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Нису му даване велике 
шансе за одличје, у ње-

говој категорији (до 80кг) се 
није такмичило за олимпиј-
ску визу. Иако је Петар Бало 
испао у осмини финала, није 
разочарао. У овом тренутку 
Бало није квалитет за ме-
даљу, али се није штедео. 
То показује и податак да су 
судије, у два меча, три пута 
заустављале борбу због крва-
рења. Најпре из носа, а потом 
и уста. Када је тако, кад се 

неко бори пуним срцем, онда 
нема шта да му се замери.

- Штета што Грузијац, који 
ме је победио, није успео да 
се пласира у финале. Повукао 
би ме у репесаж и имао бих 
шансу да се борим за медаљу 
- рекао је Бало.

Мало, тачније 14 секунди, 
делиле су Грузијца Гобадзеа 

до финала. Имао је и пред-
ност у партеру, али је напра-
вио грешку, што је искористио 
Турчин Чеби и „туширао“ га.

- Да је исход био другачији, 
у репесажу бих се борио са 
Грком, којег сам побеђивао 
и Русом, који је стално био 
учесник финала. Ко зна да ли 
би био 100 одсто фокусиран 

на репесаж, после пораза у 
полуфиналу. Међутим, ствар-
ност је сасвим другачија. Ели-
минисан сам у другој борби.

Уочи такмичења, Бало је 
желео да оствари три побе-
де и пласира се међу 10 нај-
бољих. Није се то догодило.

- Сви ми који смо изгуби-
ли, туговаћемо два-три дана. 
После тога, живот иде даље. 
Долазе нове обавезе и такми-
чења. Сада ми, међутим, није 
лако - искрено ће Бало.

ИЗ ДРУГОГ УГЛА Давор Штефанек импресиониран оним што је видео у Лас Вегасу

Анђео у „граду греха“
Ово је сасвим други свет. Испунио сам  
сан да се возим на ролеркостеру

После медаље, туристич-
ка тура. Не у оном оби-
му у којем би желео, али 
Давор Штефанек се уко-

пио у профил више од 30 ми-
лиона људи колико годишње  
посети „светлуцаву долину“. 
Ко је икада крочио у Вегас, 
он веома добро зна да Париз 
није „град светлости“. Нема 
оног који би сва ова чудеса 
гледао без узбуђења.

- Ово је један сасвим дру-

ги свет. Нешто што до сада 
нисам ни видео, ни дожи-
вео. Сјајно искуство - била 
је прва импресија Давора 

Штефанека, на помен Лас 
Вегаса.

Град коцкарница, хотела, 
луксуза, грандиозних грађе-
вина, на десетине милиона 
долара улаже се у објекте 
који попут магнетне силе 
привлаче пролазнике. Немо-
гуће је да не гледате разро-
гачених очију. По томе се и 
препознају туристи.

- Мало је било слободног 
времена, нисмо имали толи-
ко прилике да лутамо градом 
и упознајемо га. Ишао сам, 
наравно, Стрип булеваром. 
Оно треба да се види. Не-
вероватни хотели, не зна се 
који је бољи и скупљи. Фас-

цинантна је и музичка фон-
тана испред хотела „Бјађо“. 
Ипак, нисам упознао Вегас 
онако како сам желео, то 

остављам за 
неки други пут.

Сизиф је 
котрљао камен 
уз брдо, изнова 
и изнова, а Ште-
фанек је остао 
анђео у „граду 
греха“. 

- Тачно тако - 
потврђује.

Сви путеви воде у пу-
стињу Неваде. Неким неви-
дљивим рукама те вуче ка 
себи.

- После медаље у Рију си-
гурно ћу да дођем. Тада ћу 
да се проведем.

Две медаље на СП у две 
године, сада и олимпијска 
норма, али то је спорт. Рекли 
смо Штефанеку да нас овог 
пута спорт не занима. Тра-
жомо неку „пикантерију“...

- Испунио ми се сан, возио 
сам се ролер костером око 
хотела „Њујорк, Њујорк“. 
Било је сјајно. Непроцењи-
во - објашњава Давор Ште-
фанек.

ФРИС РАЗОЧАРАН ПОСЛЕ ЕЛИМИНАЦИЈЕ У 16-ИНИ ФИНАЛА

Тешко до Рија
Уз „сигурног“ Штефане-

ка, „озбиљног“ Немеша, 
најискуснији наш такмичар 
Кристијан Фрис, словио је за 
„потенцијалног „кандидата за 
освајање олимпијске норме. 
Ипак, Фрис је стао у 16-ини фи-
нала категорије до 59кг. Бољи 
од њега био је Бугарин Ангелов. 

Помало спуштена глава и 
„стаклени“ поглед одаваи су 
утисак утученог човека. Тако је 
и било.

- Разочаран сам. Како и да не 
будем - не крије Фрис.

Бугарин је био бољи. У пи-
тању је старо ривалство.

- До сада смо се борили десе-

так пута. Сада је успешнији за 
неколико победа.

Лађе су му потонуле, као у 
поморским биткама 19. века. 
Речи утехе су сувишне, иако 
је чињеница да је ово Светско 
првенство само једна од могућ-
ности одласка на Олимпијске 
игре. Ко ће то да схвати у теш-
ким тренуцима...

- Не одустајем од одласка у 
Рио де Жанеиро, али сам сигу-
ран да ће три квалификациона 
турнира, идуће године, да буду 
тежа него што је то био случај 
сада, у Лас Вегасу. Конкурен-
ција ће да буде жестока - рекао 
је Кристијан Фрис.

ОПРОБАНА СРЕЋА  
НА АПАРАТИМА

�� У плусу 
сам
Некоме је срећа 
мајка, некоме маћеха. 
Очигледно да Давор 
није „пасторче живота“. 
Пробао је коцкарске 
апарате. Ко не би... 
Рекоше неки, има 
разлог да се похвали. 
Питамо га да ли је то 
истина.
- У плусу сам. Толико - 
смеје се Штефанек

�� БОКС Штефанек и физиотерапеут Ћурчић у продавници играчака

�� САН Заједничка фотографија са братом Мариом 
после завршетка вожње ролеркостером

�� ДОЛИНА Са тренером Добревом у Стрип булевару

3
најбоља такмичара 
са предстојећа три 

квалификациона турнира, 
пласираће се на ОИ 2016. 

године

Спорт у Лас Вегасу
Дејан ПРЛИНА

ТРЕНЕР СТОИАН ДОБРЕВ О 
НАШЕМ НАЈБОЉЕМ БОРЦУ

Давор је дијамант!
Лако је Барселони кад 

има Месија. Можда 
је лако и нашој рвачкој 
репрезентацији кад је у 
њој Давор Штефанек. 
Медаље су тада на дохват 
руке. Пун лепих речи на 
рачун освајача бронзане 
медаље је тренер Стои-
ан Добрев. Није неко ко 
„просипа“ речи, шкрт је 
када треба некога да из-
двоји, али не и у случају 
Штефанека.

- Тренирао сам укупно 
осам светских, пет ев-
ропских првака и моји 
рвачи су освојили три 
олимпијске медаље. Ве-
роватно најбољи  којег 
сам тренирао је садашњи 
тренер Бугарске, а одмах 
ту је и Давор Штефанек. 
Он је прави дијамант. 
Тренерима је лако када 
имају такве борце - каже 
Добрев.

Срећа станује „преко 
седам мора и седам гора“.

- Имали смо много теш-
ких тренутака, али сада 
ми верује. Променио је 

режом живота, „главу“, 
стил рвања. И то са 30 
година. То је јако тешко. 
Искрено, нисам веро-
вао да је тако нешто мо-
гуће, али је он показао да 
сам погрешио. Јако сам 
срећан због тога .

Са два Светска првен-
ства Давор је однео злато 
и бронзу.

- Направио је сјајну 
ствар. Ово је реткост, не 
узима се „сваког“ дана 
медаља на СП, а камо ли 
на два везана шампиона-
та.

Остаје жал што Штефа-
нек није успео да стигне 
до финала, али Стеблер је 
био бољи. Искористио је 
чињеницу да је у тај дуел 
ушао одморнији.

- Чини ми се да Давор 
није био довољно фоку-
сиран на полуфинале, 
пошто је претходно оства-
рио олимпијску норму. 
Његов циљ је да у Рију 
освоји медаљу и надам се 
да ће да успе у томе - исти-
че Добрев.НЕХУМАНИ УСЛОВИ ТАКМИЧЕЊА

До медаље пет мечева
Ко не види, не зна... Да 

бисте постали освајач 
медаље у рвању, неопходно 
је да будете попит командо-
са - снажни и издржљиви. 
Да би се освојила медаља, 
потребно је да имате бар 
пет мечева. Они који немају 
срећу у жребу и добију неки 
велики редни број, учествују 
у квалификацијама. Значи, 
пред њима је бар шест ме-
чева. Под претпоставком 
да се нађу у финалу. И све 
то у једном дану! Заиста 
нехумано. Дешава се, чак, 
да се три меча одржавају 
са само 20 минута, до пола 

сата паузе између њих. Јесу 
они заљубљеници у антич-
ки спорт, али дворане сада 
нису арене, а спортисти гла-
дијатори. Ни у ходницима 
ка свлачионици не вребају 
лавови.

Све гласније могу да се 
чују приче да ће да дође до 
промена... Односно, да ће 
такмичење по категоријама 
да се продужи на два дана. 
Разуме се, до Олимпијских 
игара у Рију то неће да се 
догоди, а питање је и после 
Рија. Не би први пут било 
да гласине остану само то - 
гласине.

ПЕТАР БАЛО НИЈЕ РАЗОЧАРАО

Да је Грузијац ушао у финале...


