
48 EVROPSKO PRVENSTVO  u karateu za kadete, juniore i ml.seniore  
u SOČIJU (Rusija/ od 02.- 04.februara 2018. 

 
MARINA RADIĈEVIĆ 

 

                                                           PUT DO ZLATA 

Na svom putu do prvog mesta u kategoriji mlaĎih seniorki borbe pojedinačno – 68 kg, Marina Radičević 

članica Karate kluba “Zadrugar” iz Lazareva  je pobedila takmičarku iz Turske Coskun Zeynep Beyzu sa 

7:2, takmičarku iz Francuske Avazeri Leu sa 2:0, takmičarku iz Holandije Snel Lynnu sa 3:0 i takmičarku iz 

Nemačke Schroeter Madeleineu sa 2:1 da bi u finalnom susredu pobedila takmičarku iz MaĎarske 

Czagany Doru sa 2:0. 

 

Darko Spaskovski  vicešampion Evrope u karate u kategoriji kadeta  do 57 kg.  
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Svoj nesporni talenat i kvalitet Darko Spaskovski je dokazao već pri prvoj ukazanoj šansi u svom debi nastupu 

na Evropskom šampionatu. Na putu do finala Darko je redom rušio sve protivnike. Ostvario je četiri sjajne 

pobede protiv takmičara iz Nemačke, Portugalije, Bosne i Hercegovine i Makedonije da bi u velikom finalu 

vodio u meču ali ipak na kraju sa 3:5 bio poražen od odličnog domaćeg takmičara. 

Ovo je veliki uspeh Darka Spaskovskog i njegove sjajne generacije i pred njima je lepa sportska budućnost. 

Svakako velike zasluge za dobru pripremu imaju klupski treneri Predrag Stojadinov; Nemanja Lugić i Ljubiša 

Milenković i stručni štab Reprezentacije Srbije i Karate Federacija Srbije za sprovođenje nekoliko ciklusa 

uspešnih priprema. 

 

ЈОВАН СИМИЋ  

На Првенству Европе за кадете, јуниоре и млађе сениоре (У21) у Сочију (Русија) наш 

репрезентативац  Јован Симић, члан карате клуба Винер из Новог Сада освојио је 

сребрну медаљу. 

 
Фото: Fejsbuk/ Svetska karate federacija 

Јован  је у финалу изгубио од Италијана Ђузепеа Пањала после велике борбе (4:1).  Симић је  у 

прво колу победио Пољака Максимилијана Шчипковског(4.1), у  другом био је бољи од 

Холанђанина Рика Сонема (4:1),а у полуфиналу је био боljи од Словака Јулиана Енрика Смолига 

(3:2). 

 Интересантно је да је Јован и прошле године у Софији освојио друго место. 
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ANJA MILOVANOVIĆ BRONZANA NA EVROPSKOM 

PRVENSTVU 

  

 
    Anja Milovanović, članica karate kluba “Zrenjanin”, osvojila je bronzanu medalju      
    na 45.Evropskom šampionatu za kadete, juniore i mlaĎe seniore koje se održava ovog   
    vikenda u Soĉiju. 
 
 
    U juniorskoj konkurenciji, u kategoriji do 53 kilograma, Anja je u prvom kolu pobedila    
    predstavnicu Azerbejdžana sa 8:4, a u drugom kolu je izgubila od domaće takmičarke sa 0:4  
    koja se plasirala u finale i tako joj obezbedila repasaž. U prvom meču repasaža Anja je  
    pobedila Poljakinju sa 5:0, dok je u meču za bronzu bila bolja od karatistkinje  
    iz Nemaĉke rezultatom 1:0. 
 
    Na ovogodišnjem šampionatu učešće je uzelo blizu 1.000 takmičara iz 44 zemlje. 
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Anja Milovanović se sa prošlogodišnjeg Evropskog prvenstva iz Bugarske vratila sa srebrnom 
medaljom, dok se na Svetskom prvenstvu u Španiji plasirala na 7. mesto. 

 

Na prvenstvu Evrope u Sočiju učestvovale su I sudije iz Vojvodine:  
 

Milan Kovačević, kao član evropske sudijske komisije  i 
Šavija Anđelka koja je na ovom prvenstvu položila za evropskog sudiju u katama.  


