
 

 

 

ПППррр ввв еее ннн ссс ттт ввв ооо    БББ ааа ллл ккк ааа ннн ааа    

ссс ттт ааа ррр иии јјј иии    пппиии ооо ннн иии ррр иии    

 

У суботу , 2. јула у Кавадарцима у Македонији је одржано Првенство Балкана 

за старије пионире. Учествовало је 70 такмичара из свих 9 земаља.  

 

Репрезентације Србије је имала представнике у свих 9 категорија и постигла 

је следеће резултате (систем бодовања 7, 5, 3): 

 

1. Србија (3 златне, 2 сребрне и 1 бронзана медаља) ......... 34 бода 

2. Румунија (3, 0, 4) ....................................................................... 33 бода 

3. Бугарска (1, 2, 4) ......................................................................... 29 бодова 

4. Црна Гора (2, 1, 2) ...................................................................... 25 бодова 

5. Турска (0, 4, 1) ............................................................................ 21 бод 

6. БиХ (0, 0, 4) ................................................................................. 12 бодова 

7. Грчка (0, 0, 1) ............................................................................... 3 бода 

8. Македонија (0, 0, 1) ................................................................... 3 бода 

9. Албанија ....................................................................................... без медаље 

 

ОЏК Београд је са своја три такмичара дао велики допринос постугнутим 

резултатима репрезентације:  

 

У категорији до 38 кг наступио је Пејчић Михајло и он је, нажалост, остао 

без медаље. Такмичење у групи је завршио са оба пораза на захват држања, што 

је, донекле, и било очекивано с обзиром да су и Бугарин и Румун били 

фаворити за златне медаље. Михајло је на прошлом Балканском првенству 

освојио бронзану медаљу и да је био у другој групи, вероватно би био у 

ситуацији да се бори за медаљу. 

 

У категорији до 66 гк наступио је Живојиновић Филип и освојио златну 

медаљу. У групи је био први савладавши ипонима (захват држања) такмичаре 

из Бугарске и Македоније, да би у полуфиналу победио Грка, такође ипоном и 
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натеравши га на 4 казне. У финалу је радио са такмичарем из Црне Горе и већ у 

првом минуту пао на вазари да би до краја меча успео да га натера на 3 казне и 

изједначи меч. У златном боду је на чишћење бацио Црногорца на вазари и 

заслужено освојио златну медаљу. 

 

У категорији преко 66 кг је наступио Драмићанин Лазар и освојио златну 

медаљу. Иако је на државном првенству био први у категорији до 73 кг, а како 

те категорије нема на Балканском првенству наступио је у категорији преко 66 

кг, пошто је реч о изузетном такмичару који је ове године на свим домаћим и 

међународним првенствима освајао прва места. У групи је доживео један пораз 

од такмичара из Румуније, пошто га је у задњем минуту меча бацио на паркет 

при чему је дошло до повреде лакта и изгубио је меч. Након лекарске 

интрвенције и са бандажираним лактом наставио је турнир и направио 4 

победе у групи (над Црногорцем 7:0 и Македонцем 10:0). У полуфиналу је 

победио такмичара из Босне ефектним ипоном да би у финалу победио 

најтежег такмичара на турниру (из Бугарске), бацивши га на вазари и ипон. 

 

Тренер репрезентације, Славиша Пејчић, који је и тренер ОЏК Београд, је 

веома задовољан наступом српских такмичара на Првенству Балкана, а 

резултати показују да имамо веома талентовану младу генерацију на коју 

треба обратити пажњу у будућности. Тренер је посебно задовољан другарством 

и међусобним навијањем и подршком без обзира на то из ког су клуба. 

 

Резултатима које је ОЏК Београд постигао на овом првенству, као и свим 

резултатима које је постигао у протекле две године, потврдио је своју 

доминацију у млађим узрасним категоријама и да има убедљиво најбоље 

младе јудоке у Србији и окружењу. 

 

 

 

07.07.2011. Тренер 

 Славиша Пејчић 

 


