
 

 

Клубови 

ПРЕДМЕТ:   Извештај са трке MTB Балканско првенство Ц2, која се возила дана 30.07.-

31.07.2022.год  у Грчкој. 

Сениорска, јуниорска и кадетска репрезентација је наступила у следећем саставу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.07.2022. 

Окупљање дела екипе у Новом Саду 8.45 часова. У Београду око 10.30 часова се састајемо са 

другом екипом која је кренула из Шида. Један комби иде преко Чачка и Краљева а други комби 

директно за Ниш. Код Димитровграда се окупљамо прелазимо границу око 20 часова. Време 

доласка у Софију, хотел Симона, око 22 часова. 

29.07.2022. 

Доручак у 8 часова, паковање и полазак за Грчку. Стижемо око 14 часова у Грчку, град Ксантиа, 

хотел Ксантипион. Окупљање и полазак на стазу која је удаљена око 15 км од самог града по 

макадамском путу око 16 часова. Сама стаза је физички веома захтевна, нивелација терена је 

константно горе-доле без могућности за предах. Повратак у смештај око 19.30 часова. Пријава 

такмичара и вечера око 20.30 часова. 

 

 

Рб Име и презиме, категорија Клуб 

1. Александар Роман            елите Инвиктабајк 

2. Марко Станимировић     елите Наисус 

3. Давид  Демер                       у23 Инвиктабајк 

4. Јован  Димнић                    у23 Партизан 

5. Дамјан  Станишић             у19 Рашка 

6. Виктор  Трмчић                 у19 Партизан 

7. Богдан   Ангеловски          у17 Спутњик 

8. Стефан   Давидив               у17 Спутњик 

9. Јована  Јовановић            елите Вело 

10. Бојана Јовановић             елите Шид 

11. Ања Никотовић                у19 Једнота  

12. Катарина Маринац          у19 Елит 

13. Николија Кулинчевић    у17 Спутњик 

14. Оливер Штрбац Вођа пута 

15. Милорад Стојичић Пратња 



 

 

 

30.07.2022. први дан трке. 

Доручак у 7.30 часова, паковање и полазак на трку која стартује у 10.30 часова за кадете и 

кадеткиње.  После завршених трка повратак у хотел на ручак. Александар Роман стартује 

елиминатор трку у 17 часова, остали возачи одмарају у хотелу. 

Кадети: Укупно стартовало 13 такмичара  

 

 

 

 

 

  

  

Богдан Ангеловски- Стартни круг завршио на 7 позицији, уласком у први редовни круг проблем 

са ланцем прескаче-истрошен технички неисправан бицикли. На тренингу није приметио проблем 

са ланцем. До краја трке возио без јаког потиска на педале. 

Стефан Давидов- Стартни круг завршио на 9 позицији, после 2 круга му је пукао ланац и до краја 

трке је гурао бицикл. 

 

Кадеткиње: Укупно стартовало 7 такмичара 

 

 

 

 

 

 

резултат Стартна 

позиција 

Име презиме време 

1. 1. Андреас Стаматопоулос GRE 54.09 

2. 2. Еманоуил Аламаниотис GRE 55.12 

3. 3. Стаматис Енглезос   GRE 57.15 

11. 5. Богдан Ангеловски  1.10.50 

12. 7. Стефан Давидив - 1 КРУГ 

резутат Стартна 

позиција 

Име презиме време 

1. 2. Уоана Валканова BUL 47.40 

2. 3. Ирини Магиоглоу GRE 53.05 

3. 5. Мариа Тхеохари GRE 54.17 

5. 6. Николија Кулинчевић 1.03.24 



 

 

 

 

Николија Кулинчевић - Веома добро стартовала и после стартног круга је била у прве 4 

позиције. Међутим кад је кренуо редовни круг видљив недостатак технике и не сналажење на 

захтевним деловима стазе те је изгубила  доста времена за водећом групом.  

 

Александар Роман - Возио елиминатор трку где је освојио одлично 5. место. у конкуренцији од 

33 такмичара. Победник је Молнар Каролу - ROU 

 

31.07.2022. други дан трке. 

Устајање и доручак у 7 часова. Полазак на стазу где стартују Јуниори и јуниорке у 9 часова а 

потом сениори и сениорке у 10.30 часоваа. 

Јуниори: Укупно стартовало 29 такмичара 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дамјан Станишић - Стартовао са 16. позиције. После првог круга је на 18. позицији и у наредним 

круговима константно губи ритам те не показује свој прави квалитет. Како се трка ближи 

завршници губи ритам и завршава на 22. . месту.  

 

 

Виктор Трмчић – Стартовао са 18. позиције али је на крају првог круга пао на 20. место. Услед 

недостатка искуства и пре свега позајмљеног бицикла (неадекватна позиција) завршава на 23. 

месту. Његова борбеност због оваквих околности није могла да дође до изражаја. 

 

 

резутат Стартна 

позиција 

Име презиме време 

1. 2. Антонио Вацаресцу ROU         1.08.48 

2. 6. Ератостхенис Котоулас GRE 1.09.10 

3. 1. Емре Јуца TUR 1.09.42 

22. 16. Дамјан станишић 1,25,29 

23. 18. Виктор Трмчић 1.27.27 

       

       

       

       



 

 

Јуниорке: Укупно стартовало 9 такмичара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ања Никитовић – Стартовала са 1. позиције али је на крају стартног круга пала на 4. место. 

Услед недостатка искуства и пре свега форме зацрђава 5. месту. Поребно је појачати тренинге јер 

Ања поседује потенцијал за даљи развој. 

 

 

Катарина Маринац – Стартовала са 8. позиције али је на крају тако и завршила. Показала 

храброст на техничким деловима стазе али је услед недостатка форме завршила на пред 

последљем месту. Захтева  даљи рад и развој. 

 

 

Сениори: Укупно стартовало 27 такмичара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резутат Стартна 

позиција 

Име презиме време 

1. 4. Раиса Цостеа ROU         1.05.26 

2. 5. Константина Георгиоу CYP 1.05.27 

3. 2. Цхристина Кампани GRE 1.10.31 

5. 1. Ања Никитовић 1.23.26 

8. 8. Катарина Маринац -1 круг 

резутат Стартна 

позиција 

Име презиме време 

1. 1. Молнар Еде-Kароy ROU         1.20.01 

2. 3. Песцару Патрик  ROU 1.20.02 

3. 2. Антониадис Димитриос GRE 1.20.27 

15. 10. Александар Роман 1.30.09 

21. 11. Марко Станимировић 1.34.47 

23. 15. Јован Дивнић 1.38.29 

25. 18. Давид Демер 1.40.17 



 

 

Александар Роман – Стартовао са 10 позиције. После стартног круга је на 8. месуо и из круга у 

круг одржава позицију у топ 10. Услед губитка енергије проузрокаване трком елиминатор 

претходног дана долази до губитка позиције и завршава трку на 15. позицији.  

 

 

Марко Станимировић – Стартовао са 11 позиције. После стартног круга је на 15. месту. Из круга 

у круг покушава да одржи ритам трке али на крају услед недостатка снаге и енергије завршава 

трку на 21. месту 

 

 

Јован Дивнић – Стартовао са 15. позиције. Услед недостатка искуства на МТБ тркама као и не 

адекватног бицикла не показује напредованје у трци без обзира на снагу и енергију коју поседује. 

Трку завршава на 23. месту. 

 

 

Давид Демер – Стартовао са 18 позиције. Није показао свој максимум како иначе може да покаже. 

Континуирано губи позиције током трке и завршава на 25. месту. 

 

Сениорке: Укупно стартовало 9 такмичара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бојана Јовановић – Стартовала са 7. Позиције и од старта до краја трке појачавала темпо како би 

трку завршила на што бољој позицији. Успела је да остане у истом кругу са осталим такмичаркама 

и трку завршила на одличном 4. месту. Уз квалитетне тренинге много може да напредује. 

 

 

 

Јована Јовановић – Стартовала са 9. позиције и уз велике напоре једва успела да заврши трку. 

Разлог су здравствени проблеми (главоболја, мучнина). Мој предлог је био да Јована уопште не 

стартује али је имак стартовала на њено инсистиранје. Честитке на упорноси и вољи за 

такмичењем. 

 

резутат Стартна 

позиција 

Име презиме време 

1. 2. Гиацхоу Елетхениа  GRE          1.20.34 

2. 3. Кароусоу Еирини Мариа  GRE 1.25.04 

3. 1. Хилберт Соузанае  ROU 1.30.20 

4. 7. Бојана Јовановић 1.34.37 

9. 9. Јована Јовановић -2 круга 



 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК:  

Обзиром на досадашнии рад у грани планинског бициклизма ово представља и својеврстан успех. 

Да би смо се вратили у врх планинског бициклизма где смо некада били потребно је радити 

плански са дугорочно постављеним циљевима. Истовремено, треба урадити селекцију возача са 

стварним потенцијалом за који лично мислим да одређени возачи поседују и поставити јасно 

дефинисан план и програм у наредном периоду уколико стварно желимо да планински 

бициклизам као грана спорта репрезентује Србију у правом светлу. 

 

Оливер Штрбац - вођа пута 


