ПРИЈЕМ ЗА СПРИНТЕРКУ ИВАНУ ИЛИЋ И ЊЕНУ СЕСТРУ
НЕВЕНУ

60 метара за 8,35 секунди
Овим резултатом Ивана је освојила прво место на првенству
Србије у дворани, у Новом Саду

Дванаестогодишња Ивана
Илић, ученица шестог разреда
ОШ „Свети Сава", на недавном
одржаном републичком првенству Србије у Новом Саду остварила је државни рекорд у категорији млађих пионира, истрчавши 60 метара за 8,35 секунди. Ивана и њена две године
старија сестра Невена, ученица
исте школе, за кратко време
освојиле су 70 разних медаља на
многим такмичењима.
То је велики успех како за
њих две лично, тако и за Атлетски клуб „Таково" и нашу локалну
заједницу. Очекујемо да и у наредном периоду постижу, ако не
боље, онда барем исте резултате као до сада. Горњи Милановац је годинама био чувен по
атлетици, не само у бившој
држави, него и ван ње. Сада стасава нова генерација младих атлетичара који постижу добре
резултате
рекао на пријему
уприличеном за ове две нада-
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рене спортискиње председник
општине Милисав Мирковић.
Занимљив је податак да је
Ивана имала најбоље време од
свихучесника (41 девојчице и 21
дечака). А како је напоменуо
њихов тренер Миливоје Урошевић, Ивана је на отвореном првенству Србије у Крагујевцу прошле године имала резултат од
8,07 секунди које је најбоље
време у последњих седам, осам
година у земљи. До сада се увек
такмичила са старијима од себе,
а у Новом Саду по први пут у
својој узрасној категорији.
Обе су атлетиком почеле да
се баве рекреативно, али после
неког времена активно су јој се
посветиле, с тим што је Невени-

на дисциплина на 100 метара.
Седмично тренирају од три до
четири пута.
Услови за тренирање ове
две успешне, али скромне спортискиње нису на задовољавајућем нивоу. Када временски усло-

ви дозвољавају тренирају на стадиону „Такова", а у супротном у
хали „Бреза", у неодговарајућим
терминима. До сада им је највећу
подрушку пружао Рудник и флотација „Рудник", у ком ради њихова мајка, а сада ће се и општина
укључити и обезбедити им одговарајуће термине у хали, а на поклон ће им даривати опрему.
Прва наредна такмичења
која их очекују су ОСИУРС, отворена првенства централне Србије и целе Србије.
Пред почетак трке увек
имам трему, међутим, када почнем да трчим верујем у себе и
мислим да ћу постићи добар резултат. Осећај када победиш је
леп. Мој идол је Ивана Шпановић
каже Ивана. Невена атлетику
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четири године, а најбоље време је имала прошле године на такмичењу у Крагујевцу,
када је 100 метара истрчала за
12,89 секунди.
С. М. Р.

