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ВЛАТКО СПАСОВСКИ ПРВАК ГРАДА

У недељу је на куглани спортског центра „Чаир“, одржано 64.
појединачно првенство града Ниша за сениоре. Учествовало је 20
куглаша у дисциплини 120 хитаца. Доста фаворита за медаљу није
могло да учествује из разних разлога (Мартиновић, Црналић, Динић,
Рашић...), али је првенство имало својих чари.
Првенство је отворио Владимир Перић (Дуал софт) са 390 чуњева. То
је његов најбољи резултат до сада, а и најбољи пласман на 19. место.
Миодраг Тасић (Мераклије) је оборио 468 чуњева, што је било
довољно за 13. место, исто као на прошлом првенству.

У другом блоку, Небојша Орлић (Палилулац) је оборио 460 чуњева, па
је на крају заузео 15. позицију. Његов најбољи пласман на првенству
је 8. место.
Славољуб Пејчић (Чаир) је играо са доста осцилација. Први (132) и
трећи сет (130) су били солидни, а подбацио је у другом (108). У
последњем сету је почео феноменално, када је из осам хитаца у пуне
имао 63 чуња !!! Међутим, није наставио у том ритму до краја, и са
укупно 505 чуњева заузео је 9. место. Његов најбољи пласман на
првенству је два пута 4. место.
Драган Стаменковић (Мераклије) је почео изванредно са 154 чуња
(103+51), а онда је имао нагли пад у другом сету (106). Ипак се
вратио у игру, и у последња два сета је чистио по 51 чуњ, па је са
укупним резултатом од 537 чуњева преузео тренутно вођство. И њему
је најбољи пласман на првенству, два пута 4. место.

У трећем блоку, Светислав Страхинић (Мераклије) је морао да
одустане у другом сету, а са укупно 191 чуњем, завршио је на
последњем 20. месту. Његов најбољи пласман на првенству је 7.
место.
Остала три ветерана су водила врло изједначену борбу. Емил
Калајџиевски (Академија Рајковић) је са 445 чуњева заузео 18. место,
а његов најбољи пласман је 13. место. Никола Челебић (Палилулац) је
оборио 453 чуња, и завршио је на 17. месту, а његов најбољи пласман
је 8. место. Слободан Цолић (Палилулац) је за нијансу био бољи од

ривала, и са 455 чуњева заузео је 16. место, а његов најбољи пласман
је 13. место.

У четвртом блоку, Горан Динић (Палилулац) је само у трећем сету
приказао врло добру игру (141=97+44), а са укупним резултатом 504
чуња, заузео је 10. место. Његов најбољи пласман је 7. место.
Горан Лазић (Палилулац) је почео одлично (149) са чишћењем од 61
чуњ, али је други сет одиграо слабије у пуне (76). У трећем сету је био
одличан у пуне (99) и завршио је стазу са 141 чуњем. Пре последњег
сета, требало му је 128 чуњева да престигне Стаменковића, и да се
укључи у борбу за медаље. Међутим, у последњем чишћењу очистио
је само три поставе (27), па је са укупно 522 чуња завршио на 6.
месту, што је његов најбољи пласман до сада.
Мирослав Митић (Палилулац) је био одличан у другом сету
(148=91+57), али су га слабе пуне у првом (81) и четвртом (76)
коштале бољег пласмана. На крају ја завршио са 522 чуња, као и
Лазић, али је био бољи у чишћењу. Освојио је 5. место, што је његов
најбољи пласман до сада.
Влатко Спасовски (Чаир) је почео врло добро (141=98+43), али је у
другом сету одиграо нешто слабије (127). У наставку, поново сјајна
игра у пуне (98, укупно 142), а у последњем сету је уследио
изванредан финиш (158=99+59). Са укупно 568 (380+188) чуњева,
преузео је вођство, а ово је његов најбољи резултат на чаирској
куглани.

У петом блоку, Душан Мишчевић (Чаир) је са 486 чуњева заузео 12.
место. Његов најбољи пласман је два пута 5. место.
Давор Живковић (Палилулац) је почео солидно (135), али су га слабе
пуне у преостала три сета, коштале бољег резултата од 495 чуњева.
Заузео је 11. место, што је ипак његов најбољи пласман до сада.
Владо Јовчески (Цар Лазар) је почео солидно (130) и сјајно у пуне
(101) у другом сету, али је слабо чистио у сва три преостала сета. Са
укупно 521 чуњем, заузео је 7. место. До сада има пет медаља са овог
првенства, две сребрне и три бронзане.
Марко Никодијевић (Чаир) је слабо почео у пуне (75), али је други сет
био одличан, нарочито у пуне (145=104+41). У наставку је био
солидан, али то није било довољно за освајање медаље. Са 524 чуња,
завршио је на четвртом месту, што је његов најбољи пласман до сада.

У последњем блоку планирано је да наступе најбољи играчи са
прошлог првенства, али стицајем околности дошло је до замене
термина и одустајања.
Пионир Тадија Живковић (Палилулац) је почео одлично (145=91+54),
на опште одушевљење публике, али је у наставку био доста слабији.
Са укупно 464 чуња заузео је 14. место, што је његов најбољи
пласман до сада, али је добио златну медаљу као најбољи јуниор.
Он ће већ следеће недеље играти финале купа младих за пионире у
Бањи Јунаковић, а право наступа је стекао као шести у генералном
пласману.

Владислав Ценић (Чаир) данас није био расположен за бољу игру, па
је са 506 чуњева завршио на 8. месту, чиме је изједначио свој
најбољи пласман.
У одсуству више квалитетних играча који нису могли да наступе на
овом првенству, Дарко Марковић (Макпетрол) је свакако био фаворит.
Кренуо је феноменално са 164 (101+63) чуња. Међутим, у наставку
није пружио очекивану игру. У преостала три сета се доста мучио у
пуне. На крају је ипак створио себи шансу да престигне водећег
Спасовског. Два хица пре краја, на чуњском постољу су остала четири
чуња, три везана и десна дама. Морао је све да их сруши и направи
прелаз у пуне, где би три чуња била довољна за прво место. Погодио
је само два, није имао прелаз, па је на крају са 565 чуњева освојио
друго место. Он је до сада 12 пута освајао првенство града.

Неочекивано, али сасвим заслужено, Влатко Спасовски (Чаир) је први
пут постао првак града Ниша, у свом тек другом наступу. Он се
активирао после дуже паузе, играо је други део лигашког првенства, и
од њега се очекују још бољи резултати.
Спасовски је освојио још једну златну медаљу на овом првенству, као
најбољи у конкуренцији старијих чланова.
Драган Стаменковић (Мераклије) је завршио као трећи, а другу
медаљу је освојио као најбољи у конкуренцији ветерана.
Куглашки савез Ниша је обезбедио награде за најбоље такмичаре.
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