То ма

ЗАДОВОЉНИ: 
Организатори 

Вукосав 
Требјешанин 

и Недељко 
Тодоровић

ГО СТИ „ЖУР НА ЛА”: Те о до ра Ма нић и тре нер Де јан Га ври ло вић
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СВЕ СТРА НИ 
СТИЛ
Код са ва теа и кик бок са при-
ву као је стил бор бе:
– Уда ра ње но га ма и ру ка ма 
у исто вре ме је оно што ме 
је при ву кло и због че га сам 
иза бра ла да се ба вим бо ри-
лач ким ве шти на ма. 

ЗА БО РА ВЉЕ НА
Га ври ло вић сма тра да сма ње-
но по све ћи ва ње па жње нео-
лим пиј ским спор то ви ма ди-
рект но ути че на ма њак де це 
у са ла ма за тре нинг, а са мим 
тим и ви шку на ули ца ма. 
- По моћ др жа ве не мо ра да 
бу де са мо фи нан сиј ска, мо-
же да бу де и ме диј ска. У про-
шлој го ди ни европ ска пр-
ва ки ња у са ва теу Те о до ра 
Ма нић ни је до би ла ни пла-
ке ту од Гра да, али смо ми 
на ста ви ли вред но да ра ди-
мо и у овој го ди ни је осво ји-
ла Европ ски куп у кик бок су, 
ти ту лу ви це пр ва ка Евро пе у 
кик бок су и брон за ну ме да-
љу на Свет ском пр вен ству у 
са ва теу. На дам се да ће ње ни 
ово го ди шњи ре зул та ти би ти 
при ме ће ни од стра не Град-
ског се кре та ри ја та за спорт – 
ис та као је Га ври ло вић.

ЉУ БАВ БЕЗ ГРА НИ ЦА

СА БАМ БИ ЈЕМ У 
СТА РОЈ ПА ЗО ВИ
„Ку ћа фуд ба ла” ФС Ср би-
је у Ста рој Па зо ви је ме сто 
где је На та ли ја та ко ђе ре до-
ван гост.
– Ове го ди не смо осво ји ли пр-
во ме сто са се лек ци јом Бе о-
гра да на тур ни ру у Ста рој Па-
зо ви. Том при ли ком, има ли 
смо при ли ку да упо зна мо на-
шег ре пре зен та тив ца Зо ра-
на То ши ћа. 

СА И ГРА ЧИ
СЛУ ША ЈУ
НА ТА ЛИ ЈУ
Ве ли ке за слу ге за На та ли јин 
кон стан тан раз вој има Ми-
ха и ло Јо ва но вић, по пу лар-
ни Пик си. Ка же да је На та ли-
ја по себ на.
– Oд пр вог да на ка да се по ја ви-
ла, зра чи ла је не чим, што са мо 
тре нер мо же да осе ти. Пр вен-
стве но до бро де те, из до бре по-
ро ди це пу не љу ба ви и раз у ме-
ва ња за оно што она во ли.
Јо ва но вић има пре гршт по хва-
ла за сво ју „љу би ми цу”:
– Озбиљ на је, ди сци пли но ва-
на, усред сре ђе на на рад и на-
пре дак, при хва та са ве те, су ге-
сти је и опо ме не, јер је све сна 
да је то за ње но до бро. 
О до ме ти ма ка же:
–Да не пре те ру јем, а да не бу-
дем ни скро ман, ако ова ко на-
ста ви, би ће озби љан играч у 
жен ском фуд ба лу. Има све 
пре ди спо зи ци је да успе и уз 
квал и те тан рад и озбиљ ност, 
ко је је до са да ис по ља ва ла, за 
На та ли ју не бри нем.
Ка кве са ве те јој да је те?
– И фуд бал ске и при ват не. 
Гле дам је као ћер ку, по ку ша-
вам да јој „скра тим пут” до ци-
ља. Го во рим јој да учи на мо-
јим по зи тив ним и не га тив ним 
ис ку стви ма, ка ко из фуд бал-
ске ка ри је ре та ко и из жи во та. 
Ра ди мо тре нут но „на гла ви”. 
Пси ха је кључ фуд ба ла и игре. 
Бу би це, пу бер тет, све нор мал-
не жи вот не ства ри кроз ко је 
смо сви про шли.
У че му је нај бо ља?
– Ли дер! Од стар та је ту уло гу 
са ма се би на мет ну ла и са вр ше-
но јој при ста је. Сви са и гра чи је 
по др жа ва ју, ве ру ју, слу ша ју и не 
мо гу без ње на те ре ну.
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ИГРА И ДРУ ЖЕ ЊЕ: На тли ја пр ва сле ва у гор њем ре ду у еки пи Ата кан те

ПО НО СНА НА ЗВЕ ЗДУ И ВИ ДИ ЋА
Јед ну од же љу На та ли ја је већ ис пу ни ла. 
– До би ла сам по зив да до ђем да тре ни рам у Цр ве ној зве зди. Не 

по сто ји леп ши осе ћај не го ка да до ђем у клуб за ко ји на ви јам. По но сна 
сам ка да об у чем цр ве но–бе ли дрес.
Од по зна тих срп ских ин тер на ци о на ла ца је дан за у зи ма по себ но ме сто.
– Не ма ња Ви дић. Ужи вам док гле дам ка ко игра, ми слим да је наш нај-
бо љи што пер. Са мо да кре не Ин тер у па ћу би ти срећ ни ја.

У КЛУ БУ 25 ИН ТЕР НА ЦИ О НА ЛА ЦА
Ата кан те је спе ци фи чан клуб, ка ко по си сте му ра да, при сту пу 
и мно гим дру гим ства ри ма. Михаило Јовановић објашњава:

– По себ ни смо по „стран ци ма”. Је ди ни смо клуб ко ји има ви ше од 
25 ин тер на ци о на ла ца из свих де ло ва све та, на јед ном ме сту, ко ји 
бра не жу то–пла ве бо је. Ра сте мо из се зо не у се зо ну ка ко по бро ју 
чла но ва, ор га ни за ци о но и так ми чар ски... Све у све му, иде мо пу тем 
ко јим смо пла ни ра ли и вре ме ће по ка за ти труд уло жен у то.


