63. ПРВЕНСТВО ГРАДА НИША У КУГЛАЊУ ЗА 2020. год.
На куглани спортског центра „Чаир“, одржано је 63. Првенство града Ниша у
појединачној конкуренцији. Након квалификација, у финалу су се нашле 4 најбоље
сениорке и 8 најбољих сениора. Резултати оба наступа су се сабирала за коначног
победника. Учествовало је око 40 такмичара у свим категоријама, а Куглашки савез
Ниша је обезбедио награде за најбоље такмичаре.
У квалификацијама у конкуренцији сениорки, одлична је била Невена Ђорђевић
(Сингидунум) са 547 оборених чуњева. У финале су се пласирале још Хајнал Холод Чаир са 30 чуњева заостатка (517), Наталија Хаџић - Чаир (493) и Миљојка Јовановић Чаир (472). У финалу су две водеће такмичарке биле на истом нивоу. Невена Ђорђевић
је сачувала предност из квалификација, и са укупно 1065 (547+518) чуњева, први пут је
освојила првенство града Ниша. Врло добра Хајнал Холод је освојила друго место са
укупно 1039 (517+522), а треће место је припало Наталији Хаџић са укупно 967
(493+474) чуњева.

После квалификација у конкуренцији сениора, повео је Милан Мартиновић (Чаир) са
549 чуњева. Марко Никодијевић (Чаир) је заостајао 9 чуњева, а Едо Црналић
(Мераклије) 12 чуњева. Мартиновић је и у финалу приказао врло добру игру, и
заслужено је трујумфовао са укупно 1116 (549+567) чуњева, освојивши четврту титулу
првака града. Дарко Марковић је после слабе игре у квалификацијама, заиграо много
боље у финалу, али то је било довољно само за друго место, са укупно 1094 (521+573)
чуњева.
Неизвесна борба се водила за треће место. Марко Никодијевић (Чаир) није наступио у
финалу због повреде, а заменио га је Славољуб Пејчић (Чаир). Пет играча су на крају
била рангирана у свега осам чуњева разлике. За нијансу од осталих, успешнији је био
Едо Црналић, који је са укупно 1028 (537+491) чуњева освојио треће место.

Најбољи у осталим категоријама:
Старије чланице: Хајнал Холод (Чаир)
Ветеранке: Миљојка Јовановић (Чаир)
Јуниори: Димитрије Партоњић (Мераклије)
Старији чланови: Дарко Марковић (Макпетрол)
Ветерани: Милан Мартиновић (Чаир)

