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НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ ОДБРАНИЛА ТИТУЛУ ПРВАКА ГРАДА 

 

У суботу је на куглани спортског центра „Чаир“, одржано 64. 

појединачно првенство града Ниша за сениорке. Учествовало је 16 

куглашица у дисциплини 120 хитаца. 

У првом блоку, Марија Живковић (Палилулац) је оборила 355 чуњева, 

а због великог броја промашаја (28), заузела је последње 16. место. 

Наташа Илијић (Ниш-Пут) се активирала после вишегодишње паузе, 

није још довољно спремна, а са 417 чуњева заузела је 13. место. Њен 

најбољи пласман на овом такмичењу је 5. место. Милена Перић 

(Палилулац) је са 457 чуњева, остварила свој најбољи лични 

резултат, а пласман на 9. место је такође најбољи до сада. Милена 

Стојановић (Палилулац) је приказала врло добру игру, а због слабијег 

чишћења на првој стази (26), није могла да се умеша у борбу за 

медаље. Она је први пут учествовала на првенству града, њен први 

званични резултат је 483 чуња, а на крају је заузела 5. место. 

 

 



 

 

У другом блоку, Снежана Јовановић (Чаир) је са резултатом 373 чуња 

заузела 15. место, а Драгана Раденковић (Чаир) је због слабог 

чишћења (107), са 449 чуњева заузела 10. место. Весна Пендић 

(Чаир) је после две стазе (255) била у игри за медаљу. У наставку је 

одиграла нешто слабије, па је са укупно 481 чуњем, заузела 6. место. 

Тренутно вођство је преузела Слађана Николић (Сингидунум), а 

резултат од 507 чуњева је могао бити и бољи, да у трећем сету није 

имала слабо чишћење (26). 

 

 

У трећем блоку, Миљојка Јовановић је са резултатом 414 чуњева, 

заузела 14. место, десет позиција слабије него на прошлом првенству. 

Она је била првак града 1994. године. 

После дуже паузе, активирала се и Слободанка Младеновић (Ниш-

Пут). Још увек нема довољан број тренинга, а са резултатом 429 

чуњева, заузела је 12. место. Њен најбољи пласман на овом 

такмичењу је 7. место. 

Марина Пашић (Чаир) је данас имала врло слабо чишћење (109), па је 

са резултатом 447 чуњева, заузела 11. место. Њен најбољи пласман је 

3. место. 

Јасмина Ристић (Чаир) је у другом сету имала чишћење од само 16 

чуњева, уз 8 промашаја. У наставку је одиграла боље, а укупан 



 

 

резултат 474 чуњева, био је довољан за 8. место. Њен најбољи 

пласман је 3. место. 

 

У последњем блоку, Слађана Милошевић (Чаир) је до половине 

наступа (246) била у игри за медаље, али је попустила у наставку. 

Слабија игра у пуне (318) је утицала на њен резултат од 478 чуњева, 

па је на крају заузела 7. место. Она је до сада три пута освајала друго 

место. 

Наталија Хаџић (Чаир) је после три стазе (380) имала велику шансу за 

медаљу. Међутим, врло слабо је одиграла последњи сет (116), па је са 

496 чуњева заузела 4. место.  До сада је учествовала пет пута на овом 

првенству, а била је једном друга, и два пута трећа. 

 



 

 

Хајнал Холод (Чаир) је приказала врло добру игру са резултатом од 

502 чуња, а слабије пуне у првом (78) и трећем сету (81), нису јој 

дозволиле бољи пласман од 3. места. Она је до сада освајала једном 

друго, и једном треће место.  

Невена Ђорђевић (Сингидунум) је приказала одличну игру. Пре 

последњег сета, имала је предност од 9 чуњева у односу на Хаџићеву, 

а да престигне водећу Слађану Николић, било јој је потребно 119 

чуњева. Невена је била на висини задатка, и у последњем сету је 

бриљирала са 147 (95+52) чуњева, а наступ је завршила са укупно 

536 чуњева.  

Невена је други пут за редом освојила титулу првака града Ниша. 

Друго место је припало њеној клупској колегиници Слађани Николић, 

која је до сада рекордних 12 пута била првак града. Она је освојила и 

другу медаљу на овом првенству, као најбоља у категорији ветеранки. 

Хајнал Холод је такође освојила и другу медаљу, јер је била најбоља у 

категорији старијих чланица, други пут за редом. Куглашки савез 

Ниша је обезбедио награде за најбоље такмичарке. 
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ПУНЕ ЧИШЋ ПР УКУПНО

1 ЂОРЂЕВИЋ НЕВЕНА СИНГИДУНУМ С 370 166 7 536 1 С

2 НИКОЛИЋ СЛАЂАНА СИНГИДУНУМ В 344 163 12 507 1 В

3 ХОЛОД ХАЈНАЛ ЧАИР СЧ 352 150 1 502 1 СЧ

4 ХАЏИЋ НАТАЛИЈА ЧАИР С 339 157 8 496

5 СТОЈАНОВИЋ МИЛЕНА ПАЛИЛУЛАЦ С 332 151 12 483

6 ПЕНДИЋ ВЕСНА ЧАИР СЧ 331 150 11 481

7 МИЛОШЕВИЋ СЛАЂАНА ЧАИР СЧ 318 160 6 478

8 РИСТИЋ ЈАСМИНА ЧАИР СЧ 346 128 17 474

9 ПЕРИЋ МИЛЕНА ПАЛИЛУЛАЦ С 318 139 9 457

10 РАДЕНКОВИЋ ДРАГАНА ЧАИР СЧ 342 107 12 449

11 ПАШИЋ МАРИНА ЧАИР В 338 109 13 447

12 МЛАДЕНОВИЋ СЛОБОДАНКА НИШ-ПУТ В 312 117 13 429

13 ИЛИЈИЋ НАТАША НИШ-ПУТ СЧ 294 123 10 417

14 ЈОВАНОВИЋ МИЉОЈКА ЧАИР В 298 116 15 414

15 ЈОВАНОВИЋ СНЕЖАНА ЧАИР СЧ 284 89 26 373

16 ЖИВКОВИЋ МАРИЈА ПАЛИЛУЛАЦ С 269 86 28 355
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