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НЕКА ИГРЕ ПОЧНУ
У Пожеги јуче отворене 52. МОСИ
У свом обраћању Предраг Перуничић, који је спортску каријеру завршио управо на МОСИ-ју, је истако да
је Србија последњих година освојила преко 150 медаља на великим међународним такмичењима и постала регионална спортска велесила. Државни секретар је додао да су на МОСИ играма „рођене“ многе велике спортске звезде. Он је пожелео свим учесницима пуно среће и добре спортске резултате.

С

вечаном церемонијом отварања и дефилеом
учесника, пред више стотина посматрача, јуче су на Градском стадиону у Пожеги званично почеле спортске игре младих са тромеђе. Игре
је отворио државни секретар у министарству омладине и спорта Републике Србије и прослављени рукометаш Предраг Перуничић. Свечану заклетву у
име спортиста је прочитао Јован Никитовић један
од најбољих фудбалера потеклих из града домаћина. На отварању је говорио и председник Општине Пожега Милован Мићовић.

Председник пожешке Општине Милован Мићовић је
позвао све спортисте на фер понашање и заложио се
за победу духа толеранције.
Заставу МОСИ-ја на јарбол је подигла пожешка кошаркашица Наташа Филиповић, а заклетву у име
спортских арбитара је положио Горан Подрашчић,
фудбалски судија из града домаћина.
На 52. МОСИ играма учествује око 2 200 спортиста из
28 општина из Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине.
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ПОЖЕГА ЖИВИ МОСИ
Учинили смо све да се наши гости
осећају добро - каже господин
Мићовић у изјави за Билтен МОСИ

Милована Мићовића, председника
општине Пожега и Организационог одбора 52. МОСИ „Пожега
2015“ пронашли смо у обиласку реконструисаних спортских терена
и објеката.
Господине Мићовићу реците
нам, на почетку, да ли је Пожега
спрема за 52. МОСИ?
Ја управо долазим са терена, обишли смо сва борилишта, све терене где ће бити такмичења, тако да
можемо да кажемо да смо већ јуче
била спремна за такмичења. Ми
данас очекујемо прва предтакмичења, имаћемо бараж у одбојци и
одбојци на песку, тако да могу да
кажем да мо апсолутно спремни за
отварање МОСИ.

Није тајна да је Пожега имала
проблема у организацији. Колико од оног зацртаног, од оних
планова које смо знали прошле
године је остварено? Шта то није
и због чега није?
Наравно организација овако великог такмичења захтева и одређене
проблеме и ништа то није ново и
специфично за нашу општину. Пуно је ствари требало уради, пуно је
ствари које су непознаница, које у
неком тренутку морате да решавате у ходу. Али без обзира на те неке
потешкоће, морам да кажем да смо
пуно добрих ствари урадили.Оно
што ће бити бенефит за нашу општину јесте та спортска инфраструктура која је изграђена и која је

заиста на једно високом нивоу.
Оно што ће нам остати као проблем јесте, након свега овога, када
све ово прође, пошто то сада изгледа, ја то могу да кажем и са неке
стручне стране да је то заиста, на
високом нивоу, остаће питање
одржавања свега тога и надам се
да ћемо успети и са тиме да се
изборимо и да све те терене које
смо изградили, а ја ћу поменути
шта смо урадили и шта нисмо урадили, да то на неки начин направимо неки модел, или модус на који начин ће се то одржати. Да то
заиста буде онако како треба. Познато је да смо ми доста средстава
из нашег буџета определи за
изградњу спортске инфраструкту-
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ре и та средства су углавном утрошена за оно зашта је намењено,
остао је део око градског базена.
Познато је да смо имали намеру да
градски базен реконструишемо
пре МОСИ, међутим познато је да
смо имали једну жалбу „Јединства“
из Ужица, и та жалба је појела око
три месеца времена. На нашу срећу, Републичка комисија за заштиту потрошача је потврдила одлуку
да смо ми дали посао Ратку Митровићу из Чачка значи, нису уважили
жалбу „Јединства“.Али без обзира
на то што смо донели исправну одлуку, нама је време истекло и нисмо успели да то завршимо. Пре месец дана , када сми све то добили
из Београда, ми смо размишљали
шта да радимо, да ли да кренемо у
реконструкцију базена или да сачекамо да све то прође, МОСИ и
део купалишне сезоне, и онда смо
одлучили да 15. августа кренемо у
реконструкцију базена и и онда
ћемо у потпуности завшити све
оно што смо планирали. Наравно,
то је само прва фаза реконструкције базена. Можда, јесте добро
што је на крају тако испало, онда
ћемо искористити и ову сезону,
без обзира на те неке потешкоће
које базен има у свом функционисању. Искористићемо ову грађевински сезону до краја, да урадимо
оно што смо планирали , у тој некој
првој фази реконструкције базена
и да онда на тенане видимо шта
нам је још преостало и да определимо средства у наредном буџету
и пре наредне купалишне сезоне
доведемо базен у стање, онакво
како треба да буде.Морамо да кажемо да се базен користи 38 година и да онда и да апсолутно није
улагано у његово одржавање,
осим у одржавање базенске технике да би вода била исправна и она
јесте на врхунском нивоу и то очекујемо да урадимо у наредном периоду а све остало што се тиче реконструкције Марића баре или ри-

боловачке стазе је урађено и ево
ја, пошто сам био доле и обилазио
све те терене могу да кажем да може да постане лепо излетиште за
све Пожежане. Тамо је доведена
струја, вода, урађенисви мокри
чворови. Имамо објекте за одмор
да људи могу да дођу и проведу
неко време тамо, једноставно имају услове да само тамо дођу. Мислим да је то велики бенефит за
нашу општину. Прошили смо да ту
сада има 70 места за такмичење.
Стручњаци, који се баве том проблематиком, кажу да ту могу да се
одржавају и светска првенства, међународна такмичења.
Изградња два нова тениска терена је завршена?
Тениски терени су готови потпуно
и спремни су за такмичења. Сутра
ће ту бити такмичења. Сада смо
створили услове да ту могу да се
одржавају турнири и тенису. Оно
што нам остаје у наредном периоду, шро се тиче тениса је да ту направимо пратеће објекте, неке
монтажне трибине и да то буде на
високом нивоу. Такође терене за
мале спортове, при Гимназији и
Техничкој школи, смо потпуно
опремили са реквизитима који су
потребни за такмичење мреже,
обручеви, табле, голови. Обележени су сви терени.Оно што нам,
такође остаје, оно што смо урадили у Гимназији, Техничкој школи
и Основној школи „Петар Лековић“
и У Пољопривредној Школи. Без
обзира што немамо такмичења у
Пољопривредној школи, ми смо
жежели да и њима помогнемо јер
сматрамо и да тај део града треба
да буде на корист грађанима, који
у њему живе.Жао нам је што смо
имали обећања од Министарства
за спорт и омладину, да ћемо
добити средства да преасфалтирамо терене за мали фудбал у
основним и средњим школама, али
смо добили средства за органи-

зацију МОСИ, за плаћање судија,
делегата и свега осталог. Хвала
богу, да смо добили и то. Синоћ је
стигао и државни секретар Предраг Перуничић који је отворити
МОСИ. Синоћ смо разговарали, рекли су да је наш пројекат за мале
спортове добар и да ће покушати у
наредном периоду да нам одобре
средства.
Шта од изграђених и реконструисаних значајних спортских објеката нисмо поменули?
Нисмо поменули терене за кошарку на теренима кошаркашког клуба „Слога“. Тамо смо уредили и помоћни објекат који сада изгледа
фантастично, створили смо услове
за рад на највишем нивоу. Преко
пута је и фудбалски стадион, где
ћемо данас присуствовати свечаном отварању, тамо смо уредили
атлетски стазу, поставили смо и
нова седишта на трибинама, уредили смо и саму зграду, свакако да
је ту требало више, али то сада
изгледа сасвим пристојно. Оградили смо је, поставили нове олуке,
окречена је зграда. Можемо да кажемо да то добро излгеда и у добром је стању. Морам да искажем
захвалност одборницима СО Пожега, који су гласали да се издвоје
средства за све ове намене. Морам
да кажем да у наредних 20 година
нећемо морати да улажемо у
спортску инфраструктуру у нашем
граду, што се тиче терена које смо
овде поменули. То је један од бенефита које ће Пожега остварити
од МОСИ.
Оно што нисте успели до краја
да завршите су атлетска борилишта и тартан стаза, па ће се атлетска тамкичења одржавати у
Ужицу.
Једино од свих спортова атлетика
ће бити у Ужицу, обзиром да по
новим стандардима захтева се да
то буде тартан стаза. Сада разми-
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размишљајући можда смо то и могли
пошто нам је требало око 25 милиона за атлетску стазу. Вероватно ћемо у неком наредном периоду у том
смислу размишљати. Мислим да је
потрбно да се то уради. Нажалост,
нисмо успели да то урадимо сада.
Али све што се тиче других спортова.
Створили смо услове за несметан
рад.
Причамо и о броју од 2200 спортиста који ће доћи у Пожегу, вероватно ће са њима доћи и спортски
радници и навијачи из других градова. Јесмо ли припремили смештај и исхрану за толики број људи?
То је један велики изазов, без обзира
што је Пожега трећи пут домаЋИн
МОСИ, али искуства која смо ималиу
претходном периоду што се тиче
МОСИ користили смо и у организацији ових игара. Усхрана ће бити у
хотелу“ Пожега“, у Дому ученика Пољопривредне школе, имаћемо и
приватан смештај као и колективни
смештај у нашим опсновним школама, тако да смо покрили све што се
тога тиче. То је нешто што је уобичајено на оваквим играма. Морамо
да се захвалимо и Војсци Србије која
нам је дозначила довољан број кревета, душека и све оно припада за
спавање обезбедили смо у нашим
основним школама. Учионице смо
претворили у спаваонице. То заиста
изгледа пристојно. Обезбедили смо
да у школама буду сви они капацитети што се тиче купатила, мокрих
чворава. Обезбедили смо у колективним смештајима и мобилна купатила, што нам такође Војска обезбедила.
Поменули сте већ причу о толеранцији, да ли сте скенирали ту
безбедоносну ситуацију, знамо да
живимо у времену које није добро
за масовне скупове, поготову на
овом трусном Балкану. Каква је
ситуација поводом безбедности и
имају ли грађани разлога за има-

ло забринутости?
Никада није згорег бити мало опрезан, али ово је ствар која подразумева једну дозу безбедности која
треба да се подигне на висок ниво.
Свакако да су службе и људи који се
баве том проблематиком укључени.
Они су на време добили те информације, урадили су све припреме.
Свакако то ће бити на високом нивоу. Неке ствари не могу да се предвиде али се надам да ће све протећи
у најбољем реду. Оно што ја очекујем и инсистирам је да ми покажемо дозу толеранције, компромиса, и на крају крајева. неке ствари које се могу десити препродимо на
пристојан и културан начин. Не очекујем никакве проблеме , али о теми
безбедности се мора причати и водити рачуна.

БИЛТЕН #2
Гласило 52. МОСИ
''Пожега 2015''
Издавач
Организациони одбор
52. МОСИ ''Пожега 2015''
За издавача
Милован Мићовић
Редакција
Бранко Николић
Мирослав Ристовић
Главни и одговорни уредник
Бранко Николић
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За крај нашег разговора интересује ме какве су ваше процене у
погледу успеха пожешких спортиста?
Ми смо домаћини и потрудили смо
се да у највећем капацитету учествујемо на овим играма и ова је ретка
прилика да се боримо за висок пласман, да некажем за прво место у
укупном пласману али свако то не
треба да не буде приоритет. Приоритет треба да нам буде организација и да се покажемо као добри домаћини, а уз то, ако се укаже прилика
да постигнемо добар резултат у такмичарском смислу мислим да је то
добро. Људи су се потрудули. Ми смо
јуче имали састанак са руководиоцима и тренерима који ће водити
екипе, нису се сви одазвали сви
спортисти који су могли да учествују,
али мислим да смо створили добар
избор. Желим нашим спортистима
да покажу добар резултат и на крају
да сви радујемо а оно што је мени
циљ је да се све ово протекне у
најбољем реду, да не буде проблема
и да се покажемо као добри домаћини. Ово је одлична прилика за
промоцију наше општине.

Мирослав Ристовић
Графичко обликовање
Урош Павловић
Фотографије
Бранко Николић,
Владан Продановић
Штампа
Мillennium Print, Пожега
Тираж
300 примерака
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МОСИ ЈЕ ВИШЕ
ОД ТАКМИЧЕЊА
Бивша рукометни ас отворио 52. МОСИ
Предраг Перуничић је своју рукометну каријеру почео је у родним Пљевљима, да би
потом наступао за велики број клубова у тадашњој Југославији, али и иностранству.
Запажене резултате постизао је и са репрезентацијом Југославије. Данас је Државни
секретар у Министарству омладине и спорта Републике Србије. И даље прати сва
спортска дешавања, не само у Србији већ и на простору бивше Југославије али и
света. У Пожегу је стигао као представник Владе Републике Србије, како би отворио
52. МОСИ „Пожега 2015“

Господине Перуничићу имали
сте прилику да се прошетате нашим градом. Како вам изгледа Пожега?
Није ми први пут да сам у Пожеги.
Био сам учесник МОСИ-ја 1988. године, када је Пожега први пут била
домаћин и увек ми је лепо када сам
овде.

Предраг Перуничић
- гост Радио Пожеге

Учествовали сте на МОСИ-ју
више пута, какве емоције ово такмичење буди у вама?
МОСИ је за мене више од самог такмичења јер буди лепе успомене у
мени. Освајач сам медаља у три
спорта на МОСИ-ју карате, атлетика
и рукомет. МОСИ је за моју генерацију био култ и једва смо чекали да
дође лето и да учествујемо на њему.
Веровали или не, тренирали смо само за МОСИ да би били што бољи и
стигли до медаље. Дух МОСИ-ја је некако невероватан. Увек се радовало
новим сусретима, певало, играло.
Никада проблема није било, што је
остављало на све добар утисак.

Протеклих година некако се
стекао утисак да је МОСИ полако
нестаје и да општине и градови губе интересованје за њих. Имају ли
МОСИ будућност?
Да у праву сте, било је то некако
обесмишљено такмичење. Мислим
да се све враћа на своје од 50. МОСИја у Пријепољу. И то је први корак ка
враћању МОСИ-ја на место које му
припада. Већ Нови Пазар је био бољи него раније и надам се да ће у
Пожеги то бити на још већен нивоу.
Уколико успемо да у овом региону
направимо добру инфраструктуру,
пре свега спортску, а то можемо захваљујући овим играма, биће то велики корак за све нас.
Ви сте човек из рукомета. Како
коментаришете пласман Слоге у
Суперлигу?
Много је важно да овај део Србије
има Суперлигаша. Свака част, честитам им на уласку и надам се да ће
наставити са добрим резултатима.
Важно је и што је Нова Варош остала
у Б лиги тако да овај део Србије има
два велика рукометна центра.

www.mosi.pozega.org.rs

8

ТИХИ ЧОВЕК
ЗА ПРИМЕР
Пожешки фудбалер Јован Јоцо Никитовић
ће сјајну играчку каријеру завршити на МОСИ-ју
Јован Никитовић зна да каже за себе да је његова фудбаска каријера била скромна.
Многи се са тим неће сложити већ ће рећи да је била добра и богата. Променио је
неколико тимова и остварио запажене резултате наступавши за Чукарички, Младост
Лучани, Јавор, Срем из Сремске Митровице, чачански Борац, Јединство из Ужица и
Слогу. Јован, или Јоцо, како га сви у Пожеги знају, је изабран да у име свих спортиста
на церемонији свечаног отварања МОСИ-ја „Пожега 2015“, положи заклетву.

Да будем искерен ово је за мене велика част, што су људи у мени препознали неку личност спортисте који је
фудбалску каријеру градио без великих истицања. Све је то ишло лагано
својим током. Ја сам играчку каријеру завршио и посветио се тренерском послу.

Ти ћеш бити у двострукој улози
на МОСИ-ју. Поред тога што ћеш са
Десимиром Стевановићем водити
екипу Пожеге, бићеш спреман и
да уђеш у игру уколико то буде
требало?
Тако је. То је идеја људи који све ово
организују, посебно председника ФК

Слога Ивана Радовића и ја сам то
прихватио иако сам се званично опростио од играчке каријере. Први
пут сам учествовао на МОСИ-ју 2001.
године у Пријепољу и носим једно
пријатно искуство са ове спортске
манифестације. Ми смо тада освојили прво место и неће ми бити тешко да поново обучем дрес и истрчим
на терен и својим искуством помогнем овој екипи да направимо што
бољи резултат.
Поменуо си свој први наступ на
МОСИ-ју. Колико пута си до сада
наступао на играма и колико медаља си освоио?
Те 2001. смо били први и узели злато,
а учествовао сам и у Чајетини пре
неколико година, када смо заузели
четврту позицију и остали без медаље.
Као играч са веома дугом каријером у којој си променио седам
осам тимова, мало је то МОСИ-ја?
Слажем се, али треба знати да време
када се одржава МОСИ, не дозвоља-
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вају професионалним фудбалерима
да наступају. Јул је период када клубови почињу припреме и нису у могућности да пусте своје играче да
учествују на овом турниру, пре свега
због повреда али и губитка континуитета у припремама.
Како процењујеш шансе Пожеге
МОСИ-ју и ко ће Вам бити главни
конкуренти за висок пласман?
Мислим да је ово тренутно најбоље
што Пожега у овом тренутку има.
Мислим да ће меч са екипом Прибоја бити квалитетан. Прибојци су
добра екипа. ФАП је ове године ушао
у Српску лигу и то је та екипа коју
ћемо видети и у Пожеги. Пре неколико дана су довели и новог тренера
који ће бити на клупи у сусрету против нас и верујем да и они рачунају
на висок пласман. Поред њих ту је и
Пријепоље које ће такође имати
одличну екипу. Ми ћемо у сатаву
имати и два наша интернационалца
Марка Анђића и Александра Пејовића, који чекају иностране ангажмане
и играће за Пожегу на овогодишњем
МОСИ-ју.
У ком саставу ће се Пожега представити на МОСИ-ју?
Голмани су Драгутиновић и Синђелић. Играће Грујичић, Божић, Николић, Филиповић, Анђић, Пејовић,
Драшкић, Лековић, Станковић, Вистаћ, Диковић и Никитовић.
Какав квалитет фудбала очекујеш на овом МОСИ турниру?
Тешко је то рећи, Када би све екипе
стигле са најбољим саставима то би
био више него квалитетан турнир.
Овако нисам упознат са саставима
преосталих тимова. Проблем на
оваквим такмичењима је што се игра
по Куп систему. Нема поправног и то
даје драж свакој утакмици. Ми желимо да освојимо злати и даћемо све
од себе да то и остваримо. Уколико
противник буде бољи ми ћемо му
честитати и ту нема љутње.

ХЕРОЈ ДАНА

Игор Филиповић
фудбалер Пожеге
Фудбалери Пожеге су на старту МОСИ-ја, забележили важну
победу против Прибоја и тако обезбедили наставак такмичења.
Велики део заслуге за тријумф и епитет јунака дана имао је Игор
Филиповићкоји је држао конце одбране домаћих.
Желели смо тријумф, али смо знали да ће бити јако тешко. Пре
свега временски услови нису ишли на руку ни једној екипи, али
и квалитет противника је налагао опрез. Утакмицу је пре свега
пресудила наша дисциплинована игра. Држали смо лопту у свом
поседу и контролисали дешавања на терену, све до средине
другог дела меча, када нам је понестало снаге. Ипак гости нису
успели да стигну до изједначења иако су били близу у самој
завршници.
Ти си се ипак истакао у тиму Пожеге и понео епитет „хероја
дана“. Твој коментар?
Вероватно је то тако деловало са трибина, но да би тим
функционисао компактно потребно је да сви у тиму раде како је
договорено. Труд свих се на крају исплатио и мени је драго због
тога и задовољан сам што сам својом добром партијом допринео
томе. Ипак ово је само један корак ка цилју а то је финале!
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МУЗИЧКИ
ПРОГРАМ
У оквиру коцертног програм 52. МОСИ – ја,
који ће се одвијати на градском тргу 8, 9,
10, и 11. јула, наступиће Земља грува,
Електрични оргазам, Ван гог, Хари Мата
Хари и Министарке. Синоћ су, по први пут у
Пожеги наступиле групе Земља грува и
Електрични оргазам.
MC Milovan

10

Београдски бенд Земља грува је један од представника нове српске поп сцене. Специфичност
музике Земља грува, коју можемо окарактерисати најближе као модерни соул поп, поред
разноликости музичких стилова и препознатљивог звука дувачке секције, одређује вокална
линија Zое Kidah, Констракта и MC Мilovan, троје
вокалних солиста са различитим музичким
утицајима и манирима певања. Бенд је настао
2007. године, а први албум „WTF is Gruvlend?“
издају 2010. године. Од тада Земља грува наступа
у постави која броји најмање десет музичара на
бини.
Група Електрични оргазам, једни од пионира
новог таласа у бившој СФРЈ, основана је јануара
1980. године у Београду. У својој тридесетпетогодишњој каријери објавили су 12 студијских,
7 живих и 3 компилацијска албума, што их чини
једним од најутицајнијих и најзначајнијих бендова у Србији. Последњи у низу албума, „То што
видиш то и јесте“, објављен је 2010. године, а
бенд од тада промовише албум по региону.
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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
СТАЛНИ КОМИТЕТ МОСИ ЈЕ У СТАЛНОМ ЗАСЕДАЊУ ТОКОМ ТАКМИЧЕЊА (ЧЕТВРТАК, ПЕТАК, СУБОТА)
А САСТАНЦИ ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ У ПРОСТОРИЈАМА ПРЕС ЦЕНТРА СА ПОЧЕТКОМ У 13:00 САТИ
Музејска изложба

ИСТОРИЈА СПОРТА СРБИЈЕ
Приказивање развоја спорта и физичке културе у Србији кроз експонате везане за олимпизам,
соколски покрет и спорт уопште.
Стална поставка, за све време трајања МОСИ. Отварање изложбе 09.07.2015. (четвртак) у 18:00
часова, у холу Културног Центра Пожега.

ФУДБАЛ
Резултат утакмице одигране у оквиру свечаног отварања Игара
Прибој - Пожега | 0:1
Распоред и сатница одигравања утакмица
Четвртак, 09. јул

Терен Ф 3
10.00

Терен Ф 2

Рогатица – Нова Варош

10.00

Колашин – Косјерић

ОДБОЈКА
Жене
Резултати одиграних претквалификационих утакмица
Зубин Поток-Колашин | 2:1
Чајниче-Нова Варош | 0:2
Квалификационе групе имају следећи састав:
1
2
3
4

А
Соколац
Ивањица
Пријепоље
Ариље

1
2
3
4

Б
Рогатица
Чајетина
Фоча
Рожаје

1
2
3
4

Ц
Б. Башта
Вишеград
Пожега
З. Поток

1
2
3
4

Д
Пљевља
Прибој
Рудо
Н. Варош
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Распоред и сатница одигравања утакмица
Четвртак, 09. јул

08.00
09.15
10.30
11.45

Терен О 1
Соколац – Ариље
Ивањица – Пријепоље
Пљевља – Нова Варош
Прибој - Рудо

08.00
09.15
10.30
11.45

Терен О 2
Рогатица – Рожаје
Чајетина – Фоча
Бајина Башта – З. Поток
Вишеград – Пожега

15.30
16.45
18.00
19.15

Терен О 1
Ариље – Пријепоље
Соколац – Ивањица
Нова Варош – Рудо
Пљевља – Прибој

15.30
16.45
18.00
19.15

Терен О 2
Рожаје – Фоча
Рогатица – Чајетина
Зубин Поток – Пожега
Бајина Башта – Вишеград

Мушкарци
Распоред и сатница одигравања утакмица
Четвртак, 09. јул
Терен О 3
09.15 Ивањица – Ужице
10.30 Ариље – Пожега
11.45 Бајина Башта – Косјерић

Терен О 3
16.45 Нови Пазар – Ариље
18.00 Пријепоље – Ивањица
19.15 Прибој – Бајина Башта

КОШАРКА
Мушкарци
Распоред и сатница одигравања утакмица
Четвртак, 09. јул
Терен К 1
09.15 Гусиње – Ивањица
10.30 Ариље – Пожега
11.45 Нови Пазар – Чајетина

Терен К 1
16.45 Бајина Башта – Гусиње
18.00 Нови Пазар – Ариље
19.15 Чајетина – Пожега

08.00
09.15
10.30
11.45

Терен К 2
Рогатица – Нова Варош
Бијело Поље – Колашин
Соколац – Чајниче
Косјерић – Прибој

15.30
16.45
18.00
19.15

Терен К 2
Нова Варош – Колашин
Рогатица – Бијело Поље
Чајниче – Прибој
Соколац – Косјерић
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Жене
Распоред и сатница одигравања утакмица
Четвртак, 09. јул

Терен К 3
09.15 Пљевља – Пријепоље
10.30 Колашин – Ужице
11.45 Ариље – Беране

Терен К 3
16.45 Пријепоље – Беране
18.00 Пожега – Колашин
19.15 Пљевља – Ариље

РУКОМЕТ
Мушкарци
Распоред и сатница одигравања утакмица
Четвртак, 09. јул

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

Терен Р 1
Зубин Поток – Ужице
Пожега – Прибој
Бијело Поље – Нова Варош
Ариље – Пљевља
Бајина Башта – Мојковац

17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

Терен Р 1
Ужице – Нова Варош
Пријепоље – Пожега
Зубин Поток–Бијело Поље
Пљевља – Мојковац
Ариље – Бајина Башта

Жене
Распоред и сатница одигравања утакмица
Четвртак, 09. јул

Терен Р 1
08.00 Мојковац – Пожега
09.00 Плав – Пријепоље

Терен Р 1
15.00 Рогатица – Мојковац
16.00 Пожега – Плав
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МАЛИ ФУДБАЛ
Распоред и сатница одигравања утакмица
Четвртак, 09. јул

08.00
09.00
10.00
11.00

Терен МФ 1
Рогатица – Рудо
Косјерић – Пожега
Нови Пазар – Пријепоље
Ариље – Бајина Башта

08.00
09.00
10.00
11.00

Терен МФ 2
Ивањица – Ново Горажде
Бијело Поље – Колашин
Нова Варош – Чајниче
Вишеград – Мојковац

16.30
17.30
18.30
19.30

Терен МФ 1
Пријепоље – Пожега
Нови Пазар – Косјерић
Рудо – Бајина Башта
Рогатица - Ариље

16.30
17.30
18.30
19.30

Терен МФ 2
Ново Горажде – Колашин
Ивањица – Бијело Поље
Чајниче – Мојковац
Нова Варош – Вишеград

ПЛАНИНАРСКА ОРИЈЕНТАЦИЈА
Распоред и сатница одигравања утакмица
Четвртак, 09. јул
20:00 Просторије ППД „Маљен“ – у згради тржног центра
Састанак руководиоца такмичења са вођама екипа и извлачење стартних бројева у обе
конкуренције.
Такмичење у планинарској оријентацији ће се одржати у природном амбијенту на
оближњим падинама Пожеге.

СТОНИ ТЕНИС
Мушкарци
Распоред и сатница такмичења
Четвртак, 09. јул
Сто бр. 1
09.00 Ариље – Б. Поље
10.30 Косјерић – Пожега
Сто бр. 1
17.00 Сјеница – Ариље
18.30 Беране – Косјерић

Сто бр. 2
09.00 Ивањица – Чајниче
10.30 Пљевља – Рогатица

Сто бр. 3
09.00 Н. Варош – Н.Горажде
10.30 Б. Башта – Фоча

Сто бр. 2
17.00 Чајниче – Рогатица
18.30 Ивањица – Пљевља

Сто бр. 3
17.00 Н. Горажде – Фоча
18.30 Н. Варош – Б. Башта
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ТЕНИС
Жене
Распоред и сатница одигравања утакмица
Четвртак, 09. јул
Мушкарци
09.00 Тениски терени код Техничке школе и Гимназије
Састанак руководиоца такмичења са вођама екипа и договор око начина такмичења.
Због само 6 пријављених екипа бесмислено је спровести такмичење по куп систему те се
предлаже да се формирају две квалификационе групе.
Пријављене екипе: Бајина Башта, Нови Пазар, Пожега, Прибој, Рогатица и Чајетина
На прошлим Играма Нови Пазар освојио 1. а Пожега 2. место те су на овим Играма носиоци група.
Преостале екипе жребати за попуну групе А и групе Б.
ЖРЕБ ТАКМИЧЕЊА

А
1. Нови Пазар
2.
3.

Б
1. Пожега
2.
3.

Распоред и сатница такмичења
Четвртак, 09. јул

10.00

16.00

Терен Т 1
А2–А3
Терен Т 1
Нови Пазар – А 2

ШАХ
Мушкарци
Распоред и сатница такмичења
Четвртак, 09. јул

10.00

I

КОЛО

12.30

II КОЛО

16.30

III КОЛО

10.00

Терен Т 2
Б2–Б3

16.00

Терен Т 2
Пожега – Б 2
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Жене
Распоред и сатница такмичења
Четвртак, 09. јул

Прво коло
10.00 Нова Варош – Пријепоље
10.00 Пљевља – Пожега

16.00
16.00

Друго коло
12.30 Пријепоље – Пожега
12.30 Нова Варош - Пљевља
Треће коло
Пљевља – Пријепоље
Пожега – Нова Варош

Напомена: Сви учесници такмичења у шаху су у обавези да са собом понесу табле са шаховским
фигурама и часовнике.

БИЦИКЛИЗАМ
Распоред и сатница такмичења
Четвртак, 09. јул

Старт званичне трке је у 10:00.

Такмичење ће се одржати на брдској бициклистичкој стази на падинама потеза Доња
Добриња-Стрмац-Бакионица. Стаза је дужине 12 км.
Старт трке је са фудбалског игралишта у Доњој Добрињи

БИЧ ВОЛЕЈ
Мушкарци
Распоред и сатница одигравања утакмица
Четвртак, 09. јул

08.00
08.30
09.00
09.30

Терен БВ 1
Нови Пазар – Рогатица
Бајина Башта – Ново Горажде
Пријепоље – Прибој
Ивањица - Пожега

16.00
16.30
17.00
17.30

Терен БВ 1
Рогатица – Ново Горажде
Нови Пазар – Бајина Башта
Прибој - Пожега
Пријепоље - Ивањица

Жене
Распоред и сатница такмичења
Четвртак, 09. јул

10.00
10.30
11.00
11.30
12.00

Терен БВ 1
Ивањица – Чајетина
Соколац – Ужице
Пожега - Рогатица
Нови Пазар – Пљевља
Бајина Башта – Вишеград

18.00
18.30
19.00
19.30
20.00

Терен БВ 1
Пријепоље - Ивањица
Ужице – Рогатица
Соколац – Пожега
Пљевља – Вишеград
Нови Пазар – Бајина Башта
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