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09:12  Сос ко лаж
10:45  Спорт ски днев ник
11:05  Играм ТО ТО
13:05  Бо ри лач ки спор то ви
15:15  Ко шар ка
17:15  Пулс жи во та
18:45  Спорт ски днев ник
19:15   Спорт ски са вез 

Ср би је
20:05  СОС Ко лаж
21:15  Фуд бал
22:45  Спорт ски днев ник
23:05  Зо на прес

09:30  АТП Сид неј, пре нос
12:45   Кар линг куп: Ип свич 

- Ар се нал
14:05   Куп Шпа ни је: 

Бар се ло на – Бе тис
16:05   Куп Ита ли је: Ин тер 

– Ђе но ва
17:45  Пре ми јер ли га
18:30 НБА Екшн
19:00  Пре ми јер ли га: 

Блек пул - Ли вер пул
20:00   Куп Шпа ни је: 

Ал ме ри ја – 
Де пор ти во, пре нос

22:00   Куп Шпа ни је: Ре ал 
– Атле ти ко, пре нос

23:50  Фул тилт по кер
01:00   НХЛ: Рен џерс - 

Ван ку вер, пре нос
03:30  АТП Сид неј, пре нос

08:30   Куп Ита ли је: 
Па лер мо – Кје во

11:00   Пре ми јер ли га: 
Блек пул – Ли вер пул

13:00   Куп Шпа ни је: Ви ља-
ре ал – Се ви ља

14:45  АТП Сид неј
18:30   Куп Шпа ни је: 

Бар се ло на – Бе тис
20:30  Пре ми јер ли га
21:00   Куп Ита ли је: 

Ју вен тус – Ка та ни ја, 
пре нос

23:00   Куп Шпа ни је: 
Ал ме ри ја – 
Де пор ти во

01:00   Куп Шпа ни је: Ре ал 
– Атле ти ко

08:35  Ре ли Да кар
09:00  Би а тлон
10:15  Те нис 
12:15  Фуд бал
13:15  Би а тлон
16:00  Сну кер
17:30  Те нис 
19:00  Би а тлон
20:15  Ре ли Да кар 
20:45  Сну кер
23:00  Ре ли
23:30  Би а тлон
00:30  Фуд бал

09:30  Алп ско ски ја ње 
11:00  Фри стајл ски ја ње 
12:00  Екс трем ни спор то ви 
12:15  Те нис 
13:15   Куп Ази је: Јор дан - 

Са у ди Ара биа 
15:15   Не мач ка: Ба јерн - 

Ст. Па у ли 
16:15   Куп Ази је: Си ри ја - 

Ја пан 
18:15  Екс трем ни спор то ви 
19:00  Сну кер 
19:45  Те нис
21:30  Оба ра ње ру ке 
22:00   Не мач ка: Ха но вер - 

Дорт мунд 
23:30   Не мач ка: 

Ме хен глад бах - 
Ба јерн 

01:00  Фри стајл ски ја ње

09:00  ВТБ: Уникс - Ли е ту вас 
11:00   Од бој ка, ЛШ: 

Ма се ик - Рад нич ки 
13:00   АЦБ: Ка ја Ла бо рал - 

Ху вен туд 
15:00  Ли вер пул ТВ 
18:00  Бокс: КОТВ
19:00  Ом ни Спорт 
19:30  Ру ко мет, СП: Сту дио
19:40  Све ча но отва ра ње 
20:00  Ру ко мет, СП: Сту дио
20:15   Ру ко мет, СП: 

Швед ска - Чи ле 
22:00   Ко шар ка, Грч ка: 

Па на ти на и кос - 
Олим пи ја кос 

00:00  По кер
01:00  ЕСПН: Лет ње игре

10:00  НЛБ: За дар - За греб 
14:00   НФЛ: Грин Беј - 

Фи ла дел фи ја
15:00   Од бој ка, ЛШ: 

Олим пи ја кос - 
Б. Ри ви је ра

17:00  ЕСПН: До ку мен та рац
18:00   НЛБ: Пар ти зан - 

Ши ро ки 
19:30  Ом ни Спорт 
20:15   НЛБ: Рад нич ки - 

Ц. зве зда 
22:00  НЛБ: Бу дућ ност - 

Хе мо фарм 
00:00  НФЛ: Џетс - 

Ин ди ја на по лис

11:00  Ита ли јан ска ли га
12:00  Ар се нал ТВ 
15:00   Ита ли ја: 

Фи о рен ти на - Бре ша 
17:00   Шпа ни ја: Ле ван те - 

Ва лен си ја
19:00  ЛШ: Ре ал - Ми лан
21:00  ЛЕ: ПА ОК - Ди на мо З. 
23:00  Фуд бал, Го ли си мо 
03:00   Ита ли ја: На по ли - 

Ју вен тус

10:30  Ом ни Спорт 
11:00  По кер
12:00   ВТБ: Уникс - 

Ли е ту вас 
14:00  Ом ни Спорт 
14:30  АЦБ ли га
14:45  НЛБ ли га
15:00  Фуд бал, Го ли си мо
16:00  ЛШ: Бен фи ка - Ли он 
18:00   НЦАА: Џорџ та ун - 

Пит сбург 
20:00  АЦБ: Ка ха сол - Ре ал
22:00  Бокс: КОТВ
23:00  По кер
00:00   АЦБ: Уни ка ха - 

Бар се ло на

 РТС 1 СОС КАНАЛ СПОРТ КЛУБ СПОРТ КЛУБ + ЕУРОСПОРТ ЕУРОСПОРТ 2 АРЕНА СПОРТ 1 АРЕНА СПОРТ 2 АРЕНА СПОРТ 3 АРЕНА СПОРТ 4
ТВ ПРОГРАМ  //////  СПОРТ

10:35   Лов и ри бо лов: 
Ки Вест

12:15  Спорт плус

 РТС 2
10:00   Играј фуд бал, 

бу ди сре ћан
18:00   Од бој ка, ПС: 

Ц. зве зда - 
Пар ти зан, пре нос

01:16  Ре ли: Да кар се ри ја

 Б92
16:37  Спорт ски пре глед

СПОРТСКИ ДРАГСТОР
РУ КО МЕТ
НОВИ ТРЕНЕР СМЕ ДЕ РЕВА

Иса ко вић на клупи
Сме де ре во - По сле нео по зи ве 
остав ке Ми ро сла ва Уро ше ви-
ћа ру ко вод ство сме де рев ског 
су пер ли га ша екс пре сно је ре а-
го ва ло и ре ши ло пи та ње ше фа 
стру ке. Ме сто кор ми ла ра сме-
де рев ског бро да по ве ре но је, по-
но во, Мар ку Иса ко ви ћу, бив шем 
се лек то ру жен ске ре пре зен та-
ци је Ср би је и по моћ ном тре не-
ру ла за ре вач ке Ко лу ба ре.

- Ни је би ло ди ле ме око но-
вог тре не ра с об зи ром да Иса-
ко вић од лич но по зна је на шу 
еки пу. Пре по чет ка Пр вен ства 
спро вео је ком плет не при пре-
ме, био је на клу пи про тив Цр-
вен ке, а он да је, уз ра ни ји до-
го вор и са гла сност, оти шао у 
Ба хре ин- за до во љан је Не над 
Мак сић, ди рек тор Сме де ре ва. 
Р. Гли шић

Ле ко вић из 
Зве зде у ПКБ
Још је дан играч је на пу стио цр-
ве но - бе ло ја то. Реч је о де сном 
кри лу Да ни лу Ле ко ви ћу, а с пр-
вим да ни ма но ве го ди не већ је 
то учи нио Вла ди ца Сто ја но вић 
ко ји се упу тио у Ка тар.

За раз ли ку од ње га Ле ко-
вић се од лу чио за мно го бли-
жу, прак тич но ком шиј ску де-
сти на ци ју – ПКБ. 

У пи та њу је пе то пла си ра ни 
тим су пер ли га шког дру штва 
за ко ји би у на став ку се зо не 
тре ба ло да за и гра још је дан 
бив ши Зве здаш Ђор ђе Ми ха-
и ло вић. Л. П.

УМЕТ НИЧ КО 
КЛИ ЗА ЊЕ 
КУП „СКЕ ИТ ХЕ ЛЕ НА”

Евро па у Пи о ни ру
У Бе о гра ду се од да нас до су-
бо та одр жа ва че твр ти по ре ду 
Европ ски Куп у умет нич ком 
кли за њу под име ном ‘’Ске ит 
Хе ле на’’ ме мо ри јал ни тур нир 
у част тра гич но на стра да ле Хе-
ле не Па јо вић. Ор га ни за то ри су 
исто и ме ни клуб, Се кре та ри јат за 
спорт и гран ски са ве зи. При ја-
вље но је 175 так ми ча ра из де-
сет зе ма ља. Ма ни фе ста ци ја ће 
се одр жа ти у ле де ној дво ра ни 
Пи о нир по сле де ћем рас по ре ду. 
Так ми че ње по чи ње да нас од 11 
– 20 ча со ва. У пе так се на ста вља 
од 9, а  у су бо ту по след њег да на 
од 8 до 11 ча со ва С. Н.

ГОЛФ ЗИМ СКA ЛИ ГA

Низ Сутуровића
Се ни о ри су од и гра ли не ко ли-
ко ме че ва на си му ла то ри ма у 
окви ру Зим ске ли ге Голф клу-
ба Бе о град. 

У гру пи А, Иви ца Су ту ро вић 
је по бе дом над Ни ко лом Ла-
зи ћем на ста вио низ по бе да у 
са да их има 5 из исто то ли ко 
су сре та. Са ша Јо кић ни је од и-
грао ни је дан меч.

Мак си ма лан учи нак има и 
Ми лу тин Ра до и чић, са мо је дан 
три јумф ма ње од Су ту ро ви ћа. 
Он је у гру пи Д био успе шни ји 
од Ни ко ле Бран ко ви ћа.

Меч Иго ра Ти ти на и Са ше 
Аба ди ћа обе ле жи о је так ми че ње 
у гру пи Б. По бе дио је Ти тин. 

Гол фе ри из гру пе Ц су ми-
ро ва ли.  Д. В.

ХО КЕЈ НА ЛЕ ДУ
ТРО ФЕЈ БЕ О ГРА ДА 
ЗА МЛА ЂЕ КА ТЕ ГО РИ ЈЕ

Пр во ме сто за Таш
У на шем хо ке ју је ди но што се спро-
во ди по пла ну су тур ни ри и пр вен-
ства мла ђих ка те го ри ја. На по след-
њем тро фе ју уче ство ва ло је шест 
клу бо ва. Дво ра на Пин гвин на Но-
вом Бе о гра ду би ла је до ма ћин. У 
игри сва ко са сва ким, по бед ник је 
био Таш, сле де Бе о стар, Цр ве на зве-
зда, ЦСК, Ви тез и Ред Тим. По де-
ље ни су пе ха ри и ме да ље. 

По бед нич ки тим је играо у са-
ста ву: Ми тић, Па је вић, Ле шта-
рић, Ву ки ће вић, Ду ри чец, Јан ко-
вић, Ми си та, Кра вља нац, Ву ко вић, 
Јак шић, Оже го вић, Дој чи но вић, 
Ма шић, Бе лић, Ко ма но вић, Бла-
го је вић, Зо то вић, Кр ко вић, Ву ле-
тић, Ра ду ло вић, Сте ва но вић, Ми-
ло ва но вић. С. Н.

Спорт ски са вез Ко сов ске Ми тро ви це, ко ји ове 
го ди не сла ви 50 го ди на ра да, иза брао је нај бо-
ље у 2010. го ди ни. У окри љу Са ве за на ла зи се 
31 клуб и пре ко 2200 ак тив них спор ти ста. 

Нај бо љи спор ти сти су чла но ви Омла дин-
ског ка ра те клу ба Ко сов ска Ми тро ви ца Не-
ма ња Бо жо вић и Ма ри ја Јо ва но вић. Бо жо-
вић је осво јио пр во ме сто екип но и тре ће 
ме сто у по је ди нач ној кон ку рен ци ји на пр-
вен ству Ср би је. Јо ва но ви ће ва је на истом так-
ми че њу би ла дру га у по је ди нач ној и екип-
ној кон ку рен ци ји

Спорт ски са вез је уру чио свим про гла ше-
ним спор ти сти ма пе ха ре за хвал ни це и пла ке-
те, а по себ на пла ке та до де ље на је ло кал ној са-
мо у пра ви Ко сов ска Ми тро ви ца. С. Ан тић ДО БИТ НИ ЦИ ПРИ ЗНА ЊА: Нај бо љи у Ко со во ској Ми тро ви ци

Б
е о гра ђан ка, некада највиша зграда овог 
дела Европе, сим бол мо дер ног Бе о гра-
да отво ре на 1975. го ди не, би ла је све-

док мно гих  ша хов ских до га ђа ја ко ји су про-
ме ни ли по глед све та на ову древ ну игру. Са 
ње ног вр ха, мо гла се ви де ти си мул тан ка на 
1.000 та бли, оби ла зи ли су је мно ги свет ски 
пр ва ци, а од ју че, са 19. спра та, мо же да се 
ви ди и це ла ша хов ска Евро па.

Уз при су ство ве ли ког бро ја зва ни ца из зе-
мље и ино стран ства, све ча но је отво ре на 
кан це ла ри ја Европ ске ша хов ске уни је (ЕЦУ), 
што је био део пла на но во и за бра ног пред-
сед ни ка ЕЦУ Бугарина Сил виа Да на и ло ва. 
Ди рек тор кан це ла ри је је Вла ди мир Ша ко-
тић, док ће као ге не рал ни се кре тар у на-
ред ном пе ро ду ра ди ти ди пло ми ра ни еко-

но ми ста Са ва Сто и са вље вић, до бро по зна то 
име у све ту ша ха, вр хов ни су ди ја са прет-
ход не Олим пи ја де у Хан ти Ман сиј ску, ко-
ја је уче ство ва ла у не ким од нај зна чај ни јих 
ша хов ских про је ка та у све ту, по себ но ве за-
них за жен ски шах.

При је му ка кав ша хов ски Бе о град и Ср би ја 
ду го ни су ви де ли, при су ство ва ли су по ред Да-
на и ло ва и чла но ви Бор да ЕЦУ, пред став ни ци 
Ми ни стар ства за омла ди ну и спорт и про све-
те, град ски се кре тар за спорт Аца Ко ва че вић, 
по моћ ник гра до на чел ни ка Дра га на Ђи ла са 
град ски ар хи тек та Де јан Ва со вић, ге не рал ни 
се кре тар Олим пиј ског ко ми те та Ср би је Ђор-
ђе Ви шац ки, као и ле ген дар ни ве ле мај стор 
Све то зар Гли го рић, чи је је при су ство по себ но 
об ра до ва ло чел ни ке европ ског ша ха.

–  За до вољ ство нам је што сте уз по др шку 
гра да ус пе ли у сво јим на ме ра ма. Бе о град 
и Ср би ја има ју ве ли ку ша хов ску тра ди ци-
ју, и во лео бих да по но во ви дим мла де, ка ко 
у ве ли ком бро ју уче шах и игра ју га – ре као 
је Ва со вић. – Бе о град је не ка да био по знат 
по ве ли ким свет ским тур ни ри ма, и отва-
ра ње кан це ла ри је ЕЦУ, на ја ва је не ке бо ље 
бу дућ но сти, на ко јој ће мо, на дам се, за јед-
но са ра ђи ва ти.

Пред сед ник ЕЦУ Сил вио Да на и лов, али и 
ша хов ски по сла ни ци са свих кра је ва Ста рог 
кон ти нен та, би ли су ви ше не го за до вољ ни 
но вим про сто ри ја ма и усло ви ма ко је ће кан-
це ла ри ја има ти у глав ном гра ду Ср би је. 

– За ме не је ве ли ка част да отво рим кан-
це ла ри ју ЕЦУ у Бе о гра ду, по себ но што ов-

де ви дим и ле ген ду Све то за ра Гли го ри ћа, 
чи је сам пар ти је сту ди рао као млад играч 
– ре као је Да на и лов. – За хва лио бих се и 
чел ни ци ма Бе о гра да, по себ но гра до на чел-
ни ку Дра га ну Ђи ла су, ко ји нам је пру жио 
по др шку и пре из бо ра. Та да су нам обе-
ћа ли од лич не усло ве у Бе о гра ду, и дра го 
ми је да ви дим да су реч и одр жа ли. Оно 
што као пред сед ник ЕЦУ мо гу да обе ћам, 
је да ће мо у на ред ном че тво ро го ди шњем 
пе ри о ду ра ди ти на раз во ју и по пу ла ри за-
ци ји ша ха, ка ко би се ова игра вра ти ла на 
ста зе ста ре сла ве. 

Од мах по све ча ном отва ра њу, по чео је и 
дво днев ни са ста нак бор да ЕЦУ, на чи јем ће 
днев ном ре ду би ти до ста ва жних пи та ња за 
бу дућ ност ша ха у Евро пи. И. Радојевић

ШАХ  УЗ ПРИСУСТВО ВЕЛИКОГ БРОЈА ЗВАНИЦА У ПАЛАТИ „БЕОГРАД” СВЕЧАНО ОТВОРЕНА КАНЦЕЛАРИЈА ЕЦУ

Евро па на 19. спра ту

ЗНАЧАЈАН ДАН ЗА СР БИ ЈУ: Отварање канцеларије Европске шаховске уније ФО ТО: М. Ан тић
БОГАТА ИСТОРИЈА И СВЕТЛА БУДУЋНОСТ: Светозар Глигорић, 
Сава Стоисављевић и Силвио Данаилов

ФИДЕ У 2011. ОДАЈЕ ПОЧАСТ СВЕТСКОМ ПРВАКУ

Го ди на у знаку Бо тви ни ка
Свет ска ша хов ска ор га ни за ци ја (ФИ ДЕ), од лу чи ла је да 2011. го ди ну 
по све ти не ка да шњем ви ше стру ком пр ва ку све та Ми ха и лу Ботвни-
ни ку, ко ји је ти ту лу др жао од 1948. до 1957, за тим од 1958. до 1960. 
и од 1961. до 1963. го ди не.

Ботвник је ро ђен 17. ав гу ста 1911. го ди не, у бли зи ни Санкт Пе-
тер бур га, и је дан је од нај ве ћих ша хи ста све та свих вре ме на. Уте-
ме љи вач је мо дер не со вјет ске шко ле ша ха. Умро је 5. ав гу ста 1995. 
го ди не у Мо скви, а у ње го ву част, Цен трал ни ша хов ски дом у пре-
сто ни ци Ру си је, зо ве се Бо тви ни ков. И. Р.

СР ПСКИ ИНТЕРМАЈСТОР ИГРА НА МЕ ЂУ НА РОД НОМ ОПЕ НУ У ПРА ГУ (ЧЕШКА)

Марко Жи ва нић за ви сок пла сман
У Пра гу се тре нут но игра ве ли ки 
ме ђу на род ни опен тур нир са 146 
ша хи ста из 28 зе ма ља, ме ђу ко ји-
ма се на шао и ужич ки ин тер мај-
стор Мар ко Жи ва нић, ка пи тен ша-
хов ског ти ма Уни вер зи те та Тек сас 
из Да ла са.

У кон ку рен ци ји осам ве ле мај сто-

ра и 25 ин тер мај сто ра, Жи ва нић 
по сле шест ко ла има 4,5 по е на (по 
три по бе де и ре ми ја), је дан ма ње од 
во де ћег Ја сми на Беј то ви ћа (2.405), 
32-го ди шњег ин тер мај сто ра из БиХ, 
22 фа во ри та по реј тин гу.

Пла сман Беј то ви ћа је за са да нај-
ве ће из не на ђе ње тур ни ра, иако му 

је ку мо вао при лич но лак рас по ред 
до са да. На дру гом ме сту на ла зи се 
ру мун ски ве ле мај стор Кри сти јан 
Чи ри ла, док Жи ва нић де ли пе ту 
по зи ци ју и у бор би за ви сок пла-
сман бо ри ће се са ја ким бу гар ским 
ин тер мај сто ром Ди ми тром Мар-
хо ле вом. И. Р.

НАЈ БО ЉИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

По ча сти 
ка ра ти сти ма


