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БОКС

Чланице БК G&F блистале на другом Купу нација у Зрењанину
ТРИ ЗЛАТА ЗА ТРСТЕНИЧАНКЕ
ТРСТЕНИК – Други Куп нација, одржан у „Кристалној дворани“ у
Зрњанину, слободно се може рећи, протекао је у знаку трстеничких такмичарки.
У конкуренцији 111 девојака из 15 земаља, чланице БК ГиФ Марија и
Александра Стојановић, Милена Матовић и Тамара Милорадовић, са тренером
Верољубом Манџукићем, превазишле су сва очекивања и, у град на Западној
Морави, донеле четири медаље: три златне, бронзану и велики пехар за
најуспешнији женски боксерски клуб у Србији.
Марија Стојановић (1989), државна репрезентативка и учесница Светског
првенства у Кини прошле године, забележила је две ефектне победе. У
поилуфиналу (до 69 кг.) савладала је Алмиру Мукашеву, репрезентативку
Казахстана, прекидом борбе у четвртој рунди, а у финалу, после велике борбе
и одличну Асему Куандјук, првакињу Казахстана.


У полуфиналу, против Мукашеве, у прве три рунде имала сам лепу
предност и пре истека четврте рунде приморала сам је на предају. У
финалу је било много теже против сјајне Куандјук. Првакиња
Казахстана је одличан борац, али сам на крају заслужено тријумфовала
– рекла је Марија Стојановић, капитен сенорске репрезентације.

Најмлађа трстеничка такмичарка Тамара Милорадовић (1996) је у конкуренцији младих (до 64 кг.), до злата дошла , такође, после две победе. Најпре је
савладала Индијку Кали Шаши са 7:2, а у финалу колегиницу из репрезентације
Семру Богућанин из Новог Пазара.


Први меч против Шаши из Индије, иако сам га добила убедљиво, био је
јако тежак, јер се радило о непознатој ривалки. У финалу сам била
опуштенија и савладала сам другарицу из репрезентације Семру
Богућанин са 6:4 задовољно је истакла најмлађа Тамара Милорадовић.
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Треће злато освојила је Тамарина вршњакиња Милена Матовић у
категорији до 81кг. У финалу, после жестоког окршаја, била је боља од
репрезентативке Казахстана Валентине Халзове.
Александра Стојановић (1995), сестра Марије Стојановић, је у
конкуренцији младих (до 75 кг) освојила бронзану медаљу. У полуфиналу
храбро се супро-ставила Анастасији Рилиној али против искусније Рускиње није
могла више од часног пораза.
По Купу нација сезона се препознаје, имају обичај да кажу боксерски
стручњаци и такмичари када је женски бокс у питању. Тако је било и прошле
године након првог Купа нација у Сомбору. Чланице БК G&F имале су одличну
сeзону. Сличног је мишљења и тренер трстеничких девојака Верољуб
Манџукић.


Успех наших такмичарки у Зрењанину је доказ да смо се добро
припремили за наступајућу сезону. Напоран рад се већ исплаћује.
Девојке су одушевиле. Најбољи смо клуб у Србији. Ово признање је
подстрек да и у овој години одржимо тај ниво. Одмах настављамо са
припремама за наредна такмичења. Већ половином наредног месеца
очекује нас изузетно јак турнир у Минхену, затим државно првенство и
остала искушења рекао је на крају искусни тренер, Верољуб Манџукић.
М. Веселиновић
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Miroljub Veselinović, dopisnik
„Žurnala“ iz Trstenika

Trstenik 18. januara, 2013.god.

BOKS

Članice BK G&F blistale na drugom Kupu nacija u Zrenjaninu
TRI ZLATA ZA TRSTENIČANKE
TRSTENIK – Drugi Kup nacija, održan u „Kristalnoj dvorani“ u Zrnjaninu,
slobodno se može reći, protekao je u znaku trsteničkih takmičarki. U konkurenciji 111
devojaka iz 15 zemalja, članice BK GiF Marija i Aleksandra Stojanović, Milena
Matović i Tamara Miloradović, sa trenerom Veroljubom Mandžukićem, prevazišle su
sva očekivanja i, u grad na Zapadnoj Moravi, donele četiri medalje: tri zlatne ,
bronzanu i veliki pehar za najuspešniji ženski bokserski klub u Srbiji.
Marija Stojanović (1989), državna reprezentativka i učesnica Svetskog
prvenstva u Kini prošle godine, zabeležila je dve efektne pobede. U poilufinalu (do 69
kg.) savladala je Almiru Mukaševu, reprezentativku Kazahstana, prekidom borbe u
četvrtoj rundi, a u finalu, posle velike borbe i odličnu Asemu Kuandjuk, prvakinju
Kazahstana.


U polufinalu, protiv Mukaševe, u prve tri runde imala sam lepu prednost i pre
isteka četvrte runde primorala sam je na predaju. U finalu je bilo mnogo teže
protiv sjajne Kuandjuk. Prvakinja Kazahstana je odličan borac, ali sam na
kraju zasluženo trijumfovala – rekla je Marija Stojanović, kapiten senorske
reprezentacije.

Najmlađa trstenička takmičarka Tamara Miloradović (1996) je u konkurenciji
mladih (do 64 kg.), do zlata došla, takođe, posle dve pobede. Najpre je savladala
Indijku Kali Šaši sa 7:2, a u finalu koleginicu iz reprezentacije Semru Bogućanin iz
Novog Pazara.


Prvi meč protiv Šaši iz Indije, iako sam ga dobila ubedljivo, bio je jako težak,
jer se radilo o nepoznatoj rivalki. U finalu sam bila opuštenija i savladala sam
drugaricu iz reprezentacije Semru Bogućanin sa 6:4 zadovoljno je istakla
najmlađa Tamara Miloradović.
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Treće zlato osvojila je Tamarina vršnjakinja Milena Matović u kategoriji do 81
kg. U finalu, posle žestokog okršaja, bila je bolja od reprezentativke Kazahstana
Valentine Halzove.
Aleksandra Stojanović (1995), sestra Marije Stojanović, je u konkurenciji
mladih (do 75 kg) osvojila bronzanu medalju. U polufinalu hrabro se suprostavila
Anastasiji Rilinoj ali protiv iskusnije Ruskinje nije mogla više od časnog poraza.
Po Kupu nacija sezona se prepoznaje, imaju običaj da kažu bokserski
stručnjaci i takmičari kada je ženski boks u pitanju. Tako je bilo i prošle godine nakon
prvog Kupa nacija u Somboru. Članice BK GiF imale su odličnu szonu. Sličnog je
mišljenja i trener trsteničkih devojaka Veroljub Mandžukić.


Uspeh naših takmičarki u Zrenjaninu je dokaz da smo se dobro pripremili za
nastupajuću sezonu. Naporan rad se već isplaćuje. Devojke su oduševile.
Najbolji smo klub u Srbiji. Ovo priznanje je podstrek da i u ovoj godini
održimo taj nivo. Odmah nastavljamo sa pripremama za naredna takmičenja.
Već polovinom narednog meseca očekuje nas izuzetno jak turnir u Minhenu,
zatim državno prvenstvo i ostala iskušenja rekao je na kraju iskusni trener,
Veroljub Mandžukić.
M. Veselinović
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