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65. POJEDINAČNO PRVENSTVO - KUGLAŠICE

NEVENI ĐORĐEVIĆ TREĆA TITULA ZA REDOM

Na kuglani sportskog centra „Čair“, održano je 65. pojedinačno prvenstvo
grada Niša za kuglašice. Učestvovalo je 19 takmičarki u disciplini 120
hitaca.
Prve su nastupile kuglašice „Palilulca“. Svetlana Mićić je oborila 373 čunja
i na kraju je zauzela 17. mesto, što je deset pozicija slabije od njenog
najboljeg plasmana do sada. Marija Živković je sa 415 čunjeva osvojila
14. mesto, što je njen najbolji plasman. Lalica Milojković se ove sezone
ponovo aktivirala posle duže pauze. Oborila je 453 čunja i završila je na
10. mestu. Da nije posustala u poslednjem setu, možda bi uvećala svoju
zbirku od tri medalje sa prvenstva grada (dve srebrne i jedna bronzana).

Lalica, Marija, Svetlana

U nastavku takmičenja, nešto novo na Niškim stazama. Prvi put je
nastupio podmladak “Čaira”, dve mlađe kadetkinje i jedna juniorka. U vrlo
izjednačenoj borbi, zahvaljujući boljem finišu, šampionka je postala Zorica
Mladenović sa 387 čunjeva. Jana Manojlović je ispustila prednost od 7
čunjeva pre poslednjeg seta, pa joj je pripala srebrna medalja. U
generalnom plasmanu Zorica je zauzela 16. mesto, a Jana je bila 18.
Najbolja juniorka je Nađa Stamenković, koja je oborila 405 čunjeva. U
ukupnom plasmanu je na 15. mestu. Novim nadama Niškog kuglanja
pridružila se i Snežana Jovanović (Čair), koja je postigla svoj lični rekord.
Oborila je 489 čunjeva, a da je bolje čistila u prvom setu, sigurno bi
osvojila jednu od medalja. Zauzela je 4. mesto, što je njen najbolji
plasman do sada.

Zorica, Jana, Snežana, Nađa

U trećem bloku, Slađana Stojadinović (Čair) je mogla da se umeša u
borbu za medalje, ali zbog povrede nije mogla da odigra poslednji set. Sa
356 čunjeva očekivano je na poslednjem 19. mestu. Nataša Ilijić
(Palilulac) je posle slabog prvog seta popravila igru do kraja. Oborila je
439 čunjeva, što je bilo dovoljno za 12. mesto (najbolji plasman 5.mesto).
Miljojka Jovanović (Čair) je odigrala odlično prva dva seta (258). Do kraja
je bila nešto slabija, pa je sa 477 čunjeva zauzela 6. mesto. Ima titulu iz
1994. godine, a i sada daje primer kako treba da se bori, iako ima preko
80 godina života. Dragana Radenković (Čair) je odigrala odlično poslednji
set (139) i takođe je imala 477 čunjeva, ali i slabije čišćenje od Miljojke.
Završila je na 8. mestu, čime je izjednačila svoj najbolji plasman.

Dragana, Nataša, Slađana, Miljojka

U pretposlednjem bloku Milena Perić (Palilulac) je bila solidna u drugom i
trećem setu, ali 435 čunjeva je bilo dovoljno samo za 13. mesto (najbolji
plasman 9. mesto). Marina Pašić (Čair) je posustala u finišu, i sa 449
čunjeva zauzela je 11. mesto. Do sada ima jednu bronzanu medalju.
Vesna Pendić (Čair) je u drugom setu odigrala odlično (143=93+50), ali
ostali setovi su bili dosta slabiji. Sa 460 čunjeva plasirala se na 9. mesto
(najbolji plasman 4. mesto). Slađana Milošević (Čair) je posle tri seta
(377) bila u igri da preuzme vođstvo, a svakako i da osvoji medalju.
Međutim, podbacila je u poslednjem setu (100) i završila je nastup sa 477
čunjeva. Toliko su imale Miljojka i Dragana, a na osnovu čišćenja zauzela
je 7. mesto. Do sada je osvojila pet medalja, tri srebrne i dve bronzane.

Vesna, Slađana, Milena, Marina

U poslednjem bloku sve četiri kuglašice su igrale odlično, i sve su bile
nadomak medalje. Naravno, morale su da dostignu i vodeću Snežanu
Jovanović (489). Posle izjednačenog početka, na polovini nastupa izdvojila
se Slađana Nikolić (Singidunum). U drugom setu oborila je izvanrednih
148 (96+52) čunjeva, čime je napravila razliku od dvadeset čunjeva od
najbliže pratilje. Nažalost, nije nastavila u istom ritmu, pa se njena
prednost istopila na samo šest čunjeva. Sve četiri su bile u rasponu od 10
čunjeva razlike pre poslednjeg seta, a vodeća Snežana itekako dostižna. U
završnici su posustale Slađana i Natalija, ali su međusobno vodile bitku za
treće mesto. Na kraju je Slađana (492) sačuvala četiri čunja više od
Natalije (488), a u isto vreme uspela je i da prestigne Snežanu za tri
čunja. Osvojila je treće mesto i svoju 18. medalju na prvenstvu grada.
Apsolutna rekorderka do sada ima 12 titula i pet drugih mesta. Njoj je
pripala još jedna medalja kao najbolja u kategoriji veteranki. Snežana
Jovanović (Čair) je četvrta, a Natalija Hadžić (Čair) je sa jednim čunjem
manje završila na 5. mestu. Do sada ima tri medalje, jednu srebrnu i dve
bronzane.

Nevena, Slađana, Hajnal, Natalija

Bitku za prvo mesto vodile su Nevena Đorđević (Singidunum) i Hajnal
Holod (Čair), a obe su igrale odlično u poslednjem setu. Hajnal je imala
čunj prednosti petnaest hitaca pre kraja. Obe su otvorile petu postavu, ali
je Hajnal nije očistila do kraja (41). Nevena je to uspela (45), i sa tri
čunja više (512:509) trijumfovala je po treći put za redom na prvenstvu
grada. Hajnal je osvojila drugo mesto, a ovo joj je četvrta medalja za
poslednje četiri sezone (dve srebrne i dve bronzane). Osvojila je još jednu
medalju na ovom prvenstvu, jer je bila najbolja u kategoriji starijih
članica. Kuglaški savez Niša je obezbedio nagrade za najbolje takmičarke.
www.kuglanje.nish.rs

2. Slađana; 1. Nevena; 3. Hajnal

Nađa, Zorica, Jana
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