
 

 

 

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ВЕТЕРАНЕ 2021 

ТРИ МЕДАЉЕ ЗА НИШКЕ КУГЛАШЕ 

 

На куглани у Новом Бечеју, одржано је „Првенство Србије за 

ветеране“. Због великог броја пријављених такмичара, такмичење је 

трајало два викенда. Наступило је 13 куглаша из Ниша, а укупно су 

освојили три медаље. 

Ветеранке:  

У категорији „ветеранки“, Слађана Николић (Сингидунум) је са 

резултатом од 539 чуњева освојила прво место и златну медаљу. До 

сада је на првенствима освојила укупно 3 медаље, две златне и једну 

бронзану. 

У овој конкуренцији наступила је и Марина Пашић (Чаир), која је са 

резултатом од 445 чуњева заузела 17. место, а укупно је наступило 18 

такмичарки. 

Старије чланице: 

У категорији „старијих чланица“, наступиле су три такмичарке 

„Чаира“. Јасмина Ристић (519) је освојила 4. место, а за медаљу је 

недостајало још 9 чуњева. Одмах иза ње, на 5. место пласирала се 

Весна Пендић (509), а 8. место је заузела Хајнал Холод (496). Укупно 

је наступило 11 такмичарки, а најбоља је била Невенка Јоковић 

(Алимента) са 572 чуња. 

 



 

 

Екипно старије чланице: 

У категорији „екипно старије чланице“, треће место и бронзану 

медаљу са укупно 1524 чуња, освојила је екипа „Чаира“ у саставу 

Јасмина Ристић (519), Весна Пендић (509) и Хајнал Холод (496). Све 

три су први пут на овом првенству, и освојиле су прву медаљу. 

Наступило је 8 екипа, а најуспешнија је била „Сента“ са 1576 чуњева, 

само два више од другопласиране „Алименте“. У женској 

конкуренцији, све екипе су у једној категорији. 

 

Ветерани: 

У категорији „ветерана“ наступила су три такмичара „Чаира“. Најбољи 

пласман остварио је Горан Шепа (571), који је заузео 5. место, а за 

медаљу је недостајало још пет чуњева. Врло добар је био и Славољуб 

Пејчић (564) на 7. месту, а Душан Мишчевић (496) је заузео 40. место 

у конкурецији 51. такмичара. Најуспешнији је био Жељко Миличевић 

(Београд), који је оборио 581. чуњ, само један више од Пере 

Скендеровића (Спартак). 

Старији чланови: 

У категорији „старијих чланова“, наступило је 5 такмичара из Ниша. 

Дарко Марковић (Макпетрол) је са резултатом од 586 чуњева заузео 4. 

место, а за медаљу је недостајало 6 чуњева. Пријатно је изненадио 

Мирослав Митић (Палилулац), који је са личним рекордом од 576 



 

 

чуњева, заузео 5. место. Давор Живковић (Палилулац) је такође са 

личним рекордом од 556 чуњева, заузео 9. место. Горан Лазић 

(Палилулац) се са резултатом од 532 чуња пласирао на 17. место, а 

Горан Динић (Палилулац) је оборио само 477 чуњева, па је завршио 

на последњем 22. месту. Најуспешнији је био Јован Ћалић (Спартак) 

који је оборио 630 чуњева. 

 

 

Екипно ветерани: 

У конкуренцији „екипно ветерани“, треће место и бронзану медаљу са 

укупно 1631. чуњем, освојила је екипа „Чаира“ у саставу: Горан Шепа 

(571), Славољуб Пејчић (564) и Душан Мишчевић (496). Гале је 

освојио трећу медаљу на досадашњим првенствима, а друго одличје 

освојили су Пејчић и Мишчевић. Наступило је укупно 12 екипа, а 

најуспешнија је била екипа „Чачак 2“ са 1682 чуња. 

Екипно старији чланови: 

У конкуренцији „екипно старији чланови“, 4. место са укупно 1681. 

чуњем, освојила је комбинована екипа Ниша у саставу: Дарко 

Марковић (586), Давор Живковић (556) и Слађана Николић (539). 

Екипа „Палилулац“ је са 1585 чуњева заузела 9. место у саставу: 

Мирослав Митић (576), Горан Лазић (532) и Горан Динић (477). 

Наступило је укупно 10 екипа, а најуспешнија је била екипа „Лав“ са 

1752 чуња, само чуњ више од „Спартака“ на другом месту. 
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