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Дана 24.03.2012. одржан је турнир у Лакташима на коме је само првог дана 

учествовао 561 такмичар из скоро свих земаља из окружења. Такмичари ОЏК 

Београда су поново доминирали са 19 освојених медаља, од чега 9 

златних, 5 сребрних и 5 бронзаних.  

Освојени су пехари за најбоље млађе пионире и пионирке, као и за 

најбоље старије пионире и пионирке. 

Михаиловић Александра је освојила пехар за најуспешнију млађу 

пионирку,  а Обрадовић Ања за најуспешнију старију пионирку. 

Освојено је прво место у укупном пласману првог дана такмичења, 

међутим из финансијских разлога нисмо учествовали други дан када су на 

програму били узрасти кадета, јуниора и сениора! 

Истог дана на турниру у Француској наш старији пионир у категорији 

до 55кг Војиновић Михајло победио је убедљиво сва 4 меча и освојио 

златну медаљу! 

 

Освајачи медаља: 

 

ПОЛЕТАРЦИ: 

 28 кг  Јанчић Никола  ....................... 2. место 

 31 кг  Стошић Матеја  ....................... 1. место 

 38 кг  Прокопијевић Лука  ................ 1. место 

 

МЛАЂИ ПИОНИРИ-КЕ: 

 27 кг  Јанчић Никола  ....................... 1. место 

 30 кг  Стошић Матеја  ....................... 3. место 

 34 кг  Пацић Небојша  ...................... 1. место 

 38 кг  Пацић Иван  ........................... 3. место 

 38 кг  Прокопијевић Лука  ................ 3. место 
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 48 кг  Обрадовић Ања  ..................... 1. место 

 48 кг  Јанчић Александра  ................. 2. место 

 52 кг  Михаиловић Александра  ......... 1. место 

 57 кг  Парежанин Дуња  ................... 3. место 

 

СТАРИЈИ ПИОНИРИ-КЕ: 

 34 кг  Пацић Небојша  ...................... 2. место 

 50 кг  Стефановић Душан  ................ 2. место 

 60 кг  Симић Теодор  ........................ 1. место 

 66 кг  Тркуља Алекса  ...................... 2. место 

 

 48 кг  Обрадовић Ања  ..................... 1. место 

 57 кг  Обрадовић Јована  .................. 1. место 

 57 кг  Парежанин Дуња  ................... 3. место 

 

 

 Тренери 

 Славиша Пејчић 

 Горан Пејчић 

 


