
 

 

          20-o члана екипа Општинског одбора Старе Пазове је заузела екипно 4. место /од 34 

екипе/ са освојена 64 бода, освајањем 2. места у шаху – мушкарци, 2. место у малом фудбалу 

– жене, 3. место у малом фудбалу – мушкарци, 3. место у куглању – мушкарци, 4. место у 

пикаду – жене, 4. место у надвлачењу конопца – мушкарци и 3. места у пливању, појединачно 

мушкарци /Саша Стојковић/.  

         Успех би био загарантовано много већи да вођа екипе и окосница женског тима, Јасмина 

Мершак, није имала, десну руку у гипсу. Но, ... биће боље на наредним сусретима.                

         Захваљујем се свим члановима екипе на успеху, коректном односу према конкурентима 

и изванредном дружењу. 

                 

                                                    ........ екипа на отварању игара 



 

               

         Дабић, Мершак, Црнчевић, Симендић, Станковић , Ковачевић, Јовичић, Љујић, Лепшановић-

Ђукић, Митић, Бабић, Митровић, Белић, Николин, Стојковић, Милаш, Станковић, Марковић, 

Влаинић и Лешћан /недостаје Денић ...... негде је био/          

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  2. место, Мали фудбал – жене.... на инсистирање Црнчевићке, уврштене у програм и замало ...... 

 



 

                                       

                           

                                      2. место – ШАХ – мушкарци /Милаш, Дабић, Николин и Станковић/ 

                                /Милица их улепшала и помогла успеху, 2. место и у покрајини и у републици/ 

 

                                                  

                     Некад професор и ученица, а сад заједно бране шаховско умеће просветара Старе Пазове ... 

 



                    

 

                

 

                    

                  

       Митке је успео да их доведе до 3. места, замало до финала, јер су изгубили у полуфиналу на пенале ....... 



 

                                                           

                        3. место у мушком Куглању- Митке и Саша /.... могли су и боље, навикли смо ..... / 

 

    

                                    4. место – Пикадо – жене / и оне су нас навикле на бољи резултат ........ / 



 

                 

                                 4. место Надвлачење конопца – мушкарци / више није могло .................... / 

                       

          Без пласмана од 1. до 4. места, али запажен наступ Б састава, наше екипе и нова откровења ...... 

              

    Женска екипа у надвлачењу конопца – непоновљив наступ наших витких васпитачица и професорки ... 

            

      .. Љиљана, ........ Гордана К...... ........ Дијана ................ Ивана ............Снежана........Гордана Б... 

                    Куглање - жене  /Нису биле најбоље, ал су биле и остале најлепше ....................... !/ 



                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                    Стони тенис - жене /Уместо подразумеваног 1.места, часно учешће без Јаце/ 

     

                                                        Замало 4. место – Мушки баскет 

                                        

                                        Покушала без свог рекета, и није се обрукала .... 

Са Јацом, без гипса, ће бити боље ........................... 

                                                

                                                                                                                                               Р.Е. 


