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Биљани Топић копија светске бронзе из Берлина
Антидопинг агенција Србије 
(АДАС) симболично отклања 
неправду нанету нашој 
троскокашици која је 
одличје изгубила у борби 
са допингованом 
Рускињом Аном Пјатих

Јучерашња антидопинг едукација 
у хотелу „Хилтон”, у присуству не-

колико десетина стипендиста Ми-
нистарства омладине и спорта и ми-
нистра Вање Удовичића, протекла је 
у знаку наше најбоље троскокашице 
свих времена Биљане Топић којој је 
председник Одбора за допинг контро-
лу АДАС-а Ненад Дикић уручио верну 
копију бронзане медаље са Светског 
првенства у Берлину 2009. Тиме је Ан-
тидопинг агенција Србије (АДАС), ор-
ганизатор јучерашњег догађаја, желе-
ла симболично да исправи неправду 
нанету Топићевој која је одличје изгу-
била у борби са допингованом руском 
такмичарком Аном Пјатих.

– Биљана Топић ме је инспирисала 
да урадим нешто по овом питању. Ми 
нисмо ту да бисмо вас јурили, узима-
ли ваше узорке и слали их у лабора-
торију, већ да вас едукујемо и да вам 
помогнемо, али и да штитимо ваша 
права – обратио се Дикић присутни-
ма, пре но што је предао копију одли-
чја националној рекордерки Биљани 
Топић, уз чије име на сајту Википе-
дија стоји да је заиста освајач светске 
бронзе у Берлину 2009. 

Средином августа 2017. многи свет-
ски медији су објавили вест да је Суд 
за спортску арбитражу (КАС) у Лоза-
ни казнио Ану Пјатих са четири годи-
не забране такмичења због допинга 
и да „то значи да остаје без бронза-
них медаља освојених на светским 

првенствима у Осаки 2007. и Бер-
лину 2009”. То би значило да бронза 
из Берлина припада Биљани Топић, 
која је тада била четврта, међутим, 
до тога никада није дошло. Дикић о 
томе каже:

– На сајту Светске атлетске федера-
ције (ИААФ) објављено да је а Биљана 
Топић трећа у троскоку на Светском 
првенству у Берлину, али тада нико од 
нас није направио принт екрана, па је 
убрзо враћена на четврто место. Али 

и данас можете да видите на Википе-
дији је Ана Пјатих дисквалификова-
на на том шампионату, а слично је и 
на њеној страници на ИААФ сајту, где 
је промењен коначан поредак у трос-
коку, мада то није учињено и на стра-
ници где је представљена Ана Пјатих 
– каже Дикић и подсећа да је АДАС 
тражио и добио одлуку КАС-а, из које 
се уверио да се Ана Пјатих допинго-
вала специјалним коктелом „војвот-
киња“ који се састојао од три мушка 
полна хормона. – После свега руска 
атлетичарка је кажњена само за један 

дан, 31. август 2007, као и од 6. јула 
2013. до 15. децембра 2016. Оваква 
казна је преседан и за њу не постоји 
рационално објашњење.

Дикић је недавно писао Ани Пја-
тих и тражио од ње да дође у Србију, 
да се извини Биљани Топић и да јој 
уручи бронзу из Берлина, али ника-
да није добио одговор. Топићева на 
све то кратко каже:

– Ја сам, очигледно, колатерална 
штета једне погрешне одлуке. Она је 
ухваћена, али није адекватно кажње-
на. Направљен је преседан на моју 
штету.

Дикић је у свом јучерашњем об-
раћању стипендистима Владе Репуб-

лике Србије, међу којима су били и 
неки претенденти на олимпијске ме-
даље у Токију наредне године, иста-
као да је Биљана Топић пример како 
АДАС доживљава своју мисију у ср-
пском спорту.

– Учињена је неправда, а наша за-
једница није адекватно реаговала, 
већ је равнодушно прихватила од-
луку да наша врхунска атлетичар-
ка остаје без медаље коју је заслу-
жила. Јер Ана Пјатих се није само 
тада допинговала, већ је то радила 
систематски, годинама, долазећи на 

нечастан начин до добрих пласмана 
и медаља у конкуренцији са Биља-
ном Топић.

На јучерашњем догађају могле су 
да се чују још две теме. О првој - „Ко 
смо ми”, говорила је Милица Вукаши-
новић-Весић, директор АДАС-а, која 
је стипендистима говорила о улози 
АДАС-а у животу сваког врхунског 
спортисте; а затим је Марија Анђел-
ковић направила пресек најчешћих 
питања која спортисти постављају 
АДАС-у, где је на првом месту - шта 
смем да попијем када ме заболи глава 
за време такмичења, а затим – да ли 
су антибиотици дозвољени.

� А.�Милетић

Са�копијом�медаље�из�Берлина�2009.�године:�Биљана�Топић���

О�националном�признању…

Да�је�светска�бронза�из�2009.�одузета�Ани�Пјатих�и�додељена�Биљани�
Топић,�наша�атлетичарка�би�стекла�право�на�национално�спортско�
признање,�а�то�је�једнократна�награда�од�20.000�евра,�као�и�доживотно�
месечно�примање�(од�навршене�40.�године)�у�висини�једне�и�по�просечне�
плате�у�Србији�(обрачунате�према�децембру�претходне�године),�што�је�
тренутно�око�78.500�динара�месечно.
-Биљана�Топић�заслужује�да�се�направи�преседан�и�да�јој�се�додели�
национално�спортско�признање.�Наша�заједница�мора�на�неки�начин�да�
исправи�неправду�која�јој�је�учињена�–�каже�Ненад�Дикић.
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Подмалађене 
одбојкашице данас 
против Тајланда

Женска сениорска репрезентација Ср-
бије одиграће у знатно подмлађеном 
саставу утакмице на турниру 15. групе 
четвртог викенда 2. Лиге нација 2019. 
Први меч у Токију сениорке Србије ће 
одиграти данас од 8.40 часова по нашем 
времену против Тајланда. У 2. колу сут-
ра ривал Србији биће Јапан од 12.10 ча-
сова по нашем времену, а у последњем, 
3. колу, у четвртак, 13. јуна, Бразил од 
8.40 часова по нашем времену.

Србија јача  
за Јововића  
и Лубурића  
у Португалу
Селектор одбојкашке репрезентације 
Србије Никола Грбић направио је три 
измене у екипи пред трећи викенд 
Лиге нација. Одбојкаши Србије ће се, 
након другог викенда Лиге нација иг-
раног у Канади, преселити у Португал 
где их од 14. до 16. јуна очекују мечеви 
против домаћина, Бразила и Кине.

У саставу Србије биће три измене у 
односу на турнир у Отави. Уместо Ан-
дрије Вилимановића, Данила Павло-
вића и Немање Машуловића у Гон-
домару ће играти Никола Јововић, 
Дражен Лубурић и Миран Кујунџић.

„Повећали смо бодовни скор, али 
мислим да су игра, пожртвовање и 
енергија коју су момци показали нешто 
што је много важније”, рекао је Грбић. 
„Почињемо са променом играча коју 
смо планирали од самог старта тако да 
ће доћи Јововић и Лубурић, вратиће се 
Кујунџић, а у Србију ће се вратити Ма-
шуловић, Павловић и Вилимановић... 
Ово је први од наредна три викенда на 
којима ћемо полако да прикључујемо 
искусније играче. Почињемо са Јово-
вићем и Лубурићем, па долазе Кова-
чевић и Лисинац и на крају Ивовић и 
Петрић”, најавио је Грбић.

Србија после два викенда има две 
победе и четири пораза и тренутно је 
на десетом месту на табели.

ФИНАЛЕ�ПЛЕЈ-ОФА�КОШАРКАШКЕ�СУПЕРЛИГЕ�СРБИЈЕ

Звезда ближе пехару
Шампион одбранио домаћи терен, победио Партизан са 98:94 
(30:22, 18:18, 25:28, 25:26) и повео у серији. – „Тројке” моћно оружје „црвено-белих”

Ш
амион је одбранио домаћи 
терен и повео у серији за 
титулу првака Србије. У 
правом маратону, утакми-

ци која је трајала два и по сата, одлу-
чиле су нијансе и шут за три поена 
Црвене звезде, која осим два пораза 
у Еврокупу, није ником дозволила да 
слави на њеном паркету. Оба тима су 
шутерски били расположени, погође-
но је чак 29 „тројки“ (15-14), а две у 
завршници  су биле кључне, када  су 
„црвено-бели“ и преломили утакми-
цу. Наредни дуел је сутра, а домаћин 
је Партизан, а првак ће бити тим који 
први дође до три победе.

Да ће Звездини кошаркаши бити 
шутерски расположени, показали су 
већ уводни минути. У првих пет су 
све кошеве  постигли иза линије за 
три поена, што је противника изба-
цило из такта и нон стоп је био у за-
остатку. Вођа шампиона био је Берон, 
убацио је две „тројке“ и асистирао, а  
две је постигао и Давидовац, а по јед-
ну Симанић, Добрић и Човић. Имао 
је  Партизан стопостотни учинак за 
три, али уз далеко мањи узорак (3-3), 
док је највећи проблем поред одбра-
не била организација игре, јер Пејџ је 
био без решења, успаван.

Шампион је после прве деони-
це имао осам поена предности, али 
Партизан је успео да консолдује од-
брану, а Ренфро, уз прецизног Ма-
ринковића, свео је минус на три по-
ена. „Црвено-беле“ је за трен стао 
шут, а Риверс није успео да настави 
тамо  где је Берон стао пре одласка 
на одмор. За пет минута имао је не-
гативан учинак, у статистици само 
два направљена фаула. Ипак, налет 
„црно-белих“ зауставио је најмлађи 
у Звездиним редовима, Бориша Си-
манић. Са две везане „тројке“ вратио 
је сигурност тиму и уз још једну Да-

видовца шампион је сткао 11 поена 
предности, а противник је поново 
био приморан да јури резултат.

Интересантан податак је однос по-
кушаја Звезде за три (24-10)и два 
(8-3) поена, али и Партизана (20-9 
за два и 10-6 за три). Види се шта је 
направило разлику и у великој мери 
определило ток и исход утакмице, а 
треба поменути и много бољу игру 
„црвено-белих“ у одбрани. Затвара-
ли су рекет, онемогућили игру „два 
на два“, брже ротирали и на време 
преузимали. Добру дефанзивну ролу 
имао је Фаје, није дозволио Величко-
вићу да погађа и стекне самопоудање, 
када је веома опасан и носи тим.

Иако у тешким условима, „вечити“ 

су одиграли праву плеј-оф утакмицу. 
Спарина у дворани довела је до вели-
ке кондензације и клизања по парке-
ту, па је дуел често сецкан, али то није 
много утицало на концентрацију иг-
рача и ритам. Партизан је после по-
лувремена ушао чвршће у одбрани, 
да брани шут за три поена, а после 
две „тројке“ Пејџа спустио минус на 
три поена. Ипак, „црно-бели“ никако 
нису успели да пређу ту баријеру од 
три коша заостатка, јер је Оџо проиг-
рао, у серији постигао седам поена, а 
са две „тројке“ Добрића и Симанића 
Звезда је поново стекла двоцифре-
ну предност. Ни то није срушоло мо-
рал „црно-белима“, па је Величко-
вић погодио за три уз звук сирене за 

крај треће четвртине и тако отворио 
утакмицу у последњих десет минута 
(73:68).

Кључан моменат утакмице догодио 
се у 31. минуту, када је тренер Парти-
зана бурно реаговао после фаула За-
горца (пети) над Оџом. Судија Гли-
шић му је досудио техничку грешку, 
али Италијански стручњак ту није 
стао, па је морао да напусти дворану. 
Звезда је профитирала од овог не-
промишљеног потеза са пет поена с 
линије пенала, за четврту двоцифре-
ну предност – 81:71. Међутим, ни то 
није обесхрабрило „црно-беле“ који 
су на крилима Ренфроа направили 
велику серију и преокрет. Америка-
нац је постигао осам поена и у 36. 
Минуту „црно-бели“ су први пут по-
вели на утакмици – 84:83. Уследила 
је велика борба и пенал завршница 
у којој се шампион боље сњнашао, 
Риверс је после пет промашаја први 
пут погодио из игре за плус четири 
два минута пре краја. Драму је наста-
вио Величковић, после два промаше-
на бацања Јарамаза поентирао је из 
скока у нападу, али „тројке“ су поно-
во пресудиле. Прво је убацио Давидо-
вац, а потом Добрић за великих и не-
достижних шест разлије, минут пре 
краја утакмице.

Дворана: „Александар Николић“. 
Гледалаца: 5.000. Судије: Јовчић, Гли-
шић и Јевтовић.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Оџо 11, Лазић, 
Давидовац 20 (четирти „тројке“), 
Фаје, Берон 12 (2), Човић 18 (2), Доб-
рић 16 (3), Риверс 3, Ристић 4. Нису 
играли Ненадић и Кешељ.

ПАРТИЗАН: Величковић 17 (2), 
Маринковић 11 (2), Танасковић, Ни-
колић 5 (1), Пејџ 12 (4), Јарамаз 11 
(1), Гагић 5, С. Јанковић 2, Загорац 3, 
Н. Јанковић 8, Ренфро 20 (4).

� М.�Стојаковић

Прецизан�у�завршници:�Дејан�Давидовац�продире�ка�кошу�Партизана
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