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„Prisustvovao sam za celo vreme, nedequ dana, 

takmičewu za Internacionalno prvenstvo Francuske 

u tenisu. Naši igrači su sjajno igrali. Ono posledwe što

su „izgutali" moralo je doći jer su protivnici stvarno

bili daleko više u formi, a naši skoro sasvim izvan

forme (u posledwoj utakmici). Prvak sveta u tenisu Bax

jedva je pobedio našeg Kukuqevića i to tek u 5 setova. [...]

Svi ostali takmičari koji su imali tu čast da igraju 

protiv Baxa bili su gotovi u 3 seta. Posledweg dana,

finale je snimano od oko 20 kino-reportera. Marlena

Ditrih je bila u glavnoj loži. Mi smo sedeli do glavne

lože, u loži za igrače, funkcionere i wihove prijateqe.

Najboqa mesta smo zauzimali za sve dane zahvaqujući

našim igračima koji su nam davali karte. Bilo je more

Jugoslovena. Tako ti ja videh sve najboqe igrače tenisa iz

lože, i to besplatno. To mi je došlo kao odmor od gledawa

slika po muzejima.“

Bogdan Šuput, slikar (1938)



Захваљујемо се господину Дејану Шошкићу, гувернеру НБС, Миловану Игњатовићу, 
генералном директору Завода за израду новчаница 

и госпођи Станојки Мркић, уз чију помоћ је ова књига објављена.

ПОСЕБНА ЗАХВАЛНОСТ

Реализацију ове капиталне монографије, несебично су помогли Тениски савез
Србије, ТС Црне Горе, ТС Хрватске, ТС Словеније, ТС Републике Српске, ТС Македо -
није, ТС Војводине, ТС Источне Србије, ТС Београда, ТС Западне Србије, Галерија
УЛУС, Удружење новинара Србије, новинске куће „Политика“ и „Новости“,  колеге
спортски новинари из Словеније, Хрватске, Македоније и Црне Горе, бројни
љубитељи тениса који су своју приватну документацију ставили на располагање
редакцији.

Захваљујући овој помоћи редакција је дошла до бројних докумената и фото -
графија које до сада нису објављиване и до драгоцених података који дају аутен -
тичност овој књизи. Немогуће је поименице набројати све оне који су својим  доку -
ментима допринели  овом издању. Они ће се препознати у овој захвалности редак -
ције, а сам садржај књиге њима је највећа сатисфакција.



Ova teniska monografija, po mnogim kriterijumima i enciklopedija, pokušaj je da se

na jednom mestu i u jednom dahu sažme ono što je istorija tenisa na prostoru naše

zemqe. Nije lako danas odrediti šta se tačno podrazumeva pod terminom naša zemqa,  

jer su granice i društvena uređewa na ovim prostorima često bili izloženi promenama 

u svakom smislu, a još je teže vratiti se više od jednog veka unazad i utvrđivati 

i dokazivati početke teniske igre na prostorima tadašwih teritorija Austrougarske,

Hrvatske, Slovenije, Bosne, Srbije, Crne Gore…  

Politička karta naših prostora na Balkanu veoma često je mewala svoj izgled i svoje

uređewe, ali je tenis bio sport koji je uvek imao samo jedan dom, samo jednu istovetnu 

viziju budućnosti koja se nije razlikovala i koja je ostala kompaktna bez obzira na

geografsku, političku, versku ili kakvu god još drugu raznolikost.  Baš iz tog razloga, 

iz žeqe da se sumiraju rezultati i neka prošla vremena koja neumitno polako padaju u

zaborav, učiwen je napor da se dugi niz godina stavi u samo jedne kwiške korice, kako bi 

i one generacije koje iza nas dolaze imale priliku da saznaju za događaje iz bliže i daqe

prošlosti.   

Zahvaqujući obiqu privatne dokumentacije koja je sačuvana u prethodnih sto i više

godina, a koja je ustupqena za potrebe pravqewa ove monografije, posao wene izrade bio je

znatno olakšan. Ličnosti, poput Jelene Genčić, Dore Alavantić, Nikole Pilića, Nikole

Špeara, Ivka Plećevića, Ace Popovića, Mime Jaušovec, Slobodana Živojinovića,

Radmila Armenulića… nisu žalile svoje vreme da prekopaju  po sećawima, starim 

albumima i dokumentima, i daju svoj puni doprinos stvarawu ove kwige. Dokumentacija dve

najznačajnije i najstarije novinske kuće („Politika“, „Borba“), dokumentacija najstarijih

klubova, Arhiv Republike Srbije, pisani materijali i sačuvana foto-dokumentacija 

pojedinih klubova na teritoriji Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine 

sastavni su deo ovog HERBARIJUMA TENISA,  koji ne bi bio odštampan bez wihove

pomoći.   

Danas, kada je kultura ozbiqno ugrožena elektronskim medijima, wihovom brzinom,

neodgovornošću prema društvu, vulgarnom borbom za što veću gledanost gde se sve svodi na

blic-spot, a pisana međuqudska komunikacija na nivo dimenzija SMS poruka, ovakva kwiga

je pokušaj da se sačuva jedno vreme koje je za nama, biografije ličnosti i događaji koji su

postojali, sve objediweno u izdawu koje je konačno pred vama.   

Čedomir Šoškić  

Београд, 2012.
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Kwiga koja se čita i čuva

а ли је тенис најлепша игра на свету. Мислим да јесте, јер има чудесне ком би -
нације, варљиве ударце, финесе и елегантне потезе. Али, то спортско тени ско
рато вање је увек крунисано окрутним завршетком, да неко мора да изгуби. Тај
опојни мирис белог спорта, како је тенис назвао наш познати новинар Миро

Радојчић, стигао је на наше просторе крајем XIX века и веома се брзо ширио на све делове
наше земље. Буран развој овог спорта у свету, одразио се и код нас, тако да у последњих
30–40 година постаје један од водећих спортова, са тенден цијом да ускоро буде број 1. 

Са појавом овог спорта развијало се низ институција, попут секција, клубова, савеза,
тениских школа и академија. Почињу и такмичења, клупска, градска, ре публичка, савезна.
Маса младих људи јури за лоптом покушавајући да надмудри противника, да упути неух -
ватљиву лопту, победи. Почињу трку за резултатима на свих пет континената, мењајући
хотеле, авионе и временске зоне. И тако, мозаик наше тениске баштине почиње да се
формира. Стварају се играчи, шампиони-ле генде, али морам да се сложим са констатацијом
великог играча Била Тилдена да данашњи шампиони дугују за своју игру шампионима из
прошлости, као што ће ови данашњи бити узор будућим асовима. Наравно, неки су рођени
да буду први, а неки те висине досежу тек великим радом.

Кроз тениске институције произашли су и врхунски тениски стручњаци и функ ци -
онери – председници, секретари, а велики број бивших врхунских играча по престанку
каријере определио се за тренерски позив, што је додатно утицало на ква литет едукације
играча, тренинга, и усавршавање технике и тактике тениске игре. 

И тако тенис, на колосеку историје путује дајући прилику људима да уживају у буду -
ћим тениским спектаклима и догађајима. Човек као људско биће памти, али и забо равља, па
увек постоји могућност да многи важни догађаји избледе, или још горе, буду заборав љени.
Зато постоје забелешке, књиге или књижевне обраде једне области, а то је – моногра фија.

Архитектонска складност овог дела и његова јасна структура омогућује читаоцу да
јасно прати хронолошки све значајне догађаје, учеснике тениских збивања у последњих 90
година. Наш познати новинар и публициста Чедомир Шошкић, упус тио се, не први пут, у
авантуру даноноћног сакупљања података који осветљавају пут нашег тениса од краја XIX
века до данашњих дана. Поштујући интегритет дела и ослањајући се на зрелост наших
читалаца, аутор је уверен да је ово тениска „Британика“ и да нуди у целини занимљиву и
изврсну књигу.  На страницама монографије забележени су сви значајни догађаји. Домаћи
шам пионати, Дејвис куп, Фед куп, Балканијаде, Куп краља Густава, Галеа куп… Запажен
простор, и то са правом, аутор је посветио нашим шампионима у мушкој и женској кон -
куренцији. Нису заборављени ни тениски тренери, савезни капитени, а хронолошким
поступком прати се историја, од првих терена и крајева где је тенис први пут игран, до
дела који говори о највећим играчима света модерног доба. 

Није било лако сложити хрпу папира у једну целину, уз велику одговорност да се
нешто пропусти, или можда заборави. Међутим, аутор као одличан познавалац спорта са
рекетом, а са педигреом угледног спортског радника и новинара, је веома прецизно осли -
као тениску прошлост и садашњост, у слици и речи. Мозаик нашег тениса је коначно
сложен, сачуван од заборава. Ово је књига која се чита, гледа и чува.

професор Радмило Арменулић





Tražeći poreklo tenisa mnogi su

stigli i do starog Egipta, sve u

dobroj nameri da „korene“ omiqene

igre nađu što daqe u istoriji.

Ipak, svi moraju da se slože da je

„otac“ modernog tenisa britanski

major Volter Vingfild, a da je 

početak takmičarskog tenisa bio

davne 1877. godine u Vimbldonu
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ао и многи спортови с лоптом, ни
тенис није одолео истраживањима
порекла и многим теоријама које

су, тражећи прве тенисере, доказе за по -
стојање „претече“ на   лазили чак у древном
Египту. Тако су љубитељи тениса сваку
античку игру у којој лопта не додирује тло
лако прогла шавали претечом омиљеног
спорта, као што и љубитељи фудбала „сво -
јатају“ гура ње и котрљање лопте по земљи
не оба зирући се на недостатак било как -
вих еле мената који подсећају на мо дерну
игру.

Ни порекло речи „тенис“ није до данас
објашњено. Или, тачније, сви су се сло -
жили око француског порекла речи, али
недоумице и даље остају. Египат је, очи -
гледно, мистериозан и далек, био инте -

ресантан као полазна тачка за тражење
изворног назива који ће објаснити „не об -
јашњиву“ реч тенис. 

У старом Египту су се, по некима, одр -
жавале церемоније у част обилности и
плод  ности где су свештеници један дру гом
добацивали људску лобању или, кас није,
лопту. Ширење овог обичаја, који постаје
игра пре него церемонија, следи исто -
ријске путеве из Египта на ис ток и запад.
Одатле се шире све игре лоптом па и те -
нис. Египтолози, међутим, нису успели да
нађу неки поуздан траг о постојању игре
„лоптом“ у склопу обреда везаних за плод -
ност, на жалост романтичарских покло -
ника ове теорије. 

Амерички Дејвис куп играч Малколм Ви т     -
мен (Malcolm Douglass Whitman, 1877–1932)

Uvod



у својој књизи (Tennis: Origins and Myste -
ries) покушава да потврди арапско порекло
тениса тврдећи да назив игре потиче од
имена места Тинис, у делти Нила, а да је
„рекет“ такође изведен из арапске речи ра -
хат. У месту Тинис се, наводно, правила
тка нина коју су користили за лопте, а рахат

значи длан, што одговара чињеници да се
првобитно лопта ударала голом руком.
Сред њевековни монопол прављења тка -
нина био је привилегија у северној Европи,
одакле су производи стизали на Медите -
ран. Присту пачност тканина је и довела до
тога да тадашњи играчи пиљевину и вуну

14

Волтер Вингфилд
Мајор Волтер Вингфилд (Wаltеr Clopton

Wingfield, 1833 –1912), је рођен у Руабону у
Северном Велсу, као потомак старе фамилије
чији се корени могу пратити до доба пре
инвазије Нормана. Вингфилд је рано остао
без родитеља и одгајан је код ујака (деда
ујака), пуковника под чијим утицајем је после
школовања и приступио војсци. Служио је у
Индији, а 1860. учествује у кампа њи на Кину и
у освајању Пекинга. Одмах после тога вратио
се у Енглеску.

По повратку, Вингфилд је приметио да се
реал тенис игра све више на теренима за
крикет али и даље са лоптицама које имају
језгро од тврде плуте. Ретки су, међутим,

играли и (мањим) лоптама од гуме, које су
боље одскакале али су биле и много теже. Он
почиње да експериментише са вул кани зи -
раном гумом како би добио што боље ка -
ракте ристике лоптице за реал тенис и тако
заправо почиње и његово интересовање за
ову игру које ће резулти рати патентирањем
модерног тениса. 

Лорд Ленсдон, у једном запису, тврди да је
већ 1869. Вингифлд демонстрирао „нови“
тенис у дво ри шту своје куће на Беркли
скверу. Не спо разум је, углав ном, у томе што
те године Винг филд још није био мајор, па је
и лордова прича под извесном сум њом. Ос -
таје као нај прих ватљивија тврдња да је Винг -
филд први пут игру демонстрирао 1873.
године.

Вингфилд је био прилично ангажован око
пропа гирања нове игре и учествовао је у
ства рању пра вила. Објавио је и два опсежна
рада: The Book of the Game и The Major ’s Game
of Lawn Tennis.

После великих породичних трагедија Винг -
филд је потпуно изгубио интерес за тенис.

Касније, око 1890. Волтер Вингфилд је
осно вао кулинарско удружење „Le Cordon
Rouge“ које је требало да унапреди знање и
уметност кувања. Истовремено је поново
постао активан као истраживач и прона ла -
зач, посебно у експериментима са бицик -
лима. Креирао је нови тип управ љача који је
назвао „лептир“ а који је својим обликом
савијене осмице омогућавао возачу да при
дугачким вожњама мења положај руку, а да
задржи контролу над бициклом.

После смрти комеморативном „плавом
плочицом“ обележена је зграда на Сент Џорџ
Скверу, где је умро, а од 1997. налази се у
Интернационалној тениској кући славних.
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Вингфилдов приказ терена



уматају у тканине рађе него у, много твр -
ђу, кожу. Немогуће је да су Европљани
набављали тканине из неког места Тинис,
за које је мало ко и чуо, а да је требало по
тканини назвати нову игру вероватно би
изабрали име неког познатијег града. Ара п-
ски рахат, између осталог, значи и задово -
љан, миран, спокојан (из исте речи је на -
стао и рахат локум, ратлук). Тешко да је
Витмен до те мере владао нијансама арап -
ског. Изгледа да је „уназад“ тражио речи
знајући за „игру длановима“ па и његова
теорија делује поједностављено, као тежња
да се тенис смести далеко у историју. 

Други су тражили извор у Француској,
што има историјску подлогу, јер је ту, међу
монасима настала игра претеча тениса,
иако је и ова поставка подложна распра -
вама јер многи тврде да су монаси у Ита -
лији први почели да ударају лопту о зид.
Ипак, пронађен је градић Tennois у Шам -

пањи. Име по звучности сасвим одговара,
једино се нигде, па чак ни у записима
заговорника ове идеје, не може пронаћи по
чему је баш овај градић заслужан за тенис,
или за било шта са тенисом у вези.

Временом су се из речника „вадиле“
мно   ге речи са кореном „тендере“, до те
мере да је и једно од могућих значења речи
тенс (eнгл.) „кретање учесника на лицита -
цији амо–тамо“, једно време озбиљно узи -
мано као веза са тенисом. 

Да смо, некада давно, били бржи и до -
ми шљатији и ми смо могли да се укљу -
чимо у историју тениса са тврдњом да је
„извор“ Тенеш до, место између Подујева и
Приштине, долина (до) која је „к’о нацр -
тана“ за играње тениса. Било би исто то -
лико тачно и исто толико „натегнуто“ као
прича о Тинису у делти Нила. 

Остаје, најверодостојнија и најзаступ ље -
нија, идеја да назив игре, ипак, потиче од
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француске речи „тенез“ (vouz tenez – хва -
таj те, хватајте) коју су играчи при серви -
рању изговарали упозоравајући про тив -
ника. Иде ја подржава стил и понашање у
игри која се звала краљевски тенис, па је
сасвим могуће да је то теорија која открива
право порекло речи. Против ове теорије су
се бо рили, највише Енглези, сматрајући да
је ско ро недопустиво да су термини у „њи -
ховом“ спорту, углавном, француски. И не
само Енглези. Француски амбасадор у
Аме рици (Jean Adrien Antoine Jules Jusse -
rand), блиски пријатељ Теодора Рузвелта,
заљубљеник и одличан играч тениса, оста -
вио је записе о својим истраживањима по -
ре кла речи „тенис“. Није се оградио од
фран  цуског корена, али нигде није про на -
шао потврду да су противници један дру -
гог при сервирању упозоравали било как -
вим речима, мада је у старој литератури
про нашао записе о „свакојаким“ узвицима
при игрању. 

Веома чудно звучи да се „нула“ назива
love (љубав). Има ли ту смисла? На први
поглед нема, али, кажу стручњаци, да је
„нула“ изведена из француског l’oeuf, јаје,
дакле „округло као нула“. Хајнер Гилмај -
стер у свом, јако цењеном делу, Tennis: A
Cultural History, мисли (или тврди) да
„love“ долази од холандске (фламанске)
речи лоф, која би се могла превести као
„част“. По Гилмајстеру, играч који није
постигао поен omme lof spellen – „играо
(је) за част“. Без обзира на поштовање које
Гилмајстер заслужује најчешће ћемо про -
читати да „љубав“ јесте „нула“.

Нерешено, deuce (дјус, ђус) не изазива
расправе. Око порекла овог термина „сви“
су се сложили – долази од француског
deux, два или tout les deux, обојица, обоје.
Делује јасно.  

Специфично бројање поена везано је за
најуочљивије позиције велике казаљке на
сату, 15, 30, 45, с тим што се 45 транс фор -
мисало у 40 због лакшег и краћег (енгле -

ског) изговора. И ово објашњење је пот -
пуно прихваћено, мада „неке цепидлаке“
питају зашто је само 45 „скраћено“ када је,
исто тако, много краће рећи пет или три, и
то на свим језицима.

Тако су у већини анализа прихваћена
објашњења термина која су „најзаступље -
нија“, нико не тврди да су (објашњења)
тач на, али су прихваћена, а аналитичарима
је остављено да се и даље баве овом темом
како би допринели још неким открићима.

Монаси су 
први почели

Монаси у Француској и Италији (XI или
XII век) су слободно време користили и за
jeu de la paume ударајући бесомучно дла -
новима лопту о зид што је, вероватно, има -
ло и лековито дејство на избацивање виш ка
тестостерона. Има записа и да су се до ба -
цивали лоптом па и да су између играча
раза пињали конопац који је тре бало пре -
бацити. 

Најстарији сликовни запис монаха који
играју пауме показује да је лопта била при -
лично велика, више налик рукометној него
тениској, тако да веза са тенисом и није
толико јака, поготово ако се узме у обзир
да нема рекета те да лопта не од скаче



високо. На истом приказу се види и
почетни ударац „подбацивањем“ што још
мање личи на тенис.

Изгледа да је игра добијала на попу -
ларности и изашла из самостанских зи -
дина, а појавила се и потреба за заштитом
дланова, па су смишљене рукавице које су
нешто касније добиле и мали дрвени до -
датак који је омогућавао боље погађање
лопте већом површином. Одатле, до малог
дрвеног весла, преко весла са дршком, па
до рекета није требало много времена.

Монаси су, по свему судећи, ударајући
дланом лопту о зид, заслужни и за развој
баскијске пелоте, тимске игре, веома на -
лик раном „тенису“, која и данас има ве -
лику популарност.

До краја XIII века у Француској је било
изграђено или прилагођено 1.800 терена за
пауме. Игра је толико обузимала племство
да су папа и Луј IV покушали да је за бране.
Неуспешно. 

Шарл V је у Лувру теренима окупирао
два цела спрата. Франсоа I је имао неко -
лико дворана, а терен је изградио и на свом
командном ратном броду. 

Појава рекета, у XVI веку, доводи до на -
гле популарности ове игре која се сада на -
зива Реал Тенис (Royal Tennis или Court
Tennis) где реч Реал означава „кра љевски“,
а не „стварни“. По некима рекет је изми ш -
љен (или је прво ушао у употребу) у Ита -

лији 1583, био је то дрвени рам са на тег ну -
тим струнама од овчијих црева, при лично
чудног облика, налик кључаоници. 

Тврдња да се рекет за тенис појавио 1583.
веома је проблематична. Неколико старих
гравура приказује играче тениса у доба
Хен рија VII (или VIII) који баратају „пра -
вим“ рекетима који чак и нису „сме шног“
облика. Па онда и мало историје: Хенри VII
Енглески је владао до 1509, наследио га је
Хенри VIII (владао од 1509 –1547), после
њега Едвард VI владао до 1553. (по жељи
уми рућег петнаестого ди шњег краља на сле-
ђује га „Краљица 9 дана“ Леди Џејн Греј,
10–19. јула 1553, која није била крунисана,
те се ни не рачуна у оз биљнијим историј -
ским списима), наслед ник престола је
Мери I која је умрла 1558, њена наследница
Елизабета I је владала од 1558. до 1603.
Дакле, употреба рекета ни како се не слаже
ни са једним Хенријем, па се можемо опре -
делити за 1583. (Италија) сматрајући да је
старост гравира лоше про цењена, или, што
је много вероватније, појаву рекета смести -
ти на сам почетак XVI века па чак и раније,
у другу половину XV. 

Хенри VII и Хенри VIII су били пасио -
нирани играчи који су саградили неколи ко
дворана. Најпознатија је Royal Tennis Court
изграђена у комплексу Hampton Court
Palace за Хенрија VIII који је тамо тенис
играо од 1528. Ова палата више не постоји,
али је на том месту Џејмс I, 1625. изградио
нову која и данас служи и даље активном
клубу за реал тенис.
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Женска рука
У XV веку, у Француској пауме достиже

врхунац популарности, сале за игру су
ницале и близу центра Париза. Једна од
најпознатијих сала је била Le Petit Temple у Rue
Grenier St. Lazare, а у тој сали велико играчко
име, око 1427, постала је извесна Margot која
је, по тадашњем писању, игра ла само са
најбољим мушким играчима. Жена која је у
оно време изазивала муш карце на дуел је
била, сасвим сигурно, велика атракција. 
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Гумена лопта
на енглеској трави

Чарлс Гудјир (Charles Goodyear, 1800 –
1860) развио је 1839. процес вулканизира -
ња гуме. До 1850. Гудјиров процес је ушао у
употребу и појављују се гумене лопте. Гуд -
јир није доживео бум који су гумене лопте
направиле у спорту, а и када се пише о те -
нису његове заслуге остају по страни. 

Већ на самом почетку XIX века многи
покушавају да омиљену игру „изнесу“ из
затвореног простора. Упркос чињеници да
су лопте слабо или никако одскакале на
земљи или трави, масовне забаве подра -
зумевају и тенис. Тенис се сели у дворишта
замкова, па се у том периоду, захваљујући
већим теренима појављује и назив „Field
Tennis“ или „Long Tennis“.

Појава гумене лоптице чини игру знат но
занимљивијом и бржом. Популарност те -

Мајор Волтер Вингфилд је 1874. године
патентирао „преносиви терен за играње
тениса“. Ком плет је, како је писало на упут -
ству за употребу „…у осликаној кутији, 36 x
12 x 6 инча и садржи штапове, клинове и
мрежу за формирање тениског терена, 4
тениска рекета Jeffries and Mailings, кесу
лоптица, дрвени маљ, четку (?) и комплет
инструк ција The Book of the Game“ а све то
по цени од 5 гвинеја, што за оно време
уопште није било мало. Дистрибутер је
била фирма Messrs French&Co, 46, Churton
Street, in Pimplico, London.



ни   са расте, а све више играча и посма трача
учествује на пикницима где се игра тенис.
Многи експериментишу смишља јући нова
правила за игру у којој (сада) лопта високо
одскаче. Правила још увек не постоје, не
постоје ни клубови, рекети се праве ручно,
обликовани према разним замислима и
идејама, терени се постављају на ливадама,
у парковима, а нарочито се често игра на
равним и уређеним тере нима за крикет. На
корак смо до модерног тениса.

Вингфилд је нову игру назвао Sphai -
ristike, што је требало, на веома ло шем
грчком језику, да значи, отприлике „који
се односи на игру лоптом“ или је производ
несрећног скраћења Spahiristike techne
(уметност играња лоптом). Потпуно неја -
сан назив који Енглези нису могли да
изговоре одмах бива замењен са Tennis-on-
the-Lawn, краће Lawn Tennis, тенис на
трави (травњаку).

Вингфилд је поставио и прва правила
игре, а терен је био шири на спољним ли -
нијама, ужи на средини код мреже. Мрежа
је и даље висока, с тим што у средини пада
мање него мрежа за реал тенис. Облик те -
рена је модификован већ 1875, налик је да -
нашњем, а Marylebone Cricket Club по с тав -
ља и прва званична правила игре.

Интересантно је да је Вингфилд уочио
како тенис могу играти и мушкарци и же -
не, појединачно или у паровима па чак и
утроје. И у својим првим правилима опи -
сао је како треба лопту преко мреже пре -
бацивати благо у луку, како би се пого -
дило противничко поље али и омогућило
противнику да врати лопту. 

Вингфилд је, очигледно, замишљао те -
нис као разби бригу и породично дружење,
као игру где ће и момци и девојке моћи
заједно да се забављају и кокетирају.
Зачудо (а можда и није) да је први турнир
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Није отац, него мајка тениса
Иако се у скоро сваком напису може пронаћи податак да је управо Мери Јуинг (Mary Ewing

Outerbridge, 1852–1886) донела тенис у Америку, скептици примећују да о томе не постоји ни
један ваљан, писани доказ и да је прича о Мери Јуинг, заправо, лепа легенда.

Општеприхваћена при ча гласи: Непосредно по сле
промоције нове игре у Енглеској, један од агена та је понео „ку -
тије“ и на Бермуде. Млада Мери Јуинг је била на Берму дима у
рано пролеће 1874, где је угледала вој нике британ ског гарни -
зо на како играју тенис, јако се заинтере совала (за иг ру, а
можда и за младиће), купила један сет и понела га кући у Аме -
рику где су, њен брат, Емилиус Отер бриџ и његови пријатељи
поставили терен у Staten Island Cricket and Baseball Club.

Паралелна варијација приче каже да је Мери Јуинг играла
на Бермудима нову игру и то на „изузетним“ травњацима виле
„Clermont“, а у Америку се вратила 2. фе бруара 1874. Пред ста -
вила је игру Амери канцима заигравши први меч на, већ по ме -
нутим, теренима Крикет клуба на Сте тон Ајленду. Дакле, нема
британских вој ника, па ни брата и његових пријатеља. Али
има проблема са датумима. 

Појава тениса (на трави) је докумен тована 7. мар та 1874. у
Court Journal мага зину намење ном вишој класи или онима који су то желели да постану и у
новинама за бри танске војнике стациониране широм све та Army & Navy Gazette. Написи су се
поја вили пошто је Британски уред за патенте издао Вингфилду патент (No. 685) 23. фе бруара 1874. 
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у Вимблдону био само за мушкарце, дакле
Вингфилдова иде ја „једнакости“ је нестала
чим су зва нични клубови преузели тенис. 

Одмах по појављивању на тржишту
Винг филдови сетови се продају у Аме ри -
ци, Европи, Русији, па чак и у Кини. По -
чиње ера модерног тениса и на свим стра -
нама се одржавају такмичења, у оквиру
клубова или спонтано организована. Упр -
кос цени комплета игра се шири и из прос -

тог разлога што с једним комплетом може
играти доста људи у току дана, а поље за
тенис се може поставити баш на сваком
довољно равном травњаку.    

Иако је Волтер Вингфилд, несумњиво,
отац модерног тениса, многи ће „прави“
почетак потражити 1877. када је All En -
gland Club организовао први турнир у
Вимбл дону, што је почетак такмичарског
тениса. Рођен је бели спорт. 



У књизи „Витешке игре и спортови и
физичко васпитање нашег народа” аутора
артиљеријског поручника Миленка Арсо -
вића, штампаној у Београду 1911. године,
објашњена су основна правила свих  спор -
то ва који су били упражњивани у тадаш -
њој држави. Раме уз раме са коњичким
спор том, мачевањем и гимнастиком који су
били обавезни у војној академији, аутор је
сврс тао и тенис (Лон-тенис). 

Из ове књиге-уџбеника, пре пуне симпа -
тичних ар ха ичних израза издво јили смо
део извода како бисмо читаоцу прибли -
жили време у којем се тенис у Ср би ји још
налазио у самом повоју. 
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Тенисне лопте 
Тенисне лопте су од гуме, са пречником

6, а највише 6,5 см. испуњене ваздухом, а
споља опшивене или кожом или, обично,
белим сукном, односно јачим памучним
платном. Овај спољни омотач штити гуму
при удару у шиљатије предмете од могу -
ћег прскања и пробијања. 

Мада се тенис игра једном лоптом, ипак
је потребно, да се за време игре налази
више лопти, око 5 до 6. Цена једног туцета
лопти за тенис је 12 до 20 динара. До -
вољно је да сваки играч има своје три
лопте. 

Лопта је тешка 53-56 грама.

Одело за тенис 
Играчи тениса треба да

имају лако одело, те да се
тело при игри може сло -
бодно по кретати. Обично
одело за мушке је од отво -
реније боје: бели фланел,
пикет. Како се при игрању
најчешће скида капут, то је
потреб но да кошуља буде
нарочито удешена, про -
странија, меканих груди,
са већом поврну том јаком. 

Женски свет има лак
костим од белог пи кета.

Као капа радо се употребљава шешир од
сламе или мекан, бео, пикетски шешир.
Ципеле су обично од сегелтуха или кожне
са гумираним ђоновима, без потпетица. 

Цена ципела је од 4 до 20 дин.
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Ракет 
Ракет служи за терање лопте, састоји

се из дршка и мреже од јачих струна
(цревних). Дужина ракета износи око 80
см, тежина 345 до 440 грама; цена 8 до
30 динара, што зависи од каквоће саме
мреже. Играч треба да обрати нарочиту
пажњу на мрежу ракета. С времена на
време треба је подмазати добрим зеј -
тином, иначе ће жице постати круте и
кидаће се.

Игра и њена правила
Тенис могу на једном месту играти два,

три или четири играча — као што је већ
споменуто. Партије су раздвојене мрежом,
лицем једна другој окренуте. Кад два
играча играју, онда један заузима једну,
други другу половину игралишта. Ако три
играча играју, двојица од њих заузимају
једну половину, трећи другу половину
игралишта. Најзад, кад су четири играча,
два су у једној, два у другој половини.

Играње тениса у опште састоји се у томе,
да се ракетом „кечи" лопта из једне поло -
вине игралишта у другу, да је тамо дочека
противна партија и да је ракетом врати, и
т.д. наизменично. При овоме се пази на
извесна правила. Огреши ли се играч једне
партије о ова правила, онда се противној
страни бележи тачка као добит.





Austrougarski oficiri i engleski industrijalci počeli su da igraju tenis

kao zabavu „izabranih“, ali vrlo brzo se pokazalo da na „našim“ prostorima

svaka novotarija lako hvata korewe, naročito kada je u pitawu neka 

sportska veština. Tako je tenis od 1878. do stvarawa Teniskog saveza

Jugoslavije 1922. godine postao „uobičajen“ sport, a jugoslovenski teniseri su

već u tom, početnom periodu, pokazali veliki napredak i postigli zavidne

uspehe.  
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Тенис на просторима војног гарнизoна 1884. године

I ДЕО
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Палић…
На простору бивше Југославије, тенис се

појавио убрзо после патента Вол тера Клоп -
тона. Аустроугарски официри су у гарни -
зо нима радо играли ову, све популарнију и
помодарску игру, а често су позивали и
цивиле који су се, у не малом броју, ода -
зивали и окушавали у но вом спорту. Запи -
сано је да су и даме одмах прихватиле
тенис, без обзира што им је, вероватно,
било крајње неудобно кретање у пуној
„дамској“ опреми, у дугачким ха љи нама,
са рукавицама и шеширима.

Први терени су направљени у Суботици,
на Палићу 1878. и то се може сматрати го -
дином почетка тениса на овим просто ри -
ма. Тенис се играо у оквиру „Субо тич ког
гимнастичког друштва. Те, 1878, одржано
је прво јавно атлетско такмичење у „Сеге -
динским виноградима“. Такмичило се у
јахању, маче вању, тенису, трчању и рвању. 

Палић 1903. године

Да је 1878. године заиста основано
Суботичко гимнастичко друштво, које је 

у то време, између осталих спортова
подразумевало и игре лоптом, сведочи и

печат пронађен у Историјском архиву
Суботице

Олимпијада на Палићу
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Иницијатор овог ве ликог такмичења
био је осамнаестого ди шњи суботички
племић Лајош Вермеш који ће спорт, па и
тенис, промовисати ши ром Војводине. Од
1880. до 1914. у органи зацији Лајоша Вер -
меша, а уз материјалну подршку браће Нан -
дора и Беле Вермеш у Дудовој шуми на
Палићу су сва ке године одржавана велика,
чак међу на родна, спорт ска такмичења, као
и позната „Палићка олим пи јада“. 

Лајош Вермеш
Конзервативни вршњаци су сматрали да

Лајош Вермеш своје богатство баца на „бес -
мислице“, у прилог таквом мишљењу је
говорила и чињеница да су браћа Вермеш
прилично угрозила своје богатство грађе њем
спортских терена и хотела на Палићу, па се и
говоркало да су једва избегли банкрот. 

Данас је јасно да је Лајош Вермеш био
далековиди ентузијаста који је поставио
темеље спорта у Суботици одакле се тај
утицај брзо ширио. Вермеш је имао дипло -
ме два факултета, био је, дакле, веома
образован, али надасве посвећен спорту.

Вермеш се активно бавио атле тиком, а у
бициклизму и дизању тегова остварио је
значајне резул тате чак и на европском
нивоу.

У листу „Аchilles“ из 1875. пронађен је руком
писан текст Лајоша Вермеша у коме Вермеш
објашњава да „…спортско друштво „Аchilles
sport 1875“ има просторије у Суботици, у
згради за „Здрав ствене вежбе и борилачке
вештине“, а на Палићу „Ахил“ обезбеђује
терене за такми чење: два лоун-тениска те -
рена, стазе за пли вање, 60 намештених соба
за чланове клуба и за такмичаре. 

Лајош Вермеш је већ уписан у спортску
историју као осамнаесто го диш њак (рођен
1860) који је организовао по велика спортска
такмичења, а са 20 година био покретач
„Палићке олимпијаде“, игара по угледу на
античке, чак 16 година пре Кубертена. 

Лајош Вермеш, племић и свестрани
спортиста, учитељ мачевања,

бициклиста, гимнастичар, атлетичар,
пливач, тенисер… 

Тенис клуб у Дудовој шуми на Палићу



…Жупања…
После укидања Војне крајине, у Жу па -

њу, 1880, долазе пословни људи из Енгле -
ске који почињу експлоатацију богатих

хра стових шума и отварају „Творницу
танина“. Девето рица Енглеза, деоничара
фабрике, налази ли су начина да се забаве
па су игра ли и тенис. Да им нико у томе не
би сме тао, управну зграду и парк око ње
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На турниру на Палићу,
20. августа 1897. жене су
наступале у дугим хаљи -
нама, а играле су тако што
су једном ру ком држале
хаљину (често пута и ле -
пезу) а другом рекет. Ха -
љине су у то вре ме биле
„до пода“, а жене су испод
хаљине имале стезник, а
на глави  ше шир. 

Мушкарци би пре игра -
ња поскидали своје ка -
путе. Остављали су доду -
ше често пута и шешире, а
у већини случајева играли
су тенис у тврдим оковратницима и с краватом. Ако је неко хтео да подврне рукаве на кошуљи,
морао би за то дозволу да тражи од својих партнерки.

Тениско игралиште у Вугриншћаку поред Самобора, крај XIX века 
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огра ди ли су храстовим даскама. Знати -
жељни жи тељи Жупање вирили су кроз
уске отворе да виде шта се то догађа „иза
плота“ и ка сније при чали о „чуду“ – гос -
пође и гос пода уда рали су некаквом на -
правом, белу лоп  тицу. Био је то по четак
тениса у Жупањи поред Саве, ране јесени,
далеке 1881. го дине. 

…Самобор…
Скоро деценију касније, 1890. године, и

у Самобору је изграђено прво те ниско иг -
ра лиште. Саградио га је гроф Макс Монте -
кућоли на свом имању „Зида ница“ подно
старог града. То је био и први спортски
објекат у Самобору. 

Заслугом професора Фрање Бучара те -
нис су почели да играју и у богатијим гра -
ђанским кру говима. У дво ришту куће Мар -
ка Баховца, професор Бу чар је уредио те -
ниско игра лиште по свим свет ским стан -
дардима. Ово игралиште је било прво које
је било покривено финим и до бро набије -
ним песком.

Крајем 19. века, у Хрватској се граде прва
тениска игралишта и у Загорју, тач није у
Орослављу, Доњој Стубици, Кра пини,
Опа тији и Шкофјој Локи, наравно и у За -
гребу, касније у Сплиту и Карловцу, Пули,
Ма лом Лошињу, Задру, Шибенику, Ду -
бров нику… Као и у осталим местима на
Балкану, први тенис се играо у гарнизо ни -

Тенис у Жупањи

Фрањо Баховец на свом игралишту у Самобору 1890.



ма, а прве рекете су имали официри, да би
се затим ова игра преселила и на богаташка
влас телинска имања. Пионири тениса у
Истри били су ау стријски поморски офи -
цири. Они су 1897. у Пули основали „I.
Marine Offi ziers Lawn Tennis Club Pola“. У
јулу 1893. др Фрањо Бучар је у Загребачкој
соко лани изводио обуку из тениса за чла -
нове „Хрват ског сокола“. 

…Сплит…

Пионири тениса у Спли ту су ђаци Ве -
лике гимназије. Они су већ 1894. по кло ном
од 30 новчића набавили рекете, лопте и
мрежу. Овај вредан и веро достојан пода так

налази се у Годишњаку Велике гим на зије у
Спли ту за школску го дину 1894/1895.

Прво тениско игралиште у Сплиту по -
дигла је и уредила, као што је наве дено,
крајем XIX века тадашња војна градска
власт на тзв. Краљевој њиви, бившем
игралишту фудбал ског клуба Хајдук, и то
на његовом југозападном делу.

Први тениски клуб у Сплиту ос нован је
у децембру 1905. године на иницијативу
неколицине чла нова гим настичког друш -
тва „Хр ват ски сокол“, у коме су егзис ти -
рали још: фуд бал, бициклизам, маче вање,
вес лање и др. За првог председника клуба
изабран је по знати песник и писац Милан
Бе говић. Клуб је оку пио доста мла дости
оба пола. Веж бало се у врту гимна стичар -
ског дру штва „Хрват ски со кол“, на данаш -
њој Морпур говој пољани.

После Првог светског рата прежи вели
чланови и они најмлађи оживели су дру -
штвени и спортски живот у Хрватском
шпорт клубу. Клуб је од тада потпуно ус -
мерио своју делатност према тенису. Буј -
нији живот у клубу почео се развијати тек
почетком 1922. доласком младих играча и
доградњом још једног клупског игралишта
до постојећег у Спинуту. Ново игралиште
повећало је број играча, за почео је квали -
тетнији рад, а учестала су клупска такми -
чења, сваке недеље, под ста кла су играче и
игра чице Хрватског шпорт клуба Сплит на
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Ондашњи сплитски лист „Је дин ство“ до -
нео је вест: „Неколико чла нова месног дру -
штва „Хрват ски со кол“ основао је посе бан
клуб за гајење Lawn tennis игре. Клуб под
управом песника Бего вића лепо ус пева,
окупља око себе већ доста наше младежи
оба пола.“ Тенис се потом у Сплиту игра,
поред осталих спортова у Хр ватском шпорт
клубу који је основан 1910. године. Кори сти
се игралиште у Спинуту код куће
Франковић, које је изграђено 1911. године
за ролшуе и тенис.

Хинко Вирт, 1919. године у друштву
супруге Мире и Маре Пелеш
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организацију једне јавне приредбе, прве у
Сплиту, коју су заказали за 21. септембар
1922. На игра лишту се окупио велики број
гледалаца који су с великим интересо -
вањем пратили сусрете у тенису, прве ова -
кве врсте у Сплиту. Такмичење је одржано
у мешо витим и мушким паровима.

Крајем 1922. године Хрватски шпорт
клуб Сплит изменио је свој дотадашњи
назив у Југославенски тенис клуб Сплит
(ЈТК). Прво јавно међуклупско такмичење
у Сплиту организовано је 8. септембра
1923. године између ЈТК-а и Тенис клуба
Југославенске ратне морнарице, а први
јавни међународни сусрет у Сплиту оди -
гран је 13. августа 1924. године на игра -
лиштима у Спинуту између ЈТК-а и офи -
цира са америчког брода „Дестровер 220“.
Играни су само сусрети парова.

ЈТК Сплит постао је члан Југосла -
венског тениског савеза 1927, када су у Са -
везу била регистрована 32 тениска клуба
из читаве Југославије. У органи зацији ЈТК
Сплит, 1928. одржан је први тениски тур -
нир средњих школа Далмације, а у јуну
исте године ЈТК Сплит је приредио прво
Отворено првен ство Сплита у тенису на
коме је победио члан ЈТК-а Иво Фран -
ковић.

У Сплиту се крајем 1928. године оснива
још један тениски клуб и то Жељезнички
тенис клуб Сплит (ЗТК), а у зиму 1930.
Сплит добија још један тениски клуб,

Академски тениски клуб Сплит (АТК). Од
1930. године три сплитска тениска клуба
редовно организују првенства Сплита и
Далмације, као и Јадрански куп, и Међу -
народно првенство Далмације. Прво др -
жав но екипно првенство, иначе треће по
реду, организовано је у Сплиту 12. маја
1931. године. У Сплиту се 1938. године
оснива и четврти тениски клуб под нази -
вом Марјан.

…Вараждин…
На прекретници 19. и 20. века, међу

многим градовима у Хрватској тенис је
продро и у Вараждин. Према хроничарима

Први наступ Сплићана на првенству
Југославије у тенису забележен је у За гребу
1928. године. Треба напоменути да су први
међуградски турнир тени сери ЈТК  Сплит
имали против тенисера Сушака 15. јула
1928. године у Сушаку. 

На игралиш тима загребачког ХАШК-а, у
Максимиру, одржано је, почетком ок то бра
1928. године првен ство високо школараца у
тенису. На том првенству први пут суделују
сплитски сту денти.



овог града „Играли су га арти љеријски офи-
цири, њихове супруге и кћери, у Топ -
ничкој касарни на крају новог вароша, у
којој је тада било уређено врло лепо игра -
лиште за тенис. 

Међу првим игралиштима  била су још
она при Домобранској касар ни (код же -
лезничке станице), игралиште ху сара у
Гра  берју, у градској ’гомбаони’ и крај ве -
лодрома“.

Године 1907. вараждински „Сокол“ уво -
ди нову грану у свој програм телесног веж -
бања, а то је „Lawn tennis“. И према го ди -
шњем извештају Гимназије од 1910/11. го -
дине, та се врста тениса игра на часо вима
телесног одгоја, а њиме се такође баве и
чланови „Гимназијског шпортског клуба“
(ГШК).

У то је доба тенис сматран „отменим
спортом“ доступним искључиво „вишим
слојевима друштва, а имао је спортско
рекреацијски карактер. Игралишта су била
сиве боје, с циглом омеђеним граничним
линијама, а већина их је после I светског
рата запуштена.

У Славенској је улици 1923. године
направљено приватно игралиште, а влас -
ник је је био банкарски чиновник Хршак.
На њему су играли појединци који су ис -
пуњавали услове, а то је да плаћају високе
годишње чланарине. У том раздобљу те -
нис у Вараждину стиче све више покло -
ника, али и даље превласт имају имућнији.
Одигравани су екипни сусрети са Злата -
ром, Маријом Бистрицом, Чаковцем и
Опеком. Играле су и жене, међу којима се
посебно истицала Хелена Кунарт. Из тог
времена остаје податак да је Вараждинка
Фрицика Блис 1928. године дошла до
финала турнира у Загребу.

Почетак организованог играња тениса у
Вараждину пада у 1934. годину. Тада су у
склопу Шпортског друштва „Славија“ на -
прављена три тениска игралишта иза се -
верног фудбалског гола. Први је учитељ

тенисера Славије био Чех Франтишек Ко -
желух, иначе фудбалски тренер. Три го -
дине касније у Вараждинској гим назији је
почео предавати Драгутин Фри дрих, све -
страни спортиста и спортски пе дагог
(атле тичар, клизач, тениски и фуд балски
ре презентативац, хокејаш). Његов допри -
нос развитку вараждинског тениса заиста
је велик. Он је поставио темеље генерацији
коју су сачињавали Артур Такач, Јанко
Такач, Адолф Сукал, проф. Звонимир Су -
лигој, Златко Копрек, Ми ро слав Скухала,
Предраг Брикси. Исте годи не Артур Такач
постаје омладински првак државе, а бе -
леже се и екипни успе си. Вре д на је победа
против суседног ЧШК из Ча ковца са 4:1, за
које је наступао кас нији држави првак М.
Брановић. За Вараж дин це су играли браћа
Такач, Миш чин и Су ли гој. Из те гене -
рације вараж динских те нисера Предраг
Брикси је постао истак нути тениски тео -
ретичар, руково дилац пр вих те  ни ских
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Франтишек Кожелух, први тренер ХАШК-а
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школа у Хрватској и аутор струч них те -
ниских књига, чланака и бро шура.

На првом првенству клуба 1938. године
победио је Предраг Брикси који је у по лу -
финалу савладао Мирослава Скухалу, а у
финалу Златка Копрека.Најбоље пла си -
рани Вараждинац на ранг-листи 1940. био
је Предраг Брикси, који је заузео осмо мес -
то иза Франтишека Кожелуха. Несум љиво
је у раздобљу имеђу два светска рата у
спорт ском Вараждину тенис био међу нај -
квали тетнијим спортским гранама.

После рата, 1945. године, ратом уни -
штена тениска игралишта су поправљена и
оспособљена за игру. У склопу тек осно -
ваног РФД Текстилац оформљена је и те -
ни ска секција под вођством Мирослава
Скухале. Тениски клуб Славија прешао је у
тениску секцију при Радничком фис кул -
турном друштву Текстилац. Већ на првом
послератном државом првенству у Загребу

запажен је успех тенисера Тек стилца.
Титулу омладинског првака ос ваја Влади -
мир Петровић, сениори Ми рослав Скухала
и Предраг Брикси су међу осам, а Златко
Копрек међу 16 најбољих тенисера од 124
играча. У зиму 1946. почела је са радом те -
ни ска школа која је у почетку била у Гом -
баони да би се убрзо преселила у дворану
ОШ „Краљица Марија“. Школом, у којој је
било преко стотину деце, руко водио је
Мирослав Скухала. Међу првим демон -
страторима основа бе лог спорта у тој те -
ниској школи био је Јо сип Палада, про -
слављени ас југославен ског тениса. Из те
школе развили су се мно ги добри играчи
међу којима каснији првак државе Камило
Керетић.

Убрзо из тениске школе излазе на да -
рена тениска имена, као Алка Керетић која
је прво пета, а потом и трећа на ранг-листи
најбољих омладинки у тадашњој држави.

Тих првих поратних година у Вараж дину
гостује репрезентација Љубљане коју је Тек -
стилац, у саставу: Хелебрант, Петровић, Голдони,
Бањај, Копрек и Ску хала поразио са 7:4. За
Текстилац је, ван конкуренције, наступила и
државна прва киња Марица Црнадак. 

У новинском члан ку под насловом „ЛИ ЈЕПА И
УВЈЕРЉИВА ПОБЈЕДА ТЕНИ САЧА ТЕКСТИЛЦА
НАД РЕПРЕЗЕН ТА ЦИЈОМ ЉУБ ЉАНЕ“ је из ме ђу
осталог забележено: …„нај лепши и најузбудљи -
вији сусрет био је изме ђу пр вака Сло веније
Разборшека и Миро слава Скухале. Сигурнији
Скухала победио је доброг Словенца у три сета.
Сталожени Ко прек сигурно је победио свог
рено мираног противника Банка и доказао још
једном да је најсигурнији играч своје екипе.
Млади Петровић, јуниорски првак др жаве,
победом над Блеивајсом доказао је да стално на -
предује те обећава да ће се развити у врло
доброг играча». У Одбор новооснованог клуба
ушли су Иван Куртаљ – председник, Ми рослав
Скухала – секретар, Фрањо Хе лебрант – бла -
гајник и Златко Копрек  – економ.

Драгица Ласло, сестра Драгутина
Митића и Марица Црнадак



Владимир Петровић, а нешто кас није и Ка -
мило Керетић, одлазе у загре бачке клу бо -
ве, где настављају свој развој, постају ре -
презентативци и освајају по две титуле др -
жавних првака: Петровић 1953. и 1954, а
Керетић 1957. и 1958. године.

…Загреб…

У Загребу је прва тениска секција ос -
нована 11. марта 1904. године на иниција -
тиву управе Првог хрватског клизачког
дру  штва. Та тениска секција имала је три
игралишта, која су била смештена на За -
падном перивоју.

Већ идуће године, 1905, друштво се пре -
селило у Михановићеву улицу, а исте
године и познато спортско друштво ХАШК
узима у најам један тениски терен, од већ
поменутог друштва.

Након неколико година, тачније од 7. до
9. септембра 1909, Прво хрватско клизачко
друштво у Загребу приређује и прву јавну
тениску приредбу. Иако је та прва при -
редба доживела финансијски крах, тенис

је ипак стекао још већу популарност, па
исто друштво, већ идуће године,  прире -
ђује и свој други турнир.

Године 1911. одржава се у организацији
ХАШК-а Први интернационални турнир,
на којем су учествовали и најбољи мађар -
ски играчи. Исте године одржава се, први
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Игралиште ХАШК у Максимиру, 1915.

Мира Вирт, вишеструка првакиња
Југославије, успешна и на међународним

такмичењима
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пут, велики турнир и у Рогашкој Сла тини.
Тек по завршетку рата, у лето 1919.

године, поново се окупила тениска секција
ХАШК-а, како би се наставило тамо где се
стало. Нажалост, екипа је била десеткована
јер је Први светски рат учинио своје. 

У лето 1920. године организовано је прво
првенство Југо славије у тенису на те ре -
нима у Макси ми ру. Треба напоменути да
су скоро сви так мичари били из За греба,
изузев троје гос тију из Баната. Прву титу -
лу првака освојио је Никола Антол ковић,
док је код жена нај боља била Јела Кри -
сталниг. На Првом интернационалном пр -
венству Југославије, одржаном 1922. у кон -
курен цији мушкараца победник је по ново
био Никола Антолковић, док је код жена
три јумфовала Мира Вирт. Антолко вић ће
по бедити и на Првом наци оналном првен -
ству Југославије у ор га  ни зацији За гре бач -
ког клизачког друш тва 1924. и 1925.

Тенисери ЗКД-а 1924. године: Звонко Финк, Андрија Гостиша, Мирко Пандаковић,
Станко Куфтинец и Александар Подвинец

Терени ЗКД, у Михановићевој улици 
у Загребу
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Интернационални тур ни -
ри у Загребу одр жавали су се
редовно све до 1913. го дине
када су били преки нути Пр -
вим свет ским ра том. Ипак, 1.
августа 1915. одр жан је Ве -
лики ратни турнир у органи -
за цији „Од бора за приређи -
вање спорт ских утак ми ца“. 

Тај турнир, као и још један,
одржан 31. јула 1915.  године,
имао је и посеб но значење:
чист приход ишао је у корист
Црве ног крста.

Година 1924. значајна је по томе што први пут тенисери Краљевине СХС наступају на Олим -
пијским играма – у Паризу. И поред пораза у јакој конкуренцији остаће упамћено име Ђорђа Гоге
Дун ђерског. 

Турнир 
Црвеног крста 1915. 

у Загребу

Ђорђе Дун ђерски и Никола Антолковић
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…Сарајево…
За време окупације Босне и Херцеговине

знатан број чиновника из Аустроугарске
стигао је у ове крајеве, па је ваљало да се за
оне важније, официре и племиће, обезбеди
одговарајућа животна разонода, на начин
како су навикли и код својих домова.
Притом се мислило како на забаву тако и
на спортове. Захваљујући овој чиње ни ци
рани почеци тениса датирају у више гра -
дова, Сарајеву, Билећи, Травнику, Мо -
стару, Зеници, Приједору, Тузли…

Тенис је стигао у Са рајево одмах иза За -
греба, а прво се неговао у два нај поз натија
сарајевска спортска друштва, Сла вија и
САШК. Дугогодишњи тениски спортски
радник Оскар Гроф је издеј ствовао да се на
терену Удружења инжи њера изгради иг -
ра лиште, и ту су кренула прва окупљања
омладине и студената заинтересованих за
тенис.  Убрзо затим, у лето 1926. године
Сла вија и САШК до бијају још четири нова

тениска терена, САШК оснива и за себну
тениску секцију, па многи сма трају да је
ово период за који се може рећи да је
почетак организованог бављења тени сом у
Босни и Херцеговини.

До лета 1929, уз Илиџу и Рај ловац из -
грађено је 12 тениских терена, број играча
прешао је цифру од 200, а како је уста -
новљен и шампионат Југославије у тенису
САШК се укључио у борбу и у Сарајево су
почела да долазе најпознатија имена белог
спорта код нас. Међу игра чима издвајали
су се браћа Армин и Оскар Данон, Жаки
Леви, Војо Тодоровић и Мир ко Комосар.
Ипак, најјачи је био Еду ард Калман, па
Александар Мусафлија. Интересантно је
напоменути да је Оскар Данон, касније
прослављени композитор, основе тениса
стекао у Женеви за време сту дија. Тениску
каријеру започео је у Сарајеву, али се по
завршетку рата ипак определио за музику.

Много је имена која ће остати упамћена
која се цео свој живот посветила тенису, у

Пред тениски сусрет Бањалука – Приједор 1932. године



почетку као играчи, касније као спортски
радници и заљубљеници у бели спорт. У
Сарајеву је то пре свих Јосип Мелек, затим
Федор Лукач, Емил Најшула, Рафаел Са -
лом, Мухамед Тескереџић, Мирко Комо -
сар, Владимир Ковачевић, Даво Данон….

Упоредо са Сарајевом тенис се развијао
и у другим деловима Босне и Херцеговине,
пре свега у Бањалуци, где све заслуге при -
падају Живку Јавору, а онда и у Приједору,

где се као играч и организатор нарочито
истицао народни херој доктор Младен
Стојановић.

Нема најтачнијих података о самом по -
четку у Приједору, осим да је 1914. године
у гарнизону једног одељења Аустроугар -

ске војске направљен терен за потребе
официра, и да је тај терен касније зарастао
у коров. 

Све док је трајао рат и војници су били
присутни, играло се колико су ус лови до -
звољавали, али осим за пар виђенијих При -
једорчана приступ није био дозвољен.
Падом моћне царевине 1918. године војска
се повука, и тек неколико година касније,
на том месту изграђена је гимназија. Ос -
тало је само сећање да су извесни Фел -
бебен и Дајч, први играчи странци, били и
најбољи. 

Повратком у родни Приједор доктора
Младена Стојановића, почетком тридесе -
тих година прошлог века, удахнут је нови
ентузијазам у развоју тениса, а онда и зва -
нично формирана секција. 

Нешто слич но, две године раније учи -
њено је и у Ба њалуци, а интересантно је да
су једно вре ме чланови ТК Бањалука били
др Младен Стојановић и Славиша Вајнер
Чича, кас није прослављени народ ни хе -
роји.
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Тек ће такви да буду
Биографија Младена Стојановића одавно је

позната и учила се у основним школама старе
Југославије. Рођен 1896 у Приједору, школовао
се у Тузли и Сарајеву, као при падник Младе
Босне осуђен је на 16 година затвора после
атентата на престоло наследника Фер динанда у
Сарајеву 1914. године, али је осло бођен после
завршетка Првог светског рата. Наставио је
школовање у Бечу и Загребу, ухап шен од
стране усташа 1941. године као анти фашиста,
подигао је устанак на Козари и био командант
Крајишког кор пуса. Погинуо је 1942. године,
али ТК Мла ден Стојановић из При једора и даље
чува успомену на свог играча и оснивача.

Све о Младену Стојановићу рекао је поз -
нати књижевник Густав Крклец једном рече -
ницом „Младен је човек какви ће људи тек да
буду…“

Дренка и Стеван Митриновић са 
др Младеном Стојановићем 
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…Цетиње…
Крајем XIX века тенис се играо и у Црној

Гори. Данило и Мирко, синови кнеза Ни -
коле, научили су тенис за време школо -
вања у Европи. 

Први тениски терен из грађен је на
Цетињу у близини дворског парка 1894.
године. Исте године, на позив кнеза Нико -
ле, у посети на Цетињу била је деле гација
Британске медитеранске флоте која је бора-
вила у Бококоторском заливу. Делега цију
је предводио командир флоте, адми рал
Сер Мајкл Кјулм-Сејмор. Тим пово дом,
супруга британског посланика орга ни -
зовала је турнир на коме су учес твовали
официри Медитеранске флоте, чланови
Кне  жевске породице и представ ници ди -
пло матских мисија.

Први писани документ о игрању тениса
у Црној Гори датира из поменуте 1894. го -
дине, о одржаном турниру на Цетињу, у
ре вији „Арена“ у Лондону, под насловом

„Црно горски кнез игра тенис на Цетињу“,
уз слику на којој су кнез Данило и његов
брат Мирко, у црногорској ношњи и са
ре кетима у руци. У тексту се наглашава да
су кнежеви синови веома добро овладали
те ни  ском вештином и да их је милина било
гледати.

После одиграног тениског турнира ин -
те ресовање за нову врсту игре је по ра сло,
па се сасвим поуздано зна да је врло брзо

Престолонаследник Данило 
са супругом, кнегињом Вјером 

и братом Мирком

„Црногорски кнeз игра тенис на Цетињу“, наслов је гравире из 1894. године, 
објављене у британској ревији „Арена“



изграђено 11 нових терена за тенис, у дво -
риштима конзулата и резиденцијама стра -
них дипломата. Италијански конзулат је
отишао и корак даље, па је 1906. године из -
грађен и терен за голф а исте године је при
италијанском посланству основан и први
тениски клуб. Врло брзо Црну Гору је као
и велики део Европе захватио Први свет -
ски рат, па су и спортске активности за -
мрле. Али, одмах након завршетка рата,
баш као и на тери торији целог Балкана,
поново се буди инте  ресовање за тенис,
посебно брзо у оним крајевима који су
били под оку пацијом Аустроугарске мо -
нархије. Бока Которска, која је била једна
од највећих поморских база Аустро -
угарске, и где је живело много државних
чиновника са породицама, међу првима је
добила неколико терена за тенис. Тениски
спорт је био веома развијен у Аустрији, а
тениски савез основали су још давне 1885.
године, скоро четири де це није пре осни -

вања Тениског савеза Кра љевине Југо -
славије у Загребу.

Тениски терени изграђени су код Кан -
ли куле у Херцег-Новом, затим Мељина -
ма, Ђеновићима и Кумбору. Године 1922.
у Херцег Новом се основало спортско
дру  штво Јадран, које је тада у свом саставу
има ло три секције: пливачку, веслачку и
тениску. Управа друштва Јадран узима та -
да први кредит код банке и закупљује те -
рене код Милашиновића плаже поред Љу  -
тог потока и ту гради тениско игра лиште.
Уз саму плажу постављена је и барака за
чамце а затим је уређено и пли валиште.

…Кикинда…
Први писани документи о тенису казују

нам да је и у Кикинди крајем 19. века
засејана клица „белог спорта“. Прецизније
1893. го  дине ова игра се поми ње у једном
зва нични спису. 

Т
ЕН

И
С

б
ез

 г
р

ан
и

ц
а

40

Кнез Никола и кнегиња Милена са синовима, осталим члановима породице и члановима
дипломатског кора, поред тениског игралишта
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Не зна се тачно ко је донео тенис на
север Баната, да ли је то био неки аван ту -
риста, путник намерник или неко ко је до -
шао из „белог света“. Али, то је го ди на која
се, хронолошки, везује за почет ке тениса у
овом граду. 

Непосредно по завршетку Другог свет -
ског рата водећи људи у Кикинди жестоко
су се огрешили о тенис. Спорт дуге тра ди -
ције и великог броја пош това лаца, тада је
затурен негде у пра шину заборава. Ново
дру штвено-политичко време тре ти рало је
овај спорт као елемент мозаика пред -
ратних ре ак ционарних и старих ка пи  та -
лис тичких сна га. 

Период ле таргије и те ниског мрака тра -
јао је више од деценије. Једино што је
подсећало и будило успо мене на тенис су
били стари прашњави дрвени рекети
покиданих жица марки „Данлоп“ и „Шле -
зингер“ ос тав љени негде по таван ским бу -
џа цима и успеси тадашње славне Ју-те -
ниске генерације (Панајо то вић, Јова новић,
Пи лић, Фра нуловић) о којима се са ра дош -
ћу читало на неким спо редним стр аницама
југо сло вен ског ли с та „Спорт“. 

И то беше иници јална каписла – реак -
ти ви рати тениски спорт. Иако поне кад
без ус пеха и разуме вања зва ничне ки -
кинд ске друштвено-поли тичке заједнице,
поку ша  ји нових кикиндских тенисера по -
здрав  љени су од свих оних који су, у не -
ком ма гловитом кутку сећања, задр жали
по неку пожу телу слику својих де дова,
мајки и очева – предратних кикинд ских
те ни сера.

…Нови Сад…
Ново садски тениски клуб основан је

1922. године, мада се тенис уве лико играо
у Новом Саду годинама раније, али без
неке посебне орга низације која би била
значајна и била као таква забеле жена у
документима хро ничара. 

Четири тениска терена направљена су
тада у близини парка Артеског купа лишта. 

Нова игра је брзо освајала мла деж, па је
преко 80 активних играча и играчица било
на теренима само пар година касније. 

На овим теренима сваког про лећа одр -
жавани су турнири, а нај важнија су била
првенства Војводине, с обзиром на то да су
има ла интерна ционални карактер. Али,
нај већу пажњу пу блике и интере совања
јавности уопште, изази вали су мечеви из -
међу клу бова Бео града, Па лића, Суботице,
Врбаса, Вршца и дома ћина Новог Сада, јер
нео бично важно је било победити тени -
сере сусед ног града. Овакви мечеви игра -
ли су се сваког ме сеца, а најистакнутији
поје дин ци Новог Сада били су Ђорђе Дун -
ђерски, Влади мир Чернојаров, Теодор Узе -
лац, Тоша Могин, Паја Станков и Иво
Фран цуски, док је код жена предњачила
Соња Дунђерски, ка сније удата Терус,
Клари Франк и Олгица Француски.

…Птуј…
Словеначки тениски клуб Птуј осно ван

је 1924. године, а један клупски терен на -
ла зио се код Младике. То што је био само
један терен није сметало да је клуб већ у
првој години имао 50 чла нова, од тога 45
активних играча. Скоро сваки месец одр -
жавани су сусрети са екипама Марибора,
Љубљане, Цеља и других градова ривала.
Најбољи игра чи су били Штефан Хонверу,
Фрањо Понграц и Макс Сакотник, а од
игра  чица су се издвајале Јелисава Понграц,
Мара Мајжер и Јожица Ткалец.

…Скопље…
Веома је мало података који говоре о

првим почецима тениса на простору Маке -
доније, али се сасвим поуздано зна да је све
почело прво у Скопљу, затим Битољу, онда
у Тетову, Охриду и Куманову.
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Чланови Друштва пријатеља Француске
формирали су у Скопљу тениску секцију
1920. године, а први председник био је
виђени доктор Коста Чохаџић, један од
најагилнијих ентузијаста у граду на Вар -
дару. Тек 1935. године основан је први
тениски клуб, а онда у близини Градског
парка и поред фудбалског игралишта до -
бијена је дозвола да се изгради и тениско
игралиште. На овом игралишту уприли -
чена су и прва гостовања екипа из Битоља
и Тетова и ови сусрети на најбољи начин
су пропагирали нову игру, за коју се дуго
говорило да је привилегија само богатих.

…Параћин…
Према казивању и сећању најстаријих

играча у Параћину, почеци играња тениса
датирају из 1924. године, када је изграђено
прво тениско игралиште. Ово игралиште
налазило се између Фабрике бомбона „Па -
раћинка“ и Фабрике штофова „Бранко Крс -
мановић“, на месту званом Жабаре. Кон -

кретније и ближе, тениски терен је био
лоциран  преко железничке пруге Београд
– Ниш, близу теретног излаза из Фабрике
штофова.

Тениско игралиште је било урађено од
црвене шљаке, оивичено жичаном огра -
дом, а играчи су већ те године користили
праве оригинал тениске рекете, мада се
мора признати да је игра била више ама -
терска него професионална.

Треба истаћи да су овде поникли први
бољи играчи из ове регије. Од тенисера
браћа Предраг и Миле Николић, Славко
Теокаревић, Драган Пешић, Иван Ферен -
цак, а од девојака као најбоља Радмила
Петровић, удата Голубовић и Вукосава
Перенко.

Параћин, 1924. године – Рекети као
музички инструменти:  Први играчи,

(слева) Миле Николић, Драган Пешић,
Вукосава Перенко Ракић, Предраг

Николић и Радмила Голубовић
Петровић
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…Београд
Због компликованог стања у младој др -

жави Београд је донекле заостајао у из -
градњи спорт ских терена и пропагирању
спорта. Године 1903. „Прво Српско вело -
сипедско друш тво“ има ло је секцију за
тенис, председник је био доктор Грујић,
министар у пензији, а чла нови су били из
редова највиђенијих и најимућнијих по -
родица. Иако мање по пу ларан него у
„нашим“ крајевима Ау стро угарске, видело
се да тенис мами све више знатижељника. 

Непосредно после рата, 1918, у Београду
је основан Дипломатски тениски клуб, а
велоси пед ско друштво је 1919. године по -
стало Шу мадија, први „грађански“ те ниски
клуб и то на ини цијативу госпође Весић,
супруге тада ш њег министра пред седника.
Клуб је имао „…чети ри игралишта испод
самих бедема београд ског града, која у зими
претвара у клиза лишта, на којима чланови
као и оста ли Београђани налазе пријатна
разо нођења“.

Osnivawe

Нагли пораст интересовања за тенис и
све већи број клубова наметали су, после
рата, потребу да се оснује врховно тело
које ће окупити клубове и секције и орга -
низовати јаке турнире. 

27. јула 1922. тадашњи загребачки „Ју -
тар њи лист“ доноси обавештење под на -
словом „Оснутак тенис-савеза“. „Развит ком
свега, па и тениског спорта, показала се
потреба да се тај спорт у инте ресу свога
даљњега и здравога развитка организира у
посебан савез. Из тог разлога позивају се
сви клубови из Југославије, који се баве
тениским спортом, да пошаљу своје деле -
гате на прет конференцију, која ће се
одржати дне 26. коловоза у Загребу, док ће
се конститу ирајућа главна скупштина
одржавати дру ги дан, то јест 27. коловоза у
Загребу. Мје сто, сат и програм главне
скупштине ја вити ће се још праводобно“. 

Оснивачка скупштина одржана је 27.
августа 1922. у кафани „Златна круна“, у
Гајевој улици, број 12. За седиште „Ју -
гословенског тениског савеза“ одабран је
Загреб као тада најјачи центар тениса у
земљи. 

Оснивач и председник  „Дипломат ског
Тенис клуба“ био је белгијски по сланик у
Београду Адемар Делкоан. Чланови
клуба могли су бити само пред ставници
страних држава на Двору. Клуп ске про -
сторије са три игралишта нала зиле су се
у Шумадиј ској улици, број 14. 

Управу су чинили, поред Адемара
Делкоана, чланови: др Виндекер, савет -
ник немачког посланства, Владимир
Корец, секретар Чехословачког послан -
ства, гроф Телеки, секретар Мађарског
посланства, Јенлер, отправник послан -
ства Швајцарске и Чарл Блекнеј Виде,
конзул Енглеске.

Престолонаследник Александар
Карађорђевић
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Скупштини су присуствовали представ -
ници осам клубова: ХАШК, ЗДК и Конкор -
дија из Загреба, затим представници из
Осијека, Бјеловара, Карловца, Нове Гради -
шке и Новог Сада. Како је установљено,
компетенције новог Савеза тицале су се
праћења правилне примене правила те ни -
са на такмичењима у земљи, затим сарадња
са иностранством и одржавање веза, ства -
рање репрезентација и одлучи вање о свим
битним питањима за тениски спорт. 

Новоформираном Савезу, поред тенис -
ких клубова, могле су приступити и друге
организације које су имале у плану да се
баве тенисом или организацијом тениских

турнира, а једини услов да се може до -
ставити молба за чланство је био да орга -
низација званично постоји више од месец
дана. За пријем нових чланова једино ме -
родавно тело је био Управни одбор Тенис -
ког савеза Југославије.

Од првога дана Савез је имао своју
службену новину – „Јутарњи лист“. Тако
су одлучили делегати Скупштине, а већ на
седници 9. септембра исте године, такође
у Загребу, изабран је и Управни одбор
првог Југословенског тениског  савеза.

За председника је изабран Хинко Вирт,
за потпредседника др Мирко Пандаковић,
Отон Хајнц као први секретар и Станко
Куфтинец као други секретар, док је за
благајника постављен Ервин Лајтнер.

Како су се године низале овај Одбор
добијао је све више чланова, па је већ 1925.
године имао своје представнике и ван
Загреба, а то су били Милета Недић из
Београда, Иван Роглич из Марибора и
Стојан Муачевић из Осијека. Тадашњи ре -
визори су били Звонко Финк и Иво Лабаш,

21. септембра 1922. у спортској рубрици
дневног листа „Политика“ објављена је
вест о оснивању Југословенског тенис

савеза у Загребу

Председник Југословенског тениског
савеза Хинко Вирт
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а технички одбор сачињавали су Стеван
Хаџи, Иво Цегур, Федор Базала и Андрија
Гостиша. Одмах после оснивања ЈТС под -
носи при јаву за чланство у Међународној
те ни с кој федерацији где је 1923. његово
члан ство и по тврђено. Тако ђе, одмах је до -
стављен превод пра вила игре свим клу бо -
вима широм земље, а већ 1925. Савез је из -
дао и прве приручнике с обзиром на то да
је тениска литература била све траже нија. 

У 1926. години следи и прија ва наше
земље за такмичења у Деј вис купу, а на -
редне го дине и први меч против Индије у
Загребу, од 20. до 22. маја. Наши ре пре -
зентативци Ђорђе Дунђерски и Иван Ба -
лаш изгубили су у дублу са 0:3, а пре остала
два поје диначна меча нису ни одржана
због кише.

За само неколико година од осни вања,
од 8 клубова који су чинили прву Скуп -
штину, Савез је почетком 1929. године
чинило више од 50 клу бова широм земље. 

Југословенски тениски савез 1939. беле -
жи највећи успех од оснивања – освајање
европске зоне Дејвис купа. 

Београдски 
свеспортски савез

„Иницијативом г. др Жижака осно ван је,
на дан 8. маја Бео градски Све спортски
Савез по угле ду на љубљан ску „Шпортну
звезу“. Према томе циљ овог савеза је да
под собом при купи све неорга низоване
спор тове у по дручју те риторије Београд -
ског лоп тач ког Под савеза. При оснивању
уста нов љене су ове секције: за ве с лање,
тешку атлетику, женске спор то ве, ту -
ристику, те нис, алпске спор тове и рагби.
Од горњих секција отпала је секција за ве -
слање пошто је доц није основан Веслачки
Савез са седиштем у Бео граду. Први пред -
седник г. Милош Ра дојловић, инжи њер“.

„Политика“, 18. јануар 1923.

Сваке године у августу на Бледу је одржаван међународни турнир 
за првенство Бледа



Тенис као део 
популарне културе

Популарност „белог спорта“ је још од
раних двадесетих го дина у целој Југосла -
вији, па тако и у Бео граду била изузетна и
видљива у свим „фети шима модерне сва -
ко дневице“. Бављење спор том се начел но,
вредно вало као одли ка модерног и на -
пред ног, а дневна штампа је редовно из -
вештавала са свих већих дома ћих и међу -
народних так мичења. Поред резул тата са
тениских ме че ва, јавност се обавеш тавала
и о дета љима из приватног живота тени -
сера, као и о афинитетима и модном укусу
тени серки. Поред текста о Кошео вом про -
граму бо равка у Београду, непо средно
после гостовања „црне плесачи це“ Џозе -
фине Бејкер, „Политика“ објављује и фото -
графију америчке тенисерке Елен Вилс уз
најаву њеног предстојећег учес твовања на
турниру у Берлину. Хаљине без рукава или
трака око главе трендсетерке и кокете

Сузан Ленглен постају модни дета љи не
само у женском тенису, већ у спорт ској
гардероби начелно. „Политика“ не пропу -
шта да објави резултате сусрета Вил сове и
Ленгленове и на илустрованој стра ни до -
носи портрете обе тенисерке. Одмах испод
њих објављена је и фото графија књи жев -
ника Иве Андрића, који је изабран за до -
пис ног члана Академије наука.

Крајем тридесетих, тачније 1939. године,
после успеха Дејвис куп репрезентације
Југосла вије и освајања првог места на
континенту, долази до видне експанзије
тениса на на шем простору и свега оног
што он са собом носи. Реклама прашка за
веш „Радион“ или насловна страна „Југо -
сло венске спортске ревије“ где је приказан
Краљ Петар II Карађорђевић како игра те -
нис, сведочанство су времена у којем је
тениски спорт имао своје место у друштву. 
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Насловна страна „Југословенске спортске
ревије“, август 1939. 



ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

47

Шумадија је најстарији Тенис
клуб у Београду, основан одмах
после рата 1919. године, ини -

цијативом г-ђе Веснић, супруге тадашњег
Министра Претседника. Још пре рата 1903.
год. постојало је у Београду ,,Прво Српско
Велосипедско Друштво", које је имало и своју
тенис секцију под председништвом г. Др. Сл.
Груића Министра у пензији. 

Чланови клуба били су из најотменијих и
најбогатијих београдских породица. После
рата клуб добија име „Шумадија".  Клуб је
одиграо масу међуклубских и интернацио -
налних утакми ца. Сваке године на Духове
игра за првенство Србије, а у јесен за пр -
венство Београда. 

Велика заслуга за подизање тенис спорта
код нас припада г. Милету Недићу великом

спортисти и одлич ном играчу тениса. Клуб
има четири игра лишта испод самих бедема
беогрдаског града, која у зими претвара у
клизалишта, на којима чланови као и остали
београђани налазе пријатна разонођења.
Шумадија од самог свог оснивања па до
данас располаже са најбољим играчима као
што су: Шеле кетински, Миловановић, Каци -
јанчић и Не дић. 

Од дама су најбоље: В. Стојановић, Ј.
Петровић, С. Михајловић и Г. Бајлони. 

Клуб има око 150 чланова, од којих је 100
активних играча. Управу сачињавају г.г.
председник Др, Л. Марковић, председница 
г-ђа Ана Маринковић, благајник В. Шале -
кетински, чланови управе: М. Недић, М.
Гавриловић, Несторовић, Јанић, г-ђа Нико -
лић и г-ца О. Стојановић.

„

Краљица Марија Карађорђевић у друштву кнегиње Олге и њених сестара Марине 
и Јелисавете на теренима Тениског клуба Шумадија на Калемегдану
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БЕЛИ СПОРТ НА КАЛЕМЕГДАНУ

Управне зграде тениских клубова на Малом
Кале мегдану, Боб клуба и клуба Шумадија, на -
страдале су на почетку или у току Другог свет ског
рата. Авангардна грађевина Боб клуба настала
1929, запаљена је и потпуно изгорела, али је
после рата обновљена, док је Тенис клуб Шума -
дија страдао под, до данас, неразјаш њеним окол -
ностима. Од те интересан тне грађевине у духу
средњег века, остало је до данас само једно
крило, али је и оно дограђено до непрепознат -
љивости.

Зграда 
Боб клуба
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Непуних месец дана по окупацији главног
града Југославије, тачније 30. априла 1941,
Немци су својим бруталним по ступ цима
обеш частили не само Београ ђане већ и спорт
и терене тениских клубова на Ка ле мег да ну. 

Био је то про стор, међу жичаним огра дама
које су раздвајале тениске терене, омеђен
још и високим зидовима шанца Београдске
тврђаве, где су сви мушкарци, припад ници
јеврејске заједнице морали да се одазову
Наредби, региструју и обележе жутим тра -
кама.  

У октобру исте године одведене су и
њихове породице. Они који нису били стре -
љани или угушени у камионима-плин ским
коморама, завршили су у не ком од много -
број них концентрационих логора.

ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ У СЛУЖБИ ХОЛОКАУСТА 
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ош се топовске цеви на бојиштима
ши ром Европе нису ни охладиле,
Први рат је опустошио на стотине

хиљада домова, а из беглице тек кренуле да
се враћају кућа ма. Избеглица, син управ -
ника болнице Краљ Петар Први у Нишу,
14-годишњи Бата Вуловић, за вре ме рата
склоњен у заветрини Медите рана у Ници,
често је волео да исприча и сети се тих
дана који су му обележили живот.

„Када је почео Први светски рат, мој
отац је са рањеницима прешао преко пла -
нина Албаније све до Крфа, а мајку и мене
је последњим возом послао за Солун.

Одатле, после два месеца, бродом преко
Атине  до Месине, онда возом преко Рима
до Нице, где смо остали све до краја рата.
У Ници смо упознали госпођу Шенбеноа,
избеглу из Париза, која нас је пуно заво -
лела и са којом смо проводили пуно вре -
мена. 

Одмах после рата отац је допу товао
возом да би нас вратио у Србију, али се
чекало на квоту за повратак више од два
месеца. У том чекању, у једној од посета
госпођи Шенбеноа у њеном салону, у ви -
трини угледао сам диван дрвени рекет за
тенис, рекет за игру коју сам врло често
гледао на оближњем терену, покушавајући

РЕКЕТ ШАМПИОНА
СТИГАО У БЕОГРАД

Светислав Бата Вуловић

Често се Светислав Вуловић присећао
тих првих дана и радо их евоцирао.

„Са поносом сам сачувао чланску карту
број 4 нашег БТК. Браћа су имала карте са
бројем 2 и 3, Сава Грујић се води као први
члан са бројем 1. У пролеће 1926.  године
направили смо пет тере на, а помогли су
нам Станоје Стано јевић, министар Мом -
чило Нинчић и  чешки амбасадор Шеба. Са
Шумадијом смо били ривали као што су
данас Звезда и Партизан. Убрзо смо сагра -
дили и трибину за 900 гледалаца, а онда
смо почели да доводимо најбоље играче
света“. 

Светислав Вуловић, голобради момак 
са непуних 20 година 

Чланска карта Бате Вуловића 
са редним бројем 4
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да схватим правила и начин бројања. Упи -
тао сам да ли могу да га погледам, а гос -
пођа ме је помазила, и дозволила, па онда
отворила витрину где је било и не колико
пехара. Највећи међу њима, одмах ми је
пао у очи, јер је писало Куп Фран цуске
1913 – шампион. ’То је мој млађи брат,
при јавио се у пилоте добровољце, обо рио
је четири немачка авиона, а онда је поги -
нуо, овај пехар и рекет су једине ствари
које су ми од њега остале. Са 17 година био
је шампион Француске у тенису’, биле су
речи које ми је тада упутила госпођа
Шенбеноа.

На дан растанка са дивном госпођом
Шен беноа пред повратак у Србију, дого ди -
ло се нешто што ми је обележило читав бу -
дући живот. Госпођа је на растанку у руци
имала дрвени рекет њеног покојног брата, и
пружила ми га је рекавши ми тада: ’Сине,
нека дух мога брата живи у теби. Буди увек
исправан спортиста какав је и он био’.

То је био најлепши поклон који сам
икада добио. Пригрлио сам рекет и донео
га у Београд”.

Са клупским друговима на теренима Шумадије

Светислав Бата Вуловић у Бечу,
1927. године
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За пехар „Политике“
Београдски тенис клуб основан је 1926.

године првенствено иницијативом мла дих
људи, ве ћином студената. У то време у Бео -
граду је поред не доступног Ди пломатског
Тенис Клуба постојао само један тенис клуб –
Шума дија. Захваљу јући тадаш њем пред -
седнику Бео град ске општине Ко сти Ку ма -
нудију и пот пред  сед нику др Кости Јо ва но -
вићу Бео град ска оп штина уступи ла је клу бу
потреб но земљи ште за изградњу играли шта

на Таш мајдану. На крају 1927. го дине БТК је
имао пет из ванредно лепих игралиш та, а
сваке го дине у месецу септембру БТК је на
својим играли штима при ређивао међу -
народни тениски тур нир за првенство Поду -
нав ља и пехар „Политике“. 

БТК је први пру жио руку тениским клу -
бовима из Шап ца, Ваљева и Краљева и
помагао им у ства рању саветима и личним
при мером.  На овом игра лишту одиграли су
се први пут у Београду мечеви  за Дејвис куп,
између Швед ске и Југославије.

Чланови БТК 1927. године

Терени БТК (у позадини изградња цркве Св. Марка)
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Терени БТК у Битољској 26, испод ташмајданске пећине, по завршетку радова на
изградњи тениских терена

У Београду је у то време постојао само
клуб Шумадија. Сви терени после рата
били су разорени, али је Вуловић са ре -
кетом марке „Шлезингер“ шампиона Фран  -
цуске  брзо нашао пријатеље, такође младе
људе који су били избеглице у Француској
и који су се упознали са тенисом, пре свих
Лазаром и Павлом Станојевићем, синови -
ма историчара Станоја Станојевића. Већ
годину дана касније, уз помоћ тече Косте
Стојановића, министра финансија у влади
Николе Пашића, направљен је тениски
терен у дворишту његове велике куће на
углу данашњих улица Македонске и Све -
тогорске.

Годину потом Шумадија поново почиње
са радом, са теренима на месту данашњег
Карађорђевог парка, где се играло све до

1925. године, када урбанисти премештају
терене на Калемегдан. Тада четири не раз -
двојна друга, браћа Станојевић, Бата Вуло -
вић и Сава Грујић оснивају још један те -
ниски клуб, БТК, на Ташмајдану.

Коше и Тилден 
на Ташмајдану

На нашим теренима је играо Француз
Анри Коше 1927. године, а доцније смо
довели и Тилдена, који је већ тада био
професионалац. У то време Београд је
имао само подсавез, у Загребу је било
седиште Савеза, а Хрвати су имали за -
хваљујући дужој тра дицији боље играче,
Пунчеца, Ми тића, Паладу и Кукуљевића.
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Пилић преко секвоје
За време своје веома дуге играчке кари -

јере, Бата Вуловић је упознао више генера -
ција наших предратних и после ратних тени -
сера.

� Један од најбољих предратних те нисера
био је Кукуљевић, а пред сам рат отишао је у
Индију, у госте код једног махараџе, и никада
се није вра тио. Био је велики џентлмен, по -
томак грофова Ку куљевића, једном ми је по -
слао из Индије три тениска рекета.

� Најјачи је свакако био Фрањо Пун чец,
пред сам рат скоро да смо успели да га
доведемо у Београд, у БТК. Капа рисали смо га
уговором да буде ди ректор и газда кафане
„Турска лира“! Ту је певала Олга Јанчевска. 
Али, побунило се њихово министарство и
нису му дозволили да настави каријеру у Бео -
граду.

� Сплићанин Никола Пилић био је велики
таленат, али много су му сметали живци. Био
сам на великом турниру у Хамбургу, у клубу
„Ротбаум“. Око терена биле су посађене ве -
лике секвоје, због тога и назив клуба Рот баум
– црвено дрво. Председник клуба ме је одвео
до једне секвоје и тада ми је рекао: Пилићу су
судије једном украле једну лопту, и са овог
места, онако љут, бацио је рекет и пребацио
секвоју! Рекет је пао на рас крс ни цу, ван
терена, нико то не би могао више никад да
понови. Спре мали су се да поставе плочу на
месту где је Пилић направио овај подвиг.

� Са Бобом Живојиновићем сам играо
када је имао три године, његов отац је радио
на теренима Црвене звезде. Мајка га је јурила
по теренима са шерпом, како би га натерала
да поједе супу са кнедлама. Боба би у неко -
лико секунди појео то што му се нудило и
одмах би наставио са игром. Био сам при -
јатељ са њим све док није постао велики
играч, касније смо се ретко сретали.

� Горана Иванишевића сам упознао на
теренима Партизана у Београду. Био је ту са
мајком, имао је 13-14 година. Одлично је
играо, сјајно, али имао је ужасан карак тер.

� И Моника Селеш је играла на нашим
теренима на Звезди, и то пуно пута. Са 10
година била је првак пионира, пионирки,
јуниора и сениора. Сваку лопту ударала је
високо у лоб и ниједна противница није могла
да издржи. Сваку је успевала да из нервира, да
их натера да крену ка мрежи, а онда је све
завршавала високим лобом.

Светислав Бата Вуловић – играч са
најдужим стажом тенисера на овим

просторима
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Одмах после ослобођења, дакле већ
1945. године, бригу о свим спорт ским ак -
тив ностима преузео је ФИСАЈ (Фискул -
турни савез Југославије) који је водио
унутрашњу и спољну политику у спорту и
који је оснивао средишње стру ковне орга -
низације као највише форуме за одређене
спортове. Те године наши најбољи играчи
Палада, Пунчец и Митић гостовали су у
Совјетском Савезу, где су провели више од
месец дана. Играли су углавном само егзи -
би ционе мечеве, јер су били куди камо јачи
од руских играча.

После ослобођења…

Москва 1947: Фрањо Пунчец, 
Драгутин Митић, Јосип Палада

Наши репрезентативци у друштвеном дому
„Динама“ у Москви



Пред Тениским савезом Југославије, са
седиштем у Београду, било је много посла,
морало се по чети „од нуле“, али се пока -
зало да је традиција изнедрила стручњаке
и играче који су били спремни за брзу
„обнову“. 

У земљи долази до омасовљења свих
спортова па тако и тениса. Уништена игра -
лишта се обнављају, набављају рек визити
из иностранства, а већ 1946. године Југо -
славија улази у финале европске зоне по -
бе дама над Египтом, Чешком и Фран -
цуском. Сјајна традиција нашег тениса,
започета пре рата, имала је свој наставак
упркос прекиду у тешким годинама оку -
пације. У финалној игри против Шведске
наши тенисери несрећно губе с 3:2, али се
тај резултат сматра једним од наших нај -
већих подвига.

Идуће године, 1947, Југославија поново
долази у финале европске зоне, где губи
против Чешке. 

Оснивање тениских школа,
секција, клубова…

У свим градовима Југославије који су
већ имали неку тениску традицију осни -
вају се тениске школе за омладину: у Бео -
граду, Новом Саду, Суботици, Сомбору,
Врш цу, Сенти, Љубљани, Марибору, Оси -
јеку, Вараждину, Сплиту, Дару ва ру… Те
школе су у различитим фор ма ма, упркос
мно гим недостацима, оправда ле своје по -
стојање и избациле бројне врхунске игра -
че као што су Панајотовић, Нешић, Шкр -
бић, Јагец, Бачо, Томљановић, Керетић,
Ловрец, а од жена Винтерхалтер, Ловрец,
Ген чић…

После II конгреса ФИСАЈ, 16. октобра
1948. одржана је оснивачка скупштина Те -
ниског савеза Југославије (ТСЈ) у Бео гра ду.
Исте године обновљен је турнир у Опа ти -
ји, сада прво Интернационално првенство
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Првенство ФНРЈ у Београду 1947. године: репрезентација Србије…
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…и репрезентација Словеније

…репрезентација Хрватске…



ФНРЈ. Тај традиционални тур нир имао је
свој највећи успех 1950, када је учество -
вало око 50 врхунских страних тенисера од
којих и неколико светске кла се као што су
Ковалески, Дорф ман, Хар пер, Вајс, Гарди -
ни или од жена  Хед, Такеј, Вајс, Волнер…

У Београду се 1952. и 1953. године одр -
жавају велики  међу народни турнири, од
којих ће касније многи постати и тра ди -
ционални. Ради подизања интереса и код
квали тетно слабијих играча и ради попу -
ла ри зације тениса у зем љи обнавља се 1949.
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го ди не екипно државно првен ство, које је
те године обухватило око 50 клу бова са
уку п но стоти нак тенисера. Године 1950.
отва ра се и прво стално по кривено тениско
игралиште у Батајни ци, а 1953. одржао се
на покривеним игра ли штима у Загребу и
први међународни те ниски меч у дворани
између репрезента ција Загреба и Беча.
Централни и репуб лич ки са вези раде и на
подизању тренер ског кадра. Одр  жавају се
посебни курсеви, којима ру ко воде страни

тре нери, све у циљу, да се оспособе наши
тренери. Јачање тренерске органи зације
била је једна од гаранција, да ће се ква -
литет нашег тениса опет подићи. После
1947. ни смо имали толико значај них успе -
ха као некада, али уво ђењем младих игра -
ча у еки пе били смо на најбољем пу ту да се
вратимо на старе стазе, што се и показало
на такми чењу младих тенисера за Галеа
куп, где смо осво јили друго место међу
нај  бо љим европским младим селек цијама.
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Легитимације Тениског савеза Југославије такмичара из Параћина,1949 

ТК „Јединство“ из Па -
раћина је одмах после
Другог светског рата на -
ставило тради цију иг рања
тениса. 

Да се тада поново кре -
нуло испочетка, са импро -
ви зованом мре  жом и до -
ста слабијим квали тетом
терена него што је то било
пре рата, сведочи  фото -
графија из 1949. године 
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После Другог светског рата Југосла вија
је тесно сарађи вала са Међународном те -
ни ском федерацијом, редовно насту пала у

Дејвис купу, Галеа купу, Купу краља Гус -
тава и многим другим великим такмиче -
њима.

Јосип Броз, 1953. годинеНа покривеним теренима у Батајници 1954. 

Кула, 16. август 1953.
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Скопље 1954.



Историја ITF (International Tennis Federation)

ЈЕДНА ИГРА – ЈЕДНА ПОРОДИЦА
Потреба за оснивањем Међународне тениске федерације (ITF) указала се већ почетком два -

десетог века, а од 2011. године убрзано се кренуло у том правцу. Од тог времена, знатно брже су
се почели развијати терени на трави, па је било неопходно да се успоставе и начелна правила
тениске игре широм света. При реализацији ових идеја, знатно су допринели Дуан Вилијамс (отац
америчког Дејвис куп играча Ричарда Вилијамса, Шарл Барде (почасни секретар швајцарске те -
ниске асоцијације тог времена) и Анри Вале (председник Француске тениске федерације).

Ни „Титаник“ није зауставио идеју

Њиховим утицајем и деловањем одржано је неколико састанака у периоду 1911–1912. али и
генерална конференција у Паризу 1. марта 1913. године, на којој је основан ILTF (International Lawn
Tennis Federation). Oвој конференцији присуствовало је 12 националних савеза: представници Ау -
стралије и Новог Зеланда, Аустрије, Белгије, Данске, Француске, Немачке, Велике Британије, Нор -
ве  шке, Совјетског Савеза, Јужне Африке, Шведске и Швајцарске. Шпанија није могла да при -
суствује овој конференцији, али је послала своје одобрење. Битно је напоменути, да је господин
Вилијамс нажалост изгубио живот у познатој несрећи брода „Титаник“, али је његов син Ричард,
који је такође био путник на овом броду, преживео. 

Колевки тениса заувек шампионат на трави

Подршка Велике Британије дала је новој федерацији неопходан кредибилитет, јер је Енглеска
сматрана колевком игре, па је, подразумева се, имала највећи утицај на тениску игру у свету. На
првом састанку је договорено да француски језик буде званичан, али са условом да сви важни
документи буду преведени на енглески језик, и да администрација федерације буде у Паризу.
Договорени су и заједнички почасни секретари, Х. А. Сабели (плаћени секратар енглеске LTA) и Р.
Галej, испред француске тениске федерације. Доктор Х. О. Беренс изабран је за првог председника. 

За доношење одлука, сваком националном удружењу које је ушло у састав ILTF, одобрено је
1–5 гласова, сходно њиховој важности гласа у тенису. Изузетак је била Велика Британија којој је
одобрено 6 гласова, на основу препознавања улоге коју је држава имала у оснивању игре. Донето
је тада и неколико других одлука: Велика Британија је добила право да одржава „светски шам -
пионат на трави заувек”, да „светски шампионат” на чврстој подлози буде одржаван у Француској
најраније до 1916. године, и да се оснује „светски шампионат” на покривеним теренима. 

Развој ILTF и његов утицај није текао у временима која су наступала увек лагано, па се већ на
прве препреке наилази почетком Првог светског рата, који очекивано проузрокује тоталну збрку
у напредовању федерације. Наставком његове активности, број чланова ILTF је спао на 10, али су
се ипак релативно брзо почели поново прикључивати у састав федерације. Једна од највећих
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препрека у препознавању ILTF као финалног ауторитета у тениској поставци, била је то да нацио -
нални тениски савези нису могли да једногласно прихвате да ILTF има право да мења и контролише
правила игре. Расправе током година биле су бројне, чак са наглашеном и са израженом мржњом!
Проблем се међутим јавио када је саветодавни комитет установио међународна правила за
„иностранство” 1922. године. Ово је укључивало представнике Аргентине, Аустралије, Белгије,
Канаде, Данске, Француске, Велике Британије, Норвешке, Италије, Новог Зеланда, Јужне Африке,
Швајцарске и САД. 

Нацрти правила су коначно договорени, и сва национална тениска удружења су консул -
тована за њихово одобрење 16. марта 1923. године, на годишњем генералном састанку у Паризу,
а званична „правила тениса” ILTF јавно су усвојена 1. јануара 1924. године. На једном од многих
састанака Уједнињених нација одбачене су све њихове сумње и постали су званични чланови
федерације, стварајући је истински међународном и одбацујући знак и претпоставке да постаје у
потпуности европска. Назив „светски шампионат” је такође настао на овом састанку, али нова
категорија званичног шампионата је створена на догађајима у Великој Британији, Француској, САД
и Аустралији (где су заправо данашњи гренд слем догађаји). На 25. годишњици ILTF 1938. године,
оба стварна секретаријата су и даље постојала, и до 1939. године било је 59 придружених држава.
Ово је био миран период у историји ILTF.

Силе осовине враћене у породицу

Током Другог светског рата, модерна открића су пренета из Француске у Велику Британију,
усред страха од девалвације француског франка, и вероватне доминације швајцарске валуте. Први
састанци након рата одржани су у Лондону 5. јула1946. године у хотелу „Савој“. Присуствовале су
делегације из 23 земље, и Шарл Барде из Швајцарске, један од оснивача федерације, био је пред -
седавајући. Као и 1919. године, у периоду после рата, дошло је до искључивања, овога пута
Бугарске, Финске, Немачке, Мађарске, Италије, Јапана, Либије, Румуније и Сијама. Касније, све су
поново примљене, иако је позиција Немачке произвела проблем као једина придружена држава
којој је дозвољен максимум. 1950. године, апликација за придруживање је стигла из Западне
Немачке, јер је старо удружење „Deutscher Lawn Tennis Bund”, било реформисано. Ова апликација је
одобрена са 114 гласова према 7. Јапан је такође био враћен у ово време. Проблем апликације
Источне Немачке за придруживање проузроковао је неизвесност и неколико година наде, да
представници из обе секције (Немачке) буду у могућности да путују од истока до запада и обрнуто,
и да могу заједно конституисати немачки тим. Ово наравно никада није остварено, и коначно
Немачка Демократска Република (Источна Немачка) је призната као одвојена нација 1964. године. 

Кина је била прво придружена 1938. године, али, поделе унутар те државе су проузроковале
да се Народна Република Кина повуче из ILTF, када је Република Кина (Тајван) признат 1970. године.
Након много дипломатских расправа, Народна Република Кина је враћена у окриље 1979. године. 

Друго значајно придруживање је одобрено 1956. године, а то је био Савез Совјетских Соција -
листичких Република (СССР). Оне су биле препознате као једне од најстаријих нација, са седам
гласова, накнадно повећаних на девет. 

Гласови узрок многих несугласица

Јабука раздора током живота федерације била је дистрибуција гласачких овлашћења међу
члановима. Неки су сматрали да одређене државе морају да се више изјашњавају и имају већи
утицај а неки су се залагали, нарочито делегати из источне Европе, да важи правило „једна држава
један глас”, као у Уједињеним нацијама. На 75. годишњици ITF (1913–1988) договорено је да број
гласова за сваког пуноправног члана буде:



1. 12 гласова: Аустралија, Француска;
2. 9 гласова: Чехословачка, Савезна Република Немачка, Индија, Италија, Јапан;
3. 7 гласова: Аргентина, Бразил, Канада, Велика Британија, САД, Јужна Африка, Шпанија,

Швед ска, СССР, Мексико, Нови Зеланд, Југославија;
4. 5 гласова: Аустрија, Белгија, Колумбија;
5. 3 гласа: Еквадор, Египат, Финска, Грчка, Иран, Ирска, Израел;
6. 1 глас: Алжир, Бахреин, Бангладеш, Боливија, Бугарска, Камерун, Народна Република Кина,

Тајван, Обала Слоноваче, Куба, Кипар, Џибути, Немачка Демократска Република, Гана, Хаити, Хонг
Конг, Индонезија, Ирак, Јамајка, Кенија, Кувајт, Либан, Данска, Мађарска, Холандија, Швајцарска,
Ре пу блика Кореја, Норвешка, Пакистан, Португал, Турска, Уругвај, Венецуела, Либија, Луксембург,
Малезија, Малта, Монако, Мароко, Нигерија, Парагвај, Перу, Филипини, Пољска, Румунија, Саудиј -
ска Арабија, Сенегал, Сингапур, Шри Ланка, Судан, Сирија, Тајланд, Тринидад Тобаго, Тунис, Зим -
бабве.

Дејвис куп, Федерејшен куп

Дејвис куп такмичење није увек било под јурисдикцијом ILTF, али је било надгледано. Ово
такмичење основано је 9. фебруара 1900. године, када је Велика Британија оспорила САД за тро -
феј. Његова структура била је једноставна, а правила су одређивале САД као донатор. Касније је
основан комитет Дејвис куп нација, који је био одвојен од ILTF, и све такмичарске нације су имале
право гласа. На састанку Дејвис куп нација, 1979. године, ITF је добио захтев да преузме одго -
ворност за Дејвис куп такмичење, и од тога дана ITF ефикасно организује и води тај догађај, који је
тринаест година старији од њега. Јужна Африка је годинама била погођена неслагањима у својој
владујућој постојећој политици од стране South African Lawn Tennis Union (SALTU). Горак осећај који
је тињао годинама, коначно је дошао до кључања 1961. године, када се Јужноафричка спортска
асо цијација обратила ILTF за помоћ и затражила директно чланство. Наравно, ово није могло бити
одобрено због политичке припадности земље. На посебном састанку Дејвис куп нација, одржаном
1970. године у Лондону, донето је правило које омогућава да се искључи било која земља која
угрожава конкуренцију, и због тога је Јужна Африка одбијена да приступи, због догађаја 1970. и
1971. године. Од 1973. до 1978. године они се налазе у Јужноамеричкој зони, али њихово прикљу -
чивање увек изазове неке друге земље да се повуку, укључујући и Индију 1974. године у финалу
Дејвис купа. 

ILTF је 1963. године обележио своју педесетогодишњицу оснивањем Федерејшен куп так -
мичења, међународног шампионата за жене, (повезујући са Дејвис куп такмичењем за мушкарце).
Његов формат је био другачији. Нације играју на нокаут бази која обухвата два сингла и парове. То
се показало као велики успех, иако је први догађај, како би сачувао трошкове, одржан у Квинс
клубу у Лондону, пре шампионата у Вимблдону. У Лондону је на такмичењу учествовало 16 земаља,
а САД су биле освајач трофеја. 1987. године, у Ванкуверу, достигнут је рекордан број земаља
учесника којих је било 45, укључујући Савезну Републику Немачку као освајача трофеја по први
пут. 1972. године, Федерејшен куп одржан је у Јоханесбургу у Јужној Африци, и био је заснован на
разумевању да сви играчи, без обзира на њихову боју, порекло и политичко уверење могу да
учествују. На овом такмичењу, учествовали су по први пут тамнопути играчи из Јужне Африке.
Важно је напоменути да је Артур Еш, први тамнопути играч који је освојио вимблдонски турнир
(1975. године). Ова тениска звезда и светски број 1 тог времена, свој живот је окончао на врло
тежак и крајње несвакидашњи начин. Наиме, Артур Еш је преминуо од последица ХИВ вируса, који
је наводно добио путем трансфузије крви, приликом једног лекарског захвата. 

На Федерејшен куп такмичењу у Филаделфији 1976. године, присуство Јужне Африке и Роде -
зије изазвало је прекид. СССР, Чехословачка и Мађарска су се повукле, као и Филипини. Овај
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континуирани међународни раздор значио је да је ILTF преузео кораке да одврати улазак Јужне
Африке у сваку наредну годину. Они нису учествовали у Федерејшен куп такмичењу од 1977.
године. 

Аматери, професионалци

Дефиниција истинског аматера је проузроковала много главобоља у оквиру портала ILTF. Већ
1882. године, USTA је одлучио да ниједном аматеру неће бити дозвољено да учествује на
турнирима од стране асоцијације. 1910. године, Олимпијски савет је затражио од bританског LТА
да дефинише тениског играча-аматера. Невоље су настале скоро одмах након поновног настанка
ILTF када је постало очигледно да поједини играчи заиста зарађују новац од такмичења. Године
1934. одржан је специјални састанак на коме је дискутовано о путовањима и хотелским тро -
шковима правећи разлику између професионалаца и аматера. ILTF се суочио са највећом опас -
ношћу њиховог кредибилитета – како да поставе правила, суочени са независним професио -
нализмом. ILTF никада није била тако подељена. На једној страни биле су нације које су изгубиле

најбоље играче у изолацији новоформираног али високопрофесионалног круга, и које су веро -
вале да се правила морају либерализовати како би неаматери остали у крилу званичног так -
мичења. Британци су предњачили по овом питању. На другој страни биле су земље које су страсно
веровале да је начело аматеризма једно од основних циљева ILTF и нису могли да замисле било
какву промену правила. Ова група се жестоко борила за своја поверења и много штете је при -
чињено слици ILTF која је представљена као неефикасна и ретроспективна. Велика Британија је на
крају одлучила да се коначан став мора заузети и заувек под вођством строгог лидера Хермана
Дејвида, председника „All England Club-а“ на Вимблдону, и предвођена Дерек Пенманом (LТА), и
Дерек Хардвиком (касније председником ILTF 1975–1977), који су „разматрали“ могућност
покретања Open Tennis-a (отвореног тениса) у свету. 

ILTF, WCТ

На хитном састанку одржаном 30. марта 1968. године у Француској, без несугласица, дого -
ворена је у принципу тема Open Tennis. Било је потребно 10 година подела и борбе у оквиру
досадашњег складног ILTF да се дође до овога споразума. Тих 10 година велике борбе у тенису,
довело је до важног преокрета. Агент је постао важан и нераздвојан део сцене, играчи су спознали

Херман Дејвид Дерек Пенман Дерек Хардвик



њихову снагу, и неки од најбољих мушких играча су удружили снаге са World Championship Tennis
организацијом (WCT), да промовишу отцепљење тениског „кола“ (круга), радећи у супротности са
званичним ILTF „колом“(кругом). 

То је била организација низа Гран при (Grand Prix) турнира уз великодушно спонзорство, па су
играчи могли да играју искрено, отворено и легално за новац, без рестрикција наметнутих од оних
који су изабрали да играју ривалско WCT „коло“. На крају ILTF се изборио и ипак преживео велику
кризу, постепено мењајући свој имиџ, давали су више виђености делегатима који су били при -
премљени да се померају са временом и разумно каналишу игру, не губећи из вида оригиналну
идеју развоја спорта на свим нивоима широм света. 

WCT је остао трн у оку све до одржавања годишњег генералног заседања у Италији 1971. го -
дине, када је ILTF прогласио да ни један играч који је под уговором са WCT, не може да игра у било
ком догађају који је под покровитељством National Lawn Tennis Association, нити WCT може одржати
било који његов турнир који је повезан са националним тениским удружењем. Ова забрана за мно -
ге је била кобна, и један пропуст са шампионата из Вимблдона је био спектакуларан. Аустралијанцу
Џону Њукомбу, троструком прваку, ускраћено је да брани своју титулу. Отишао је толико далеко
да је поднео захтев за самостални улазак, али му није дозвољено јер је имао статус играча под
уговором. 

Ипак је дошло до компромиса, и у марту 1972. године, мир је проглашен када су ILTF и WCT
удружиле снагу да промовишу јединствено „коло“ (круг) за добробит свих играча. 

Страсти су порасле у женском тенису, због неправде при расподели награда на турнирима.
Спонзори су тежили да понуде проценат суме доступне у мушким догађајима. Међутим, у борбу је
ушла Гладис Хелдман, динамична уредница светског тениског магазина, чије је вера у атрактив -
ност и одрживост женског тениса била непоколебљива. Подржана од стране неких водећих играча
и са спонзорством из „Вирџинија Слимс“, она је организовала 1971. године, само женско „коло“
(круг). Презир многих, претворила је у отворено дивљење када је доказала критике погрешним,
проналазећи спонзоре који су схватили потенцијал и буквално су уливали новац у „коло“ (круг).
Овај успех довео је Госпођу Хелдман у конфликт са Тениским удружењем Сједињених Америчких
Држава за тенис на трави (USLTA), који након што су се јасно и гласно успротивили стварању овог
квази удружења, затражили су у име казне 6 одсто од укупног наградног фонда. Нестабилно и како
се показало краткотрајно примирје, успостављено је када је госпођа Хелдман прихватила пози -
цију директора женског професионалног турнира у САД. Њена оставка уследила је после небро -
јених сукоба са USLTA и ILTF асоцијацијама, који су морали да подрже званичну игру. Она је своју
изузетну способност и индивидуалност окренула стварању отцепљеног женског турнира САД,
упркос и насупрот званичном женском USLTA турниру. Горка завада наставила се када је USLTA
одбио да одобри „Вирџинија Слимс турнир“, а тим гестом је госпођу Хелдман натерао да се обрати
Савезном суду. Све је додатно ескалирало са контра тврдњама USLTA за надокнаду штете и прогла -
шавањем Вирџинија Слимс играча „уговореним професионалцима“ и њиховим искључивањем из
учешћа на Вимблдону. ILTF поново је био уплетен у још један велики сукоб, али са професио -
налнијим ставом и широм перцепцијом. Уз разговоре са различитим сукобљеним странама мир је
био проглашен у женским тениским надметањима 1973. „Вирџинија Слимс турнир“ наставиће да
постоји а тада је и постављен темељ здравом радном удружењу које траје све до данашњих дана.

Прва суспензија Пилића, бојкот Вимблдона

Ипак, мир није дуго трајао. Већ 1973. године, ILTF је био уплетен у спор са Асоцијацијом
тениских професионалаца (АТР – унија мушких играча) у вези са деветомесечном суспензијом
наметнутом југословенском тенисеру Ники Пилићу због његовог непојављивања на мечу за своју
земљу у Дејвис купу против Новог Зеланда. Многи су сматрали да је казна престрога и изјављивали
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да ни једна земља не може да инсистира на томе да један играч без поговора игра за своју земљу.
На ванредном састанку, комитет је казну смањио на месец дана али у АТР су одлучили да покажу
своју снагу изјавом да ће њихови играчи бојкотовати Вимблдон из принципа. Тада се 80 играча
повукло са турнира, али њихов гест пао је у сенку због чињенице да је Вимблдон турнир те године
био изузетно успешан и без њиховог учествовања. Вимблдон је те године привукао другу највећу
посећеност (био је на другом месту по броју посетилаца) забележену у историји првенства од
његовог стварања до тог тренутка. 

ILTF је увидео да су најбољи играчи спремни и хоће да сарађују са организаторима игре, и да
ће редовна комуникација и размена идеја гарантовати континуирани развој ове игре на начин
који је прихватљив за све. 1973. године, формирали су Гран при комитет који је 1975. постао
Интернационални професионални тениски савет за мушкарце (MITPC). Овим је оформљено демо -
кратско управљачко тело за професионални тенис у мушкој конкуренцији. Интернационални про -
фесионални тениски савет за мушкарце (MITPC), који је 1988. године преименован у Тениски савет
за мушкарце (МТС) сасатојао се од девет чланова.

Интернационални професионални тениски савет за жене (WIPTC) формално је успостављен
1985. године, када је отворена канцеларија Савета у Њујорку, иако је основан 1975. године и радио
преко заједничког секретаријата ILTF и женске тениске асоцијације, професионалне тениске орга -
низације женских играча. Данас се Интернационални професионални тениски савет за жене
(WIPTC) састоји од четири представника женске међународне тениске асоцијације WIТА (ново име
за женску тениску асоцијацију) које је усвојено 1986. године, четири представника ITF и четири
представника међународних тениских турнира . Такође, њима су се придружила и два делегата без
права гласа, представника спонзора Светског првенства за жене, „Вирџинија Слимс“. Сврха Савета
је била између осталог, да промовише, контролише и управља организацијом и развојем главног
професионалног „кола” (круга) за жене широм света. 

Стиже тај-брејк и нови назив ITF

На годишњем генералном састанку 1988.
године, ITF је усвојио и систем тај-брејка у
Дејвис куп мечевима, и од 1989. године, игра
се у свим сетовима осим петог. Након тога,
база ILTF била је у канцеларијама на поседу All
England Club-а на Вимблдону, а након пензио -
нисања Базила Реја 1976. године, дошао је
нов генерални секретар Дејвид Греј, високо
поштовани дописник Гардиана у Лондону.
Његов квалитет као администратора, ILTF
неговао је само шест година, јер је изненада
преминуо 1983. године, у 55. години. Под ње -
говим вођством, ILTF је променио назив у
International Tennis Federation (међународна те -
ниска федерација), искључујући реч „Lawn”.
Након 100 година од почетка шампионата у
Вимблдону, 1977. године, за председника ITF
проглашен је Филип Шатрије из Француске, а
његов најближи сарадник био је Дерек
Хардвик. Први ITF светски шампиони 1978.
године били су Крис Еверт и Бјорн Борг, Филип Шатрије



изабрани од стране два одвојена панела бивших играча. Доналд Баџ, Ло Хоуд и Фред Пери
изабрали су мушког играча године а Маргарет Корт, Маргарет Дипон и Ен Џонс су изабрале
женског шампиона. На крају 1988. године, било је 147 придружених националних тениских удру -
жења, састављених од 88 пуноправних чланова и 59 придружених чланова. Савременим ITF упра -
вља Одбор који одлучује о начину рада Федерације за предстојећу годину и гласачким системом
бира 11 људи који ће радити за Управни одбор у периоду од две године. 

Управни одбор се мора састојати од четири државе које су домаћини гренд слем турнира
(САД, Аустралија, Француска и Велика Британија) и најмање једне државе из Азије, Јужне Америке,
Панамског Канала, те две европске државе. Постојећи ITF одбор, одабран за период 1987–89.
представљају: Филип Шатрије (преседник Француске), Хајнц Грим (Швајцарска), Едуардо Молине
О’Конор (Аргентина), Гордон Јоргенсен (САД), Ренди Грегсон (САД), Радмило Николић (Југо -
славија), Џим Кохрејн (Велика Британија), Франческо Ричи Бити (Италија), Еичи Каватеи (Јапан),
Пабло Лоренс (Шпанија) и Брајан Тобин (Аустралија). Дејвид Џад је именован за почасног
секретара (благајника). 

Олимпијске игре уводе тенис

У овом периоду ITF је добио ново седиште у Бајронс Корту у западном Лондону, а адми -
нистрација федерације лежи у рукама пет директора, подржаних од стране високо квалифи -
кованог особља. Директор за женски тенис била је Барбара Ванке, за мушки тенис Томас Халберг,
за развој Даг Мек-Карди, и администрацију Сали Холдсворт. Одељење маркетинга је основано
1987. године, и делује у Даласу, Тексас, под руководством директора маркетинга Мајка Дејвиса. ITF
је имао велику одговорност и надлежност, не само за Дејвис куп и Федерејшн куп такмичења, него
је имао и знатну заступљеност на четири гренд слем турнира преко националних удружења
Велике Британије, Француске, Сједињених Америчких Држава и Аустралије. ITF је на Олимпијским
играма 1988. године, које су одржане у Сеулу, такође добио одговорност, када се тенис вратио у
олимпијски програм, након одсуства од 64 године. Такође, ITF се знатно залагао за развој тениса у
млађим категоријама, тако да је организовао и покренуо World Youth Cup, међународно тимско
такмичење за дечаке и девојчице, старости испод 16 година. Захваљујући ITF, Федерејшен куп
такмичење је 1988. године, имало наградни фонд од преко 300.000 долара, спонзорисано од
стране гигант корпорације NEC из Јапана. Ова корпорација је већ следеће године спонзорисала
наградни фонд у Дејвис куп такмичењу, са више од 1.000.000 долара. Помоћну подршку пружили
су и „Опел“, „Џенерал моторс“, „Кока кола“, „Бос“ и „Ебел“. 

ITF је преко одељења за развој и Grand Slam Trust Fonda, преузео крупне кораке у стварању
тениске игре доступном што већем броју људи широм света. Grand Slam Trust Fond је уступио
почетну донацију ITF од 100.000 фунти, из шампионата у Вимблдону 1985. године. Вимблдон је
поновио овај гест и наредне године а био је подржан од Френч опена и Ју-Ес опена. Аустралијан
опен је такође обећао његову подршку. На овај начин, четири гренд слем турнира су се ујединили
да гарантују развој такмичарског тениса широм света. 

ITF је такође покренуо и програм дистрибуције и донације тениске опреме (углавном рекета
и жица), за јуниорски узраст у земљама којима тениска опрема није била доступна због ограни -
чених средстава. У намери да унапреди промоцију тениса, ITF је заједно са 17 чланова из ме ђу -
народног Преса, укључујући фотографе, телевизију и радио, оформио комисију за медије. Њена
основна функција је била, да размењује идеје, како би тенис унапредио везу са спортским
медијима. Поред овога, ITF је такође оформио и медицинску комисију 1985. године. Осим редовних
лекарских прегледа, лечења спортских повреда, дељења савета играчима у свим узрастима, ова
комисија је имала за циљ да реши велики проблем, а то је честа појава физичког и менталног
премора код играча у јуниорском узрасту. Узрок тога, превасходно је био велики број турнира у
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току једне године, са врло малом паузом између два турнира. Ово је био велики проблем код
играча у том узрасту, па су многи таленти морали да напусте такмичарску сезону и себе ускрате за
нове тениске успехе. Након опсежних истраживања на ову тему, ITF, заједно са WIPTC и МIPTC, је
одговорније приступио овом проблему и 1. јануара 1986. године су усаглашена и донесена пра -
вила о тачном броју турнира и паузама између њих у току једне године. 

Данас, на почетку 21. века ITF је модерна организација на чијем челу је Франческо Ричи Бити,
некада и сам тенисер, до 2000. године Европске тениске федерације, иначе председник
Италијанске тениске федерације у периоду до 1999. године. Поред Ричија Битија на врху
организације као потпредседник налази се Шпанац Хуан Маргетс, који је на овом положају од
1997. године. 

Под јурисдикцијом ITF поред Дејвис куп такмичења и ФЕД куп такмичења, свакако да су
најважнија четири највећа гренд слем турнира, у Мелбурну, Паризу, Лондону и Њујорку. ITF у
потпуности контролише Хопман куп у Перту на почетку сваке такмичарске године, као и два
завршна мастерс турнира, у конкуренцији жена Сони Ериксон WТА турнир и Тенис Мастерс куп за
осам најбољих мушких играча и дублова на крају године.

Поред ових највећих светских тениских догађаја ITF је задужен и за највећа такмичења у
конкуренцији јуниора, затим такмичења у конкуренцији ветерана, и на крају за организацију јуни -
орских Дејвис и ФЕД куп такмичења.

ITF је прешао дуг пут од његовог оснивања 1913. године, али никада није могао приуштити
себи да „лежи” на Лаурелс наградама и причама о успесима, него су увек постојале нове границе
које је било потребно прећи, у циљу унапређења тениске игре у свим узрастима и на свим
нивоима широм света. У следећој, 2013. години, ITF слави велики јубилеј – 100 година од оснивања.

Председник ITF Франческо Ричи Бити и Ана Ивановић за време финалног сусрета 
Дејвис куп репрезентација Србије и Француске 2010,  у београдској Арени
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ејвис куп је најзначајније тениско
такмичење када је реч о учешћу
на ционалних селекција. Од осни -

вања овог надметања (1900. године) претр -
пе ло је мало измена, али је најзначајнија,
свакако, она када је установљена Светска
група (2001) од 16 најбољих селекција. Ре -
пре  зентације су подељене по зонама (гео -
графски) на америчку, евро-афричку, је дан
и два, и азијску са Океанијом. Све екипе из
зона боре се да, прво уђу у Светску гру пу, а
онда, 16 најбољих репрезентација на стоји
да се домогне 18 килограма тешког
сребрног пехара, названог „салатара“, ина -
че осигураног од крађе на милион долара.
Због све већег интересовања од 1923. годи -
не тимови су подељени на америчку и ев -
роп ску зону, а победници ове две зоне са -
ста јали би се у финалу, како би победник
стекао право да изазове шампиона. 

Почев од 1955. године формирана је тре -
ћа зона – источна зона, да би, коначно,
данас ово так мичење садржавало четири
групе (зоне). 

Двајт Ф. Дејвис као студент на нај ста -
ријем америч ком универзитету Хар варду,
1899. године дошао је на идеју да орга -

низује сусрет харвардских и британ ских
студентских тениских селекција, да би ту
своју идеју остварио годину дана касније у
Бос тону, где је одржан први меч. 

Srbija među samo 13 zemaqa koje su

trijumfovale u najprestižnijem

teniskom ekipnom takmičewu 

muških reprezentacija, koje traje

već 112 godina

Први тим САД 1900. године:
Малколм Витман (Malcolm Whitman),
Двајт Дејвис (Dwight Davis) и Холкомб

Ворд (Holcombe Ward) са трофејом

II ДЕО



Само такмичење је у почетку било по -
знато под називом Међународни тениски
изазов (Lawn Tennis Challenge), али је
убрзо потом назив промењен у Дејвис куп.

Већ 1903. године у ово такми чење укљу -
чују се Белгија, Аустрија, Фран цуска и Ау -
стралазија (заједница коју су чи ниле Ау -
стралија и Нови Зеланд до 1913). До 1972.
године победник из прет ходне године
имао је част и обавезу само да брани на -
слов од изазивача, а онда је то правило
укинуто, па је ос вајач трофеја већ следеће
године играо мечеве у сва четири кола.

„Салатару“ су до сада освајале нацио -
налне селекције 13 земаља и то је податак
који нас тера на понос, јер је и Србија у том
клубу великана. Највише пута победник је
била селекција САД, која је трофеј у својим
витринама имала 32 пута. Следи Аустра -
лија која је тријумфовала у 28 финала.
Подједнак број победа имају још Францу -
ска и Велика Британија – по девет. Следе
Шведска са седам, Шпанија са пет, Не мач -
ка три и Русија са два трофеја, а у златну
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Двајт Дејвис, узоран студент права и те -
нисер био је од 1925. до 1929. амерички
министар рата, а од 1929. до 1932. генерални
гувер нер САД на Филипинима. Као дваде -
сетогодишњак поклонио је трофеј који ће
бити додељен победнику меча између аме -
ричких и британских тенисера, купивши
чинију за салату (отуда популаран назив за
трофеј – „салатара“).
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књигу победника, са по једним тријумфом,
уписане су, поред Србије (2010. године),
још и селекције Хрватске, Чехословачке,
Италије и Јужне Африке. 

Дунђерски пресеца 
врпцу историје

Оснивањем Тениског савеза у Загребу,
тениски спорт широм земље добија кор -
мило које ће држати смер само у једном
правцу, ка афирмацији и приближавању
белог спорта ширем аудиторијуму, а тако -
ђе се успоставља контакт са свим светским
релевантним чиниоцима, како би тенис
добио димензије какве је већ имао ван
граница наше Југославије.

Савез је примљен у Међународну те -
ниску федерацију, основану иначе девет
година пре оснивања нашег Савеза. Већ
годину дана касније, на олимпијским
играма у Паризу, Ђорђе Дунђерски је наш

представник на тениском такмичењу, али
је играо само прво коло сингла, где је по -
ражен резултатом 3:1 од Британца Гил -
берта.

Веома значајна година за југословенски
тенис је 1926, када је Савез пријавио еки пу
наше земље за учешће у Дејвис ку пу, нај -
већем екипном такмичењу на свету, које је
тада већ дубоко зашло у трећу деце нију
свог одржавања.

Дејвис куп 1927. године: Сад – Француска, Рене Лакост

Олимпијске игре у Паризу биле су по -
следње Игре на којима је игран тенис. Због
не јасноћа око самог статуса игре, односно
присутног професионализма, чел ници Ме -
ђу   на родног олимпијског комитета конста то -
вали су да се овакав тенис супрот ставља
основној идеји Игара да учешће узимају
само аматери. Требало је да прође више од
60 година па да се тенис поново појави на
Играма. Прве медаље подељене су у Сеулу
1988. године, и од тада најбољи играчи света
играју на олимпијском турниру.
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Новински фото-извештај давне 1927. године са Дејвис куп меча Југославија – Индија
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Жреб је хтео да нам први противник
буде репрезентација Индије, а историјски
меч је одигран 21. и 22. маја, 1927. године у
Загребу. Био је то меч другог кола. Југо -
славија је на извлачењу прескочила прву
рунду, док су Индијци, у првој рунди, у
Бар селони победили екипу Шпаније са 3:2.

Ђорђе Дунђерски је првог дана први
изашао на терен, против Сри-Кришне Пра -
саде, тиме пресекао врпцу историје и Југо -
славија је коначно заиграла у Дејвис купу.
Нажалост, искусни Индијци, били су пре -
јаки за наше играче. Прасада је у три сета,
6:2, 7:5, 6:2 савладао Дунђерског, док је док-
тор А. Х. Фјузи још брже надиграо Ива на
Балажа, 6:4, 6:2, 6:1. Када су следећег дана
исто тако брзо, у три сета, 6:1, 6:2, 6:4, Пра -
сада и Фјузи стигли и до трећег по ена, све
је било решено.  

Први савезни капитен наше еки пе био  је
Хинко Вирт, који је на тој функ цији остао
до краја 1931. године.

Из године у годину све више држава се
пријављивало за такмичење у Дејвис купу.
Од 1913. у Дејвис купу су заиграли и Не -
мач ка, Канада и Јужна Африка. Пуних се -
дам година после није било нове екипе, да
би се 1920. друштво увећало до ласком
Холандије, а затим 1921. стижу Дан  ска,
Индија, Јапан, Шпанија и Чехо сло вачка. 

Румунија, Италија, Швајцарска и Ирска
пријављују своје репрезентације за Дејвис

куп годину дана касније, а затим у следе -
ћих три до четири године пристижу и све
остале репрезентације. 

Ми смо 1928, поново у мају месецу, има -
ли сусрет у Дејвис купу. Овог пута у првом
колу, против екипе Финске, коју смо уго -
стили такође у Загребу, опет на земљаном
терену. За Југославију су тада играли Аца
Поповић из Новог Сада и Фрањо Шефер из
Загреба, иначе троструки првак државе у
периоду од 1929. до 1931. године.

Ни тада нисмо успели да победимо на
домаћем терену, стигао је убедљив пораз
од 4:1, а једини поен освојио је у послед -
њем сингл сусрету, када је резултатски меч
био готов, Фрањо Шефер, победивши Гро -
тенфелта у четири сета. 

Првог дана Аца Поповић је успео да ос -
воји сет, такође против Гротенфелта, али
се већ тада видело да је југословенски
тенис на узлазној путањи и да је питање
дана када ће се наши тенисери изједна -
чити са играчима из Европе.

Секретар ЈТС Ото Хајнц са финским
тенисерима Гротенфелдом и Граном и

потпредседником ЈТС Стеваном Хаџијем 
у Загребу 1928. у време Дејвис куп

сусрета Југославије и Финске
Према извештају Политике, од 28. јуна

1927, јасно стоји да је одлуком Комитета у
Лондону меч Дејвис купа Југославија  –
Индија у Загребу формално регистрован ре -
зултатом 3:2 за госте, уместо 3:0 како је у
први мах јављено. Наиме, због кише, меч
није настављен  после прва два дана, а капи -
тени су се договорили да се меч не наставља
јер гости треба да путују, и да они  предају
два преостала меча. Ова одлука је јављена у
Лондон, и када су се руководиоци такмиче -
ња сложили, гости су отпутовали из Загреба.



Прво гостовање репрезентације Југосла -
вије и меч ван наших граница било је у
Атини, почетком маја 1930. године, када
смо про тив Грчке изгубили и трећи меч у
Дејвис купу, резултатом 4:1. Двочлана
екипа је тада играла у саставу: Фрањо Ше -
фер и Крешо Фридрих, а једини бод за
нашу тениску репрезентацију до нео је
Крешо Фридрих, трећег дана, када је до -
маћин већ имао победу у џепу и ре зултат
од 3:0.
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1. ХАШК, Загреб (1922)
2. ЗКД, Загреб (1922)
3. Конкордија, Загреб                (1922)
4. ТК Осијек, Осијек                  (1922)
5. Грађански спортски клуб, Бјеловар (1922)
6. ТК Карловац, Карловац             (1922)
7. Златарски спортски клуб, Златар (1922)
8. Унитас, Нова Градишка              (1922)
9. Цибалија, Винковци                  (1923)

10. ТД Атена, Љубљана               (1923)
11. БТК Шумадија, Београд            (1923)
12. Словенски клуб, Марибор            (1923)
13. Тениски клуб, Велики Бечкерек (1924)
14. Тениски клуб Палић, Суботица   (1924)
15. Словенски ТК, Птуј                 (1924)
16. С. Д. Рапид, Марибор               (1924)
17. Панчевачки ТК Панчево           (1925)
18. Сомборско СУ Сомбор            (1925)
19. ТК Вршац, Вршац                    (1925)
20. ТК Загреб, Загреб                 (1926)
21. Одбор за ОМТ Загреб             (1926)
22. Новосадски ТК Нови Сад             (1927)
23. Бродски ТК Брод на Сави            (1927)
24. БТК Београд, Београд               (1927)
25. СД Макаби, Загреб                 (1927)
26. ТК Рума, Рума                    (1927)
27. СК Цеље, Цеље                     (1927)

28. ТК Сушак, Сушак                    (1927)
29. Руски ТК Загреб                   (1928)
30. ЈТК Сплит, Сплит                    (1928)
31. САШК Сарајево                   (1928)
32. Одбор за Војводину, Суботица         (1928)
33. АТК Загреб, Загреб                 (1928)
34. Чаковечки СК, Чаковец             (1928)
35. ТК Плаво-бели, Суботица              (1928)
36. ТК Сента, Сента                    (1928)
37. СК Птуј, Птуј                      (1928)
38. ТК Оџаци, Оџаци                 (1928)
39. Сомборски ТК Сомбор             (1928)
40. СК Дулцис, Нови Врбас              (1928)
41. Спортски боб клуб, Београд           (1928)
42. ТК Жељезничар, Сплит               ( 1929)
43. ТК Сарајево, Сарајево              (1930)
44. Тенис Церкле, Загреб               (1930)
45. Академски ТК, Сплит               (1930)
46. ТК Напредак, Велики Бечкерек       (1930)
47. СК Блед, Блед                    (1930)
48. Липик купалиште, Липик               (1930)
49. Одбор за Београд, Београд         (1930)
50. ТК Цриквеница, Цриквеница          (1930)
51. Грађански ТК Брод на Сави       (1930)

Клубови ничу као печурке после кише
Од оснивања Тениског савеза Југославије 1922. године и учлањења у ITF и све међународне

форуме, после старта наше репрезентације у Дејвис купу, популарност тениса у Југославији расла
је из дана у дан. Нај бољи показатељ је број клубова, који су се оснивали и који су се учлањивали
у ТСЈ. Од почетних осам клубова, који су оформили Савез, осам година касније, 1930, било их је
укупно 51!

* Напомена: У загради је година када је клуб
примљен у Тениски савез Југославије
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Коначно прва победа
Од 1927. када је Југославија заиграла у

Дејвис купу, па до прве победе про шло је
четири године. Али, треба на поменути да
је у међувремену тенис у Југо славији кре -
нуо крупним корацима напред, јака так -
мичења, клупски мечеви, појединачна
државна првенства, све то је утицало да се
квалитет нагло подигне. По ред шампиона
Шефера, чврстог Фри дриха, свој долазак
најављује Кукуљевић, па Иван Радовић,
Никола Антолковић, пристижу мла ди Пун-
чец, Палада… Југо славија већ има озбиљне
ранг листе и са став за по штовање.

Историјска, прва победа у Дејвис купу,
догодила се у Београду, од 2. до 4. маја,
1930. године. У госте су стигли Швеђани,
са Харијем Рамбергом и Џоном Содер -
стромом, а њима је наш селектор Хинко
Вирт супротставио Фрању Шефера, Крешу
Фридриха у син глу, а са Шефером је дубл
заиграо Иван Радовић, касније много по -

знатији као сликар и уважени члан Ака -
демије наука. Четврти члан је био Фрањо
Кукуљевић, али није добио прилику да
заигра. 

Први су на терен изашли Фри дрих и
Рамберг, и развила се борба за сваки поен,
за сваки гем. Меч се одужио, није се на зи -
рао крај, а ни победник, јер су после че ти -
ри сета ривали сели на клупу да се одмо   ре,
а резултат је био 2:2. У петом, одлучујућем
сету, Крешо Фридрих, ношен френе тич -
ним бодрењем са трибина БТК, први је до -
шао до магичне цифре од шест гемова (6:4)
и тиме донео вођство Југо славији – 1:0.

После овог меча амбиције наше екипе су
порасле. Државни првак, Фрањо Шефер,
понесен важношћу меча, и великом одго -
ворношћу после победе Фридриха, изгу -
био је први сет са 6:4, иако ривал није био
бољи такмац. Међутим, то је било све што
је у том мечу дозволио великом ривалу. У
следећа три сета на терену је постојао само
један играч, 6:3, 6:1, 6:0!

Пред Дејвис куп меч Југославија – Шведска у Београду, 2. маја 1930: 
Хари Рамберг, Фрањо Шефер, Џон Содерстром и Иван Радовић



Вођство од 2:0 после првог дана, давало
је реалну наду да ће се Југославија наћи у
другом колу Дејвис купа, да је на прагу
историјска, прва победа у овом елитном
такмичењу. 

Тако се и догодило. У игри парова Ра -
довић и Шефер су у четири сета надиграли
Швеђане, а одушевљено гледалиште је на
рукама изнело са терена наше играче. Ос -
тала два меча, трећег дана, нису имала так -
мичарски карактер, али су оба припала на -
шим играчима, тако да је прва победа у
Деј вис купу завршена победом од 5:0!

У следећој рунди, Југославија је била
домаћин фаворизованој Шпанији, коју смо
дочекали у Загребу, у потпуно истом са -
ставу као и против Шведске у Београду.
Али, Шпанија је била сувише јак ривал, па
ни бројна публика и добра игра нису били
довољни, коначно – 4:1 за госте.

Од Чехословачке 
креће залет

Први тријумф у Дејвис купу итекако је
осоколио све љубитеље тениса, људе који
су вредно водили Савез, играче, давао је
наду да долазе године успеха. Међутим,
иако је масовност била видна почетком
тридесетих година, ипак се још морало
чекати па да победе у Дејвис купу против
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Фрањо Шефер, троструки првак
Југославије (1929–1931)
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најбољих играча из других држава буду
нешто што се само по себи разуме.

Већ следеће, 1931. године, поново у За -
гребу, (8–10. мај), угостили смо репрезен -
тацију Јапана, и то у најбољем саставу, са
Шефером и Кукуљевићем, док је Крешо
Фридрих био на клупи као резерва. Али,
већ познати и признати играчи на међу -
народној сцени, Ј. Сато и Х. Сато, просто су
протутњали Загребом, не давајући нашим
момцима ни најмању шансу, и једино је
тре ћег дана Кукуљевић ишчупао почасни
сет. Резултат од 0:5 апсулутно је одго варао
игри на терену, и за нас је такмичење те
године било завршено. 

У наредном мечу, годину дана касније, у
Копенхагену, исти играчи (Шефер, Куку -
љевић), али опет пораз, од домаћина Дан -
ске 4:1. Била је то година када је Те ниски
савез славио 10 година постојања, и када је
Хинко Вирт, дотадашњи пред сед ник, по -
ново једногласно изабран за првог човека
тениса у Ју гославији. Како је од 1927. го -
дине обав љао и функцију савезног ка -

питена Дејвис куп репрезентације, Хинко
Вирт је због ве ликих обавеза на месту
председника уру чио Скупшти ни оставку,
која је прих ва ћена, а на његово место иза -
бран је Иво Ла баш, из Загреба. Лабаш је на
овој функ цији остао само годину дана, да
би у се зони 1933. то место заузео Фрањо
Шефер.

Ни честа промена селектора није донела
бољитак у нашим резултатима, па је усле -
дио и пораз од Италије у Фиренци (1933),
победа исте године против Норве шке у
мечу за опстанак у Светској групи, а онда
опет пораз против Аустрије у Загребу (1:4).

После Фрање Шефера на селекторској
клупи, где је провео такође само годину
дана, у 1934. био је доктор Отон Хајнц, а у
периоду 1935–1936. селекторску палицу је
преузео инжењер Федор Маланчец.

Баш у том периоду, игром случаја, два
пута заредом наша репрезентација је игра -
ла против Чехословачке, свакако једне од
најјачих екипа у тенису тог времена. У на -
шем тиму, већ тада су стасали играчи који

Девис куп у Прагу 1935, Чехословачка – Југославија: Родрих Менцел и Фрањо Пунчец



су надалеко пронели славну нашег тениса
предратног доба: Пунчец, Палада, Куку -
љевић и Митић.

Први меч је одигран у Прагу (10–12. мај,
1935) у оквиру прве рунде, на земљаној
подлози, и домаћи тенисери предвођени
чувеним Менцелом нису имали милости,
4:1, а Пунчец и Палада су против неве -
роватног Менцела једва сакупили неко ли -
ко гемова. Чехословачка је те године сти -
гла до финала. Тиме је такмичарска година
за наше била готова, али је вољом жреба,
који нам није био наклоњен, већ следеће
године, у Загребу, поново игран сусрет две
репрезентације. 

За ову 1936. годину, савезни капитен
Федор Маланчец, поставио је са свим дру -
га чије критеријуме припрема најбољих
играча, и у ту сврху ТСЈ је анга жовао по -
знатог француског тренера Рами лона, који
је пуних шест месеци радио са Пунчецом,
Паладом и Кукуљевићем, тре нинге и фи -
зичке припреме какве ови ни када пре нису
имали. 

Шалата, где се играо меч против Чехо -
сло вачке, била је премала да прими све за -
интересоване, а посета од скоро 4.000 људи
је нешто што је до тада било неза ми сливо.
Два сата пре меча већ је све било пуно, а то
што су Чеси стигли без ведете Менцела

није значило да је победа осигу рана.
Први су на терен крочили Пунчец и

Сиба. Чех је био непознат ривал нашем
прваку који је већ словио за озбиљног
игра  ча у Европи. Меч је почео са пуно
грешака на обе стране, што је био знак
да су и један и други били свесни важ -
ности овог дво боја. Ношен непрекид -
ним скандира њем, Пунчец је у прва два
сета гос по дарио, и 6:1, 6:2 је резултат
који го вори о игри. Тада је по пустио,
једна су дијска гре шка мало више га је
изнер вирала, и уместо да до врши гро -
ги раног против ника, трећи сет је при -
пао Сиби – 6:2. Када се и препуно гле -
да лиште забри нуло да би исход овог
сингла могао доћи у питање, Пунчец је
на маес тралан начин дотукао ри вала –
6:0.  

Други сингл заиграли су Па лада и
Хект. У првом сету водила се дивов ска
борба, имао је наш тенисер код ре -
зултата 4:4 у овом делу игре и три лоп -
те да поведе са 5:4 на сервис про -
тивника, али је шансу пропус тио, и
ис  кусни Чех је добио први сет 8:6.
Када је и други сет припао го стујућем
играчу, било је јасно да ће доћи до
изједначења у овом су срету. Тако је и
било, мада је трећи сет припао нашем
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играчу. Исцрп љени Палада није успео да
се до краја поврати, и четврти сет поново
осваја Сиба 6:2.

Субота, дан одређен за игру дублова,
био је кишовит од раних јутарњих сати,
али како се повремено пролепшавало, све
до касних поподневних сати ни је се знало
хоће ли се играти, или не. На крају је
сусрет одложен за недељу, мада је и тај дан
био више кишовит неголи сув. Наша ком -
бинација Пунчец-Кукуљевић, насупрот
искусним дубл играчима Ма лечек-Хехт.
На расквашеном терену, често и клизавом,
развила се борба која је трајала до вечер -
њих сати, у пет сетова. Иако су наши те -
нисери водили са 2:1 у сетовима, преваг -
нуло је искуство и боља игра на мре жи
гостију, и у одлучујућем сету, Чехосло -
ваци су стигли до 6:4, и вођства од 2:1 у
укупном скору. 

Изгледало је да ће лоше време омести
игру и у понедељак, али негде после подне
дошло је до разведравања и на терен су
крочили Пунчец и Хехт. Опет препуно
гледалиште на Шалати, опет бучно нави -
јање које је судија врло често морао да
прекида, како би играчи могли да наставе

игру. Развила се велика борба за сваки
поен и сваки педаљ терена. Наш тенисер је
био врло ра сположен за игру, и после
неких 45 минута добио први сет – 6:3. Врло
добро је кренуо и у другом сету, али је тада
искусни Хехт донекле променио тактику и
кренуо чешће да из лази на мрежу. То је
мало пореметило ри там Пунчеца, и после
неколико мањих грешака нашег тенисера
сет је припао гос тујућем играчу – 6:4.

У трећем сету Хехт је наставио да до -
минира, Пунчецу више ништа није пола -
зило за руком и врло брзо је на семафору
стајало – 6:1 у корист Хехта. Када су многи
помислили да је то још један у низу наших
пораза у Дејвис купу последњих година,
до изражаја је дошла физичка спремност
нашег играча, и тек тада је постало јасно да
је ангажман веома скупог француског тре -
нера Рамилона, уродио плодом. Иако је
Хехт повео и у четвртом сету 3:1, даље није
могао. Пунчец се рази грао, ни једна лопта
више није могла да прође а да је он не
стигне брзим ногама које више нису осе -
ћале никакав умор. Пре окренуо је сет од
1:3 на 6:4, а у петом, одлучујућем, 6:2, уз
овације домаће публике, која је дуго на но -
га ма аплауди рала домаћем шам пиону. На -
равно да је трема обухватила оба играча
петог пресуд ног меча, али је већ после
само неколико уводних гемова било јасно
да је Палада много боље спреман од Сибе.
Резултат – 6:3, 6:2, 6:4 и Југославија се
нашла у другом колу Дејвис купа, тријум -
фом над једном од најбољих селекција Ста-
рог кон тинента у периоду између два рата. 

Парижани отписали
Југословене

Иако су наши тенисери већ били поз -
нати у Француској, штампа је на спортским
странама врло опширно представљала
репрезентацију Југославије, биографске
податке, фотографије, врлине и мане.

Одмор на планини
Француски стручњак, професор Рамилон,

коме се приписује велики допринос за на -
предак југословенских репрезентативаца,
увео је, за ондашње прилике, веома нео -
бичан метод рада. 

После исцрпљујућих кондиционих при -
пре ма, које су рађене упоредо са тенис ким
тренинзима, обавезан је био одмор од осам
дана, али искључиво на планини! Коли ко је
ово био правилан метод рада показало се на
мечу против Чехословачке у Загребу, па је
професор наставио са праксом и за следећи
меч против својих сународника у Паризу,
тврдећи да је то једини начин да се момци
супротставе фаворизованим домаћи нима.



После победе Југославије против Чехо -
словачке занимање за наш тим је порасло,
поједини тениски коментатори упозора ва -
ли су да домаћинима неће бити нимало
лако против врло мотивисаних гостију,
жељ них славе и скалпа једне од најјачих
репрезентација света тога времена.

Рачуница која је забрињавала оне опрез -
није била је више него врло јасна. Тада -
шњи број 1 на свету, Фред Пери, једва је на
Ролан Гаросу савладао те године Чеха
Хекта, којег је Фрањо Пунчец победио у
Загребу, што је био сигнал да би Југо -
словен могао победити и Дестремоа, који
је био сличних карактеристика као Хехт.
Ни за Босуса нису могли баш да ставе руку

у ватру да ће моћи против Пунчеца. За
дубл, Боротра и Бернар нису страхо вали,
то је била постава за сигурну победу.

Ипак, опрезност се можда наслућивала
код неколицине стручњака, новинара и
мало бољих познавалаца тениских прили -
ка у Паризу, остали нису сумњали у још
један убедљив тријумф домаће екипе,
славом овенчане у Дејвис купу, која је само
у пероду од 1927. до 1932. године шест пута
узастопно освајала ово такмичење, са нај -
јачом генерацијом икада у историји Фран -
цуске (Коше, Лакост, Боротра и Бруњон).
Што се тиче наших играча, треме није
било. Није се имало шта изгубити, мар љи -
во су вежбали на теренима Ролан Га роса,
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Деjвис куп 1936, Ролан Гарос, меч Југославија – Француска: Драгутин Митић, 
Фрањо Пунчец, савезни капитен инж. Федор Маланчец, француски тренер 

Рено Рамилон, Фрањо Кукуљевић и Јосип Палада
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били су изузетно физички спремни, и из -
јаве које су давали француским нови на -
рима који су са пажњом пратили тре нинге
сводили су се отприлике на следеће:

– Допутовали смо да би се борили, из га -
раћемо на терену. Увек постоји нада за оно -
га који се бори, можда може и да по беди.
Дошли смо у Париз да би показали да
нисмо случајно савладали Чехосло вач ку,
хоћемо да покажемо да не заос тајемо много
за екипама које су данас нај боље на свету.

Сећања на овај сусрет често су каснијих
година била тема југословенске штампе,
препричавао се сваки детаљ, враћало се на
велики двобој који је обележио Дејвис куп
те године. Обично је о догађају говорио
савезни селектор Федор Маланчец.

– Са железничке станице у Загребу, прво
према Цириху, воз је некако брзо кре нуо,
нисмо се стигли ни поздравити са поро -
дицама. У вагону за Париз било је то лико
путника, једва да смо сместили ства ри, а

ми смо морали да стојимо у ходнику, што
ни Пунчецу, ни Палади, уопште није
сметало. Први део пута, до Цириха, са
нама је путовао Ђорђе Дунђерски, први
Дејвис куп играч из 1927. године, када смо
играли против Индије, а како је добро
познавао игру Босуса, с којим је неколико
пута играо тих година, надугачко и наши -
роко је објашњавао момцима каква је так -
тика потребна да би се савладао неугодни
Француз.

Наша екипа је била смештена у хотелу
„Балтимор“, у улици Клебер, а на желез -
нич кој станици чекали су Митић и Куку -
ље вић, који су већ од раније били у Пари -
зу, јер су учествовали на Отвореном првен -
ству Француске у Ролан Гаросу.

Пре почетка игре парова, Париз 1936:
Боротра, Бернар, Кукуљевић и Митић



Очерупани галски петлови 
Од првога дана боравка Југословени су

били у центру пажње, али препотентни
Французи нису пропуштали прилику да
истакну како је резултат предстојећег
меча сасвим известан, без обзира на добру
фор му гостију из Југославије. Ипак, у
једном новинском чланку који је изашао
тих дана, француски шампион Кристијан
Босус поз вао је на опрезност, назвавши
гостујуће играче Пунчеца и Паладу пра -
вим кроко дилима, што је у ондашњем
жаргону међу тенисерима значило да су
преко пута мре же двојица играча који су
тврди као камен.

Петак, први дан меча, свих 12 хиљада
места било је попуњено, и у таквој атмо -
сфери први су на терен изашли Бусис и
наш Јосип Палада. Терен је тога дана био

мекан, због кише која је падала тих дана,
па је лопта теже одскакала, губила брзину,
и то је очиглед но, већ после само пар гемо -
ва, очигледно више одговарало нашем ре -
презентативцу. Палада, изванредно фи -
зич ки припремљен, безброј пута је оди -
гравао кратке лопте, за тим гледао да про -
дужи поен што је дуже могуће, а Француз
је све теже и теже ди сао, а покрети су му
били све спорији и спо рији.

Први сет, иако је трајао више од сат вре -
мена, резултатски је убедљиво припао Па -
лади – 6:2, и настало је комешање у пуб -
лици, јер домаћа размажена публика није
била навикла да се неко тако поиграва са
њиховим љубим цем и шампионом. Други
сет Палада наставља истом тактиком, али у
овом делу игре француски ас налази снаге
у себи да парира, па иако је наш тенисер
ухватио и први гем, на крају је било – 2:6,
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Ролан Гарос, 1936: Палада после победе над Бусисом зa вођство од 1:0…
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…Пунчец и Дестремо излазе на терен где ће одиграти други сингл

самим тим и изједначење, а уздах олак -
шања прохујао је трибинама велелепног
централ ног терена Ролан Гароса.

Од почетка трећег сета па до краја, на
терену је постојао само један играч, Јосип
Палада. У трећем сету Босус је имао први
гем, затим Палада 3:1, да би код 3:3 Фран -
цузу понестало снаге – 6:3 за Југословена.
Ни пауза од 10 минута, између трећег и че -
твртог сета, није помогла домаћем играчу
да се опорави и пружи јачи отпор нашем
играчу. Резултатом 6:2 Палада завршава и
четврти сет, тиме доноси Југославији вођ -
ство од 1:0 у мечу против фаворизо ваног
домаћина.

У другом појединачном мечу састали су
се Дестремо и Пунчец. Драма се није
могла одмах наслутити, јер су играчи кре -
нули врло опрезно. Француз, помало упла -
шен због пораза који је претрпео његов

колега у првом синглу, Пунчец осокољен,
али опрезан, знајући какву шансу има Југо -
славија, уколико би и он првог дана добио
меч. Први сет је завршен 6:3 за на шег тени -
сера, и тада су у француском та бору упа -
лили сва црвена светла, док је публика
потпуно остала без даха, не веру јући да и
други њихов представник про лази лоше у
сусрету против тениских аут сајдера.

У другом сету Француз се потпуно про -
будио, до 2:2 Пунчец се држао, а онда је
уследило неколико грешака што је разго -
ро пађени Француз одмах претворио у сет –
6:2!

У трећем сету коначно – драма. За сваки
поен игра се на живот и смрт, ривали се
надмећу у лепим потезима, трчи се из угла
у угао, скраћене лопте, да би на крају било
7:5 за домаћег тенисера, уз бурне овације
париске публике.



Добра кондиција и одлучност Пун чеца
да се не преда је резултатирала освајањем
четвртог сета за непуних 12 минута(!) – 6:0.

У петом, одлучујућем делу игре, врху -
нац драме. Дестремо је повео 2:0, а Пун -
чец, иако већ видно уморан од пакленог
темпа који је био наметнуо у четвртом
сету, опет налази снаге да се врати, и пре -
окреће на 4:2. Међутим, ни Француз не
жели тек тако да се преда и стиже до 4:4.
Пунчец осваја гем на свој сервис, али
узвраћа и Француз – 5:5. Код 7:6, на сервис
Дестремоа, Пунчец је имао и меч лопту,
али уследио је ас ударац, и од тог тренутка
Пунчец више није имао снаге. Дестремо
преокреће, добија сет 9:7, тиме и меч и по -
равнава резултат после првог дана, враћа
Француску у игру.

Другог дана сусрета играли су парови.
Наша комбинација Кукуљевић – Митић,
одавно прежаљена, јер су преко пута мреже
били Боротра и Бернар, ипак није била
топовско месо, јер је на крају, после скоро
три часа, уследио достојан пораз, у пет се -
това: 8:6, 7:5, 4:6, 3:6, 6:2. На овај поен се
није рачунало, али наши тенисери су сво -
јом игром унели додатну нервозу до ма -
ћину, који чак ни сигуран поен у дублу ни -
су могли да осигурају без пет дугих сетова.

У првом синглу у недељу, трећег дана,
Јосип Палада је у четири сета потпуно
разоружао Дестремоа, и укупни резултат
изједначио, оставивши Пунчецу и Босусу
да у међусобном двобоју коначно реше
енигму тродневног сусрета.

Одлучујући меч је почео како се и оче -
кивало – врло нервозно са обе стране. Прво
је сервирао Пунчец и сервис одмах изгу -
био, али се Француз реванширао у сле -
дећем гему – 1:1. Трећи гем је трајао 15
минута, коначно Пунчец осваја сервис,
али опет Француз узвраћа, да би наш играч
поново изгубио свој сервис, што је дома -
ћем играчу, после сигурне игре у шестом
гему донело недостижних 4:2. До краја
сета Пунчец узима само гем, и први део
игре осваја Бусис – 6:3.

Други сет потпуно другачији, не само
резултатски, већ и по начину игре. Пунчец
је кренуо много храбрије, чешће је ризи -
ковао, домаћи играч био је потпуно изне -
нађен овим обртом, и резултат од 6:1 за
нашег играча права је мера за овај део игре.

Трећи део игре опет је кренуо добро по
Пунчеца. Повео је 2:1, у три наврата имао
је шансу да дође од 3:1, није искористио, и
Бусис је прво дошао до 2:2, да би повео и
5:2. Ништа није вредело Пунчецу што је
активном игром освојио наредна два гема,
код 5:4 Француз је сервирао за трећи сет и
добио – 6:4.

До 4:4 у четвртом сету, резултат се ло -
мио, час у корист једног, час у корист дру -
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Пунчец спасао две меч лопте
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Светска сензација
Тријумф Југославије 1936. године против

Француске у Паризу одјекнуо је као прво раз -
редна сензација. Просто се није могло зами -
слити нешто тако, с обзиром на то да је
Француска имала тениску традицију, посебно
тих година када је била непобедива у Дејвис
купу.

Од 1927. године, када је наша екипа тек
стартовала у Дејвис купу, па следећих шест
сезона, Француска је неприкосновено
владала на овом такмичењу освојивши титулу
сваке године, а те 1927. савладали су САД на
њиховом терену, у Филаделфији, иако су боје
САД бранили чувени Бил Тилден и Џонстон.
Међутим, најславнија генерација Француске
свих времена у тенису, Коше, Лакост, Боротра
и Бруњон, протутњали су Филаделфијом, а у
одлучујућем петом синглу, Анри Коше је био
бољи од Била Џонстона.

Знајући за податак да је Француска била
шест пута шампион у шест година, победа
Југославије у Паризу просто је невероватна…

Рамилон издао Французе
Угледни часопис „Тенис“, који је тих година

излазио у Француској, донео је текст из пера
уредника Марсела Даниноса, који се осврнуо
на добру игру и добру спрему југословенског
тима, али и на чињеницу да је француски тре -
нер Рамилон кривац што је Француска из -
губила.

– Пре меча срео сам се са тренером Ра -
милоном, и после дужег разговора са њим
схватио сам чињеницу да Француска и није
фаворит у мечу против Југословена, како смо
то сви желели, а јавност подржавала. Праве
спортске атлете, потпуно спремни, тениски
врхунски обучени, а њихова мирноћа и си -
гурност просто су нервирали домаће играче,
који у одсудним моментима нису успевали да
парирају. Инсистираћу код Тениског савеза
Француске да мало пажљивије размисле када
своје најбоље стручњаке извозе у иностран -
ство, и то баш онима који нам могу угрозити
доминацију. Рамилон је могао да буде са наше
стране, много лакше би нам било.

гог тенисера, да би Француз, бодрен фре -
нетичним аплаузима домаћих навијача,
сти  гао до 5:4 и две меч лопте, које је наш
играч спасао упорно играјући на против -
ников бекхенд. Изнервиран што није ус -
пео, Бусис је изгубио концентрацију и чет -
врти сет се завршио 7:5 за нашег играча.

Права мера, тродневни двобој Францу -
ске и Југославије и неизвесност до самог
краја и у само једном, петом одлучујућем
сету пашће и коначна одлука. Сервирао је
Бусис први у петом сету и повео 1:0, али то
је било све што је успео да учини. Следећа
четири гема освојио је наш тенисер, а фи -
зичка припремљеност је дошла до пуног
изражаја. Домаћи играч више није успевао
да парира, све му је било теже да стиже из
једног угла у други, и Пунчец је то зна -
лачки користио. 

Светска тениска сензација се ипак дого -
д ила. Југославија је, усред Париза, 7. ју на

1936. бацила на колена фаворизовану до -
маћу селекцију, а Европа је морала да при -
зна да се на те ниском небу појавила још
једна екипа која заслужује посебну пажњу
и респект, било где и било са ким да игра.

Неочекивана промена
датума полуфинала

Није било довољно времена да се слави
успех, с обзиром на то да је полуфинални
меч био на програму 17. јуна, дакле непу -
них 10 дана од сусрета са Француском.
Нашима се спремао величанствен дочек на
жељез ничкој станици у Загребу, али сти -
гао је те леграм Светске организације да се
меч у Бечу помера за 13. јун! Реаговао је
хитно председник нашег Тениског савеза
Стеван Хаџи пославши телеграм у Лондон.
Тра жио је образложење одлуке, јер су
наши играчи били тек на путу из Па риза ка
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Загребу, и да не могу стићи ни да се рас -
пакују, а камоли да се припреме за пред -
стојећи дуел полуфинала. Ипак, унапред
се знало да ће одговор из Лондона бити
негативан и да нам неће изаћи у сусрет, па
је послат те леграм полицији на желез нич -
кој станици у Инзбруку, са молбом да се
обавести руко водство наше екипе да је
дошло до измене датума играња, те да
промене композицију и укрцају се за Беч.

Овом одлуком наши играчи су били
при нуђени, да после дводневног путовања
возом, буквално само распакују кофере и
изађу право на терен. Жеља Аустријанаца
да се меч игра што пре била је више него
про видна, јер су рачунали на умор Југо сло -
вена и сигуран тријумф који би их од вео у
финале Дејвис купа. Једино није јасно због
чега је Међународна федерација изашла у
сусрет њиховој молби, када је ода вно био
одређен датум одигравања полуфи нала.
Очигледно је да су Аустри јанци имали

велики утицај у врху Међу народне феде -
рације, који су обилато ко ристили.

И, како то обично бива, невоља никада
не долази сама. Полиција и шеф станице у
Инзбруку нису обавестили наше играче и
руководство о телеграму који их је чекао са
новим инструкцијама, па су сутрадан,
уместо у Беч, наши стигли у Загреб. На рав -
но да им је приређен незабораван до чек,
али је то уједно био и испраћај, јер је ва -
љало само променити перон, па поно во на
пут, овога пута у престоницу Аустрије.

У парку Пратер 
10 хиљада гледалаца

Није била тајна да су домаћи играчи
слабији од наших репрезентативаца. Једи -
на непознаница је била колико су Пунчец
и другови сачували снаге за још један
двобој. Да се меч играо према раније утвр -
ђеном распореду, дилеме не би било, ова -

Пред меч парова, 1936. у Бечу: Кукуљевић, Митић, Баворовски и Метакса



ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

89

ко, домаћин се надао да је стекао важан
поен пре меча добијањем новог термина за
одигравање сусрета. У Бечу је владало оп -
садно стање. Преко 10 хиљада људи тиска -
ло се у парку Пратер, да би ужи во гледали
двобој домаћих играча са Југословенима
који су положили на коле на тако славну
екипу као што је Францу ска. Аустријанци,
никада ближи финалу Дејвис купа до тада,
гајили су наду да би домаћи терен и бучна
публика могли да буду одлучујући фактор
на путу до победе.

Првог дана састали су се у првом синглу
Г. Вон Метакса и Фрањо Пунчец, после
њих на терен су изашли Баворовски и Јосип
Палада. Само у првом сету Метакса је пру -
жио значајнији отпор надахнутом Пунче -
цу, освојивши четири гема, али све у свему

победник је био познат од самог почетка. У
три сета: 6:4, 6:3, 6:1, тек толико да се ства -
ри од почетка ставе на своје место. Колико
је лако одрадио посао Пунчец, толико је
тешко то ишло од руке Палади. Намерио
се на расположеног Баворовског, и тек у
петом сету, вид но исцрпљен, смо гао је сна -
ге да победи домаћег играча: 6:3, 4:6, 3:6,
6:3, 5:7. Тада је свима на стадиону постало
јасно да ће финале Дејвис купа те, 1936.
године, Југославија играти први пут у
својој историји. 

Иако су тре ћег дана домаћини смањили
предност гостију после игре дублова, оба
сингла припала су, прво Па лади против
Метаксе, а онда Кукуље вићу против Баво -
ровског. Палада се доста намучио против
Метаксе, који је успео да уведе нашег игра -
ча у пети сет. Тада се, по ко зна који пут,
показало колико је Палада пун само поуз -
дања за нај критичније тренутке у мечу, ко -
лико је пун воље да издржи када је на -
јтеже. На 4:4 у петом сету, имао је за о -
статак од 0:30 на свој сервис, али је успео
да спасе гем и преломи противника, који
више није имао воље да пружа отпор.

Повратак финалиста Дејвис купа у зем -
љу, дочек на станици у Загребу, био је
вели чанствен и незабораван. 

Станица Зидани Мост: Пунчец и Палада
читају прве домаће новине

Палада после победе против Баворовског,
у друштву оперског певача Тина

Патријера и селектора Федора Маланчеца 
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Рачуна се да је више од 15 хиљада људи
дошло да поз драви наше тенисере, што на
перону станице, што на околним улицама.

Митић, инж. Маланчец,
Палада и Пунчец 

по доласку у земљу, 
на прозорима купеа

Дочек нашим тенисерима после победе над Французима
и Аустријанцима на перону загребачке железничке

станице
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Загреб до тада, такво нешто није доживео.
Руководство Тениског са ве за одобрило је
одмор од 10 дана за све иг ра че, а онда за -

казало поново окупљање. Ваљало се што
боље припремити за финале и до лазак Не -
мачке у Загреб, на меч од 10. до 12. јула.

На улицама Загреба окупио се огроман број грађана који су са нестрпљењем очекивали
да виде и поздраве тениску репрезентацију Југославије



Немци предложили Берлин
Успех наше Дејвис куп репрезентације

посебно је афирмисао и у први план изба -
цио Пунчеца и Паладу, који су нагло по -
чели да добијају позиве за учешћа на ве -
ликим турнирима. Кукуљевић је већ од
раније био познат, а почело се говорити и о
младом Драгутину Митићу, који је са само
19 година већ показивао играчку зрелост. 

Брзи успех наших најбољих играча био
је и део стратегије Тениског савеза, који је

вешто управљао њиховим каријерама,
омогућивши им, благовремено, не само
врхунске тренере и тренинге, већ и путо -
вања ван земље на турнире где су стицали
потребно искуство.

Према раније утврђеном жребу, сусрет
са Немачком, у финалу Дејвис купа, пред -
виђен је био да се игра у Загребу, и само се
по себи разуме какво је интересовање
владало за овај меч, после тријумфалног
похода Југославије против Чехословачке,
Француске и Аустрије. Међутим, немачки
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Новац за нови стадион Селектор Федор Маланчец био је врло
упоран у свом предлогу да се меч финала
игра у Немачкој. Аргументи које је износио
били су врло прецизни и разложни, али
еуфорија која је владала у Загребу, није
дозвољавала да се слуша – глас разума. 

Знао је селектор колико јака екипа нам
стиже у госте, тријумф су желели сви, али није
био реалан, и у том светлу, Маланчец је
покушавао да извуче оно што је најбоље. Пре
свега, сматрао је да боље може да кон тро -
лише форму, тренинге и живот играча, када су
ван куће, далеко у свету, и када су сви заједно
од ујутру до увече. Наводио је примере
Париза и Беча, што се показало успешним,
када је он као селек тор такође био са њима по
цео дан, пратио сваки корак, саветовао…
Затим, образло жио је да на споријим тере -
нима, баш онаквим какви су у Паризу и
Берлину, наш други играч Јосип Палада много
боље игра, него што је случај са нешто тврђим
и бржим подлогама у Загребу. Палада је
донео на таквим подлогама важне поене
против Француске и Аустрије, што би могло
да се догоди и у Берлину. На крају, велика
количина новца, која би стигла у касу Тенис -
ког савеза, била би довољна да и ми коначно
изградимо тениски објекат који може да буде
сличан онима у Европи, да не долазимо у
ситуацију у какву смо дошли пред ово финале,
да имамо монтажне трибине за непуних 6.000
гледалаца, што је недовољно, а ни прибли жно
не доноси профит какав би се добио да се меч
одржи у Берлину. Готфрид фон Крам и Федор Маланчец 
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Тениски савез је послао писмо, у коме је
предложено да се овај сусрет игра у Бер -
лину, с обзиром на много већи и бољи ста -
дион, а понуђени су и финансијски услови
које је доста тешко било одбити – коли -
чина новца о којој је Тениски савез Југо -
славије могао само да сања.

Захтев Немачке, која је 1936. године већ
дубоко загазила у нацизам, да буде дома -
ћин не треба да чуди. Исте године, од 6. до
16. фебруара, већ су биле одржане Зимске
олим пијске игре у бавар ским Алпима,
почасним салвама из артиљеријског оруђа
означен је почетак тих игара, а свечано их
је отворио немачки канцелар Адолф Хит -
лер. Свет је већ био политички поларизо -
ван, а овај финални те ниски меч би Немач -
кој итекако добро дошао као промоција на -
долазећих Летњих игара, које су биле пла -
ниране за 1. август. Треба рећи да је у на -
шем Те нис ком савезу било подељено миш -
љење око понуде Немаца. Једни, на челу са
председником Тениског савеза Драгом Чо -
пом, сматрали су да се приредба мора одр -
жати у Загребу, док је супротног мишљења
био савезни селектор Федор Маланчец, који
је тврдио да ће има ти много бољу дис -
циплину са играчима у Берлину, него у

Загребу, где их је заиста било тешко кон -
тро лисати. Уз то, тврдио је Ма ланчец,
Загреб није имао адекватну спорт ску арену
за једно финале Дејвис купа, да су по -
требна велика средства да би се нешто при -
ближно ваљано градило, а да би новац  до -
бијен од немачког савеза, ако се при стане
на њихове услове, итекако до бро дошао.

На крају, ипак је одлучено да се меч
игра у Загребу, а у кратком временском
року од само пар недеља потпуно је рекон -
струисан Академски тениски клуб на Ша -
лати, направљене монтажне трибине, а
карте које су се појавиле у продаји биле су
разграбљене још истог дана. 

Гости оправдали улогу
фаворита

Жреб је одлучио да први сингл меч
одиграју Готфрид фон Крам и Јосип Па -
лада, а затим Хенкел против Фрање Пун -
чеца. Сатима се сливала колона ка Шалати,
нико од срећника који су имали карту за
меч, није желео да пропусти ни један де -
таљ великог догађаја, а трибине су биле
препуне. 

Барон Готфрид фон Крам најбољи тенисер света
Није тешко претпоставити да је највећу пажњу у Загребу

имао Готфрид фон Крам, први рекет Немачке, који је
годинама важио за сиву еминенцију тениских терена на
свету. Почетком тридесетих година био је осми играч
света, две године заредом, а онда је 1933. године освојио
Вимблдон у микс дублу, а годину дана касније био је први
на Ролан Гаросу. Осим тога, уочи до ласка у Загреб, три
године заредом је играо финале Вимблдона, два пута
губио од Фреда Перија, једном од Доналда Баџа. Али, зато
није пропуштао да тријумфује на Ролан Гаросу, од 1934. до
1937. Стигао је са репу тацијом најбољег играча света у
синглу, и сасвим је јасно зашто је толико људи дошло,
односно, зашто су прављене додатне мон тажне трибине
на стадиону АТК.



Палада је сервирао први, ривали су
кренули више него пажљиво, као боксери
у рингу који испитују издалека снагу
противника. Наш играч се први снашао,
освојио је свој сервис, а онда и одузео сер -
вис великом ривалу, који је у Европи ва -
жио за једног од играча са најбољим
сервисом. Публика је просто експлодирала
од задовољства када је Палада укњижио и
трећи гем и повео са 3:0. Помислило се да
је Готфрид фон Крам у великом про блему,
да најбољи играч света није најбоље спре -
ман за овај сусрет, помислило се да је
сензација на помолу.

Али, био је то тек почетак, Крам је почео
да додаје на темпу, да више креће офан -
зивно напред и игра је почела да се мења.
Немац је прво освојио свој сервис и први
гем у мечу, а онда врло јаким ритернима
приморао Паладу да све чешће тражи
излаз у дефанзиви, што је итекако одго -
варало гостујућем играчу. Публика је схва -
тила да се догађаји на терену мењају из
корена, и честим аплаузима покушали су

да помогну Палади, којем је било све теже
и теже. Крам је смањио на 2:3, затим стигао
до 3:3, да би наш играч опет преузео игру
и стигао до 4:3. Али фантастични Крам је у
следећа три гема показао зашто га сматрају
најбољим на свету. Није дозволио нашем
тенисеру ни трунку наде, први сет се завр -
шио 6:4 у корист Крама.

У другом сету први је опет сервирао
Палада, али је тај гем изгубио. По вео је
Крам са 3:1, нешто касније са 5:1, што је
говорило да се не треба више превише на -
дати да би овај први сингл могао да при -
падне домаћој репрезентацији. Стигао је
Палада до још једног гема, али ништа
више, 6:2 у другом сету за Крама, којем се
није могла наћи мана у интер претацији
тениске вештине.

Први гемови трећег сета дуго су остали
у сећању љубитеља тениса на Шалати.
Готфрид фон Крам, опуштен и свестан
своје надмоћи и блиске победе, заиграо је
опуштено, без калкулација, поени су се
низали као на филмској траци, све један
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Готфрид фон Крам и Јосип Палада излазе на терен, десно је немачки капитен Клајншрот
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лепши од другога. На нашу жалост, освајао
их је гостујући играч, али је објективна
загребачка публика знала да награди лепе
потезе дугим аплаузима, што је дало под -
стрек обојици играча да пруже свој мак -
симум. Повео је Крам са 4:0, онда нешто

касније и 5:2, али то није био крај. Палада,
који више није имао шта да изгуби, кренуо
је да удара сваку лоптицу из све снаге, да
погађа углове терена, и изненађени Крам
је изгубио три гема заредом, чиме је Па -
лада стигао до 5:5. Еуфорија на стадиону је
достигла врхунац, смирује је Крам који је
тада освојио свој серис – 6:5, али Палада
узвраћа својим сервисом до 6:6, да би на
опште одушевљење публике и следећа два

гема припала нашем играчу, који стиже до
сета и тиме смањује укупан резулат на 1:2.

Нажалост, приметан умор на лицу
Паладе био је јасан знак да је то отприлике
све што је могао да учини у том сусрету.
Физички далеко одморнији Крам је у чет -

вртом сету само потврдио доминацију у
току већег дела меча, често је био на мре -
жи, форсирао је нападачки тенис и доста
брзо је меч био готов – 6:2.

Без обзира на пораз Јосип Палада је ве -
ликим аплаузом испраћен са терена, јер је
по мишљењу публике пружио врло добру
игру, али се намерио на изузетно јаког про -
тивника, који можда те године није имао
противника било где да је играо у свету. 

Финални Дејвис куп сусрет европске зоне у Загребу 1936: Први сингл меч Јосип Палада
против Готфрида фон Крама



Фрањо Пунчец, наш најбољи играч из
претходна два сусрета репрезентације на
путу до овог финала, заиграо је други
сингл меч против Хенкела, али је на ве -
лико разочарање свих присутних, одиграо
један од најслабијих мечева од како на -
ступа за репрезентацију. Једноставно, ни -
шта му није полазило од руке, стигао је
умор од предходних дана и велики при -
тисак који је осећао уочи овог финала као
најбољи играч Југославије. Хенкел је играо

тог дана на врло високом нивоу, Пунчец
није успевао да парира и све је било готово
у три сета: 1:6, 2:6, 4:6.

Вођство Немачке после првог дана од 2:0
јасно је стављало до знања да је овај сусрет
резултатски изгубљен, јер ни највећи оп -
ти мисти нису могли да виде начин како би
се овај меч могао преокренути, посебно
по  сле надмоћне партије коју је показао
Готфрид фон Крам.

Игра дублова имала је окршај у пет
сетова, јер су наши Кукуљевић и Митић
достојно парирали фаворизованим гос -
тима, Краму и Хенкелу. Иако прежаљени,
стигли су до 2:2 у сетовима, повели 1:0 у
петом, затим и 3:2, али су гости са неко -
лико врхунских потеза доказали да су је -
дан од најбољих парова на свету, осво -
јивши пети сет са 6:4. Тиме је победник
финала Дејвис купа европске зоне био и
формално промовисан, укупно 3:0 после
два дана игре.

Трећег дана меч није настављен, јер је
киша спречила одигравање преостала два
сингла. Крам и Хенкел су отпутовали на
Вимблдон, али остаје чињеница да је Ју -
гославија коначно стала уз раме најбољим
репрезентацијама света.

Лако са Румунима 
Нови циклус такмичења у Дејвис купу,

1937. године, имао је сасвим другачију ди -
мензију од свих досадашњих у којима је
учествовала Југославија. Овог пута наша
екипа није стартовала као аутсајдер, већ
као финалиста из прошле сезоне, што је
само по себи био баласт, јер је требало
оправдати улогу фаворита, насупрот оним
безбрижним данима када се играло против
фаворита и када није имало шта да се
изгуби.

Руководство Тениског савеза је рачунало
са овом чињеницом, па је донета одлука да
се за време зиме екипа припрема у Јужној
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Дејвис куп 1936, Загреб: одмор после
трећег сета са Крамом, Југославија –

Немачка: Федор Маланчец и Јосип Палада
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Африци, где је заказано било више сусрета
са најбољом селекцијом домаћина. Ово се
показало као врло добар потез, јер је први
меч у Дејвис купу против солидне Руму -
није у првом колу у Загребу протекао врло
мирно и глатко – 5:0.

Румунија је стигла у Загреб са Кара -
лулисом и Шмидом, играчима осредње
снаге, па је такав био и отпор – осредњи.
Није била тајна да је нови циклус Дејвис
купа у 1937. години према мишљењима
познавалаца тениса имао фаворите у Нем -
цима и Југословенима, јер су једино те две
екипе задржале играче из прошле године,
док су сви остали добро подмладили са -
ставе. Вољом жреба, наредни противник,
за улазак у полуфинале, била је Јужна Аф -
рика, екипа коју смо на припремама те
зиме добили у сва три одиграна меча, али
припреме су једно, званичан меч нешто
сасвим друго, па је руководство Тениског
са веза одлучило да ангажује веома при -
знатог тренера Аустријанца Фрица Вејса,
који је иначе био најчешће ангажован за
потребе репрезентације Аустрије.

Меч против Јужне Африке игран је та -
кође у Загребу, а првога дана први сингл
меч почео је – да горе не може да буде.

Палада је после два одиграна сета против
Фар кјухарсона имао заостатак од 3:6, 3:6!
Сензација је била на помолу, посебно због
чињенице да је гостујући играч играо
заиста добро, не показујући ни мало рес -
пекта према нашем играчу. Међутим, када
је видео да је враг однео шалу и да резултат
клизи у погрешном смеру, Палада се тргао
и заиграо пуном снагом. Резултат је одмах
исправљен – 6:3, 6:0, 6:3, како се очеки -
вало, да би Фрањо Пунчец у другој сингл
партији стигао до победе после пет сетова
против Кирбија, мада треба рећи да победа
и поред петог сета није долазила у питање,
јер је Пунчец држао ствар под контролом у
сваком тренутку.

Игра парова је донела пораз. Показало се
да су Кирби и Фаркјухарсон веома уигра -
ни, мада су им помогли Митић и Куку -
љевић, одигравши једну од слабијих пар -
ти ја. Понеки звиждук са трибина био је

Казнена експедиција 
у Африци

Од хладне зиме у Европи наши најбољи
играчи потражили су спас на афричком
континенту, у Јужној Африци, Кејптауну,
Јоханесбургу и Дурбану. На пут су пошли:
Пунчец, Палада, Митић и Кукуљевић. Савез
је уговорио 19 мечева, од тога три против
репрезентације Јужне Африке. Сва три меча
против домаће екипе наши играчи су до -
били, а од укупно 19 одиграних мечева са ра -
з личитим екипама, 18 пута тријумф, само
један нерешен резултат. Дакле, потпуно
оправдана улога фаворита, али и добра фор -
ма као назнака да би Дејвис куп у 1937. го -
дини могао бити берићетан по наше играче.



јасан сигнал да није било довољно бор -
бености код наших играча, а то публика
није праштала.

Трећег дана обрачун два најбоља играча
обеју репрезентација требало је да донесе
одлуку о судбини овог сусрета. После
добре игре Фаркјухарсона у прва два дана,
постојала је извесна бојазан да би могло

доћи до изненађења, али брзо је Фрањо
Пунчец показао да нема разлога за страх:
6:1, 6:1, 6:1. 

Меч је ишао врло брзо, гос тујући играч
није налазио решење за раз новрсну игру
домаћег шампиона, и Југо славија се другу
годину узастопно нашла у полуфиналу
Дејвис купа. Ово је била шеста узастопна

победа Пунчеца против Фаркјухарсона,
пет пута га је савладао на турнеји у Јужној
Африци. 

Против Чеха, али и судија
Нови пласман у полуфинале Дејвис

купа, доказао је да је Југославија стасала за
највеће домете, а следећи сусрет против
Чехословачке у Прагу, за поновни пласман
у финале, био је искушење равно оном
против Француске и Аустрије, годину дана
раније. 

Чеси су полуфинале изборили у мечу
против Француске, такође у Прагу, са убед  -
љивих 4:1, што је домаћу екипу дово дило у
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Праг имао 800 терена 
пре рата

Чехословачка је пре Другог светског рата
била једна од најразвијених индустријских
земаља Европе. Спорт је био важан део кул -
туре Чеха и Словака, а свакако је куриозитет
да је главни град Праг уочи рата имао преко
800 тениских игралишта, 20 игралишта за
хокеј на леду, као и више фудбалских обје -
ката. Отуд велика традиција и добри резул -
тати у тенису, нарочито средином и крајем
ХХ века, када су у великане израсли Манд -
ликова, Сукова, Навратилова, Мечир, Корда,
Лендл…

Фрањо Пунчец
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благу предност и назив фаворита против
неугодних Југословена. 

Био је то трећи меч ове две репрезен -
тације у Дејвис купу. У Прагу су славили
Чеси 1935. године (4:1), док је Југославија
била боља годину дана касније (3:2). По -
новно гостовање на терену Чеха није било
по укусу нашим играчима, јер је свима
било јасно колико су домаћини неугодни
на свом буњишту, тениска сила са веома
дугом традицијом, али и врло пристрас -
ним судијама на које су озбиљне притужбе
имали француски играчи после меча
другог кола. Међутим, ту се ништа није
могло променити, кренули смо на пут у
Праг, да што скупље продамо кожу.

Домаћини су на мегдан изашли са нај -
бољим играчима, Родериком Менцелом и
Ладиславом Хехтом, искусним мајсторима
који су се већ у ка ријери огледали у Ролан
Гаросу, Вимбл дону, на америчком конти -
ненту… Први сусрет одиграли су Менцел
и Палада, и овај меч требало је што пре
заборавити, с обзиром да је наш представ -
ник био врло индиспониран, скоро неза -
ин те ресован, па је лако у три сета славио
домаћи пред ставник – 6:2, 6:1, 6:0.

У другом сусрету Пунчец је пружио за
нијансу јачи отпор, али је уследио пораз
такође у три сета, чиме је већ првог дана

практично био јасан исход овога меча. Ни
у дублу, другог дана, није било много
боље, мада се играло у пет сетова. Некако
се стиче утисак да су домаћини много
више желели ову победу од наших играча,
што је на крају петог сета и пресудило –
чиме су Чеси и формално постали фина -
листи Дејвис купа за 1937. годину. Пре -
остала два сингла у недељу, нису оди -
грана, јер су домаћини предали без борбе
оба меча, тако да је службени коначни
скор био 3:2 за Чехословачку.

Мило за драго у Загребу

Нова сезона, нови жреб за Дејвис куп, и
да човек просто не поверује, у првом колу
против Чехословачке, екипе од које смо
изгубили у претходном циклусу, једино
што је донекле била олакшавајућа окол -
ност то што ће се меч одржати у Загребу,
где ни једна екипа из Европе више није
могла да се сматра фаворитом против
Југославије. Као и код претходног меча,
опште је уверење у нашем штабу да ће о
исходу меча одлучивати игра Пунчеца и
Хехта, јер су то била два најистакнутија
појединца у две екипе, а владало је по -
себно уверење да Хехт са посебним моти -
вом игра за репрезентацију и да је просто

Чехословачки тенисер Ладислав Хехт (Ladislav Hecht) један је од
најбољих пред ратних европских тенисера. Рођен у Жилини (Словачка), у
породици јеврејског порекла, био је капитен чехословачког Дејвис куп
тима од 1930. до 1939. Био је познат по доб ром бекхенду и сјајном топ-
спин форхенду. Пре тридесетих година прошлог века био је рангиран као
шести играч света, раме уз раме са Боби Ригсом, Фредом Перијем и Џеком
Крафордом.

После анексије Чехословачке 1938. годи не, не знајући за Хехтово је вреј -
ско порекло, Адолф Хитлер је захтевао да овај словачки тенисер игра за
немачки Дејвис куп тим. Три дана пре него што је Немачка напала Чехо -
словачку, Хехт је са породицом напустио земљу и отишао у САД, где је за
време рата радио у фабрици муниције.

По завршетку рата вратио се на терене као првопласирани тенисер
Источне обале САД.



непобедив. Међутим, чехословачки тени -
сер је тих месеци имао приватних пробле -
ма, због јеврејског порекла и најновијих
политичких догађаја који су се надвијали
над Европом. Тражио је начин да се исели
из Чехословачке и добије мађарски пасош,
што му је доста одузимало концен трацију
и одвајало га од тренинга. 

Стигао је Хехт у Загреб, али није био на
висини задатка, мада је и Пунчец играо
више него добро. Тај први сингл је припао
нашем тенисеру без изгубљеног сета, али
је зато Палада положио оружје пред распо -
ложеним Менцелом, који га је просто раз -
нео – 2:6, 2:6, 1:6. Када су, следећег дана
гости славили у игри парова и тиме повели
са 2:1 у укупном скору, мало је ко пове -
ровао да се може избећи пораз. Селектор
гостију је изоставио Хехта из игре парова,
поставио нашим играчима мање познатог
Цејнара, док су за нас наступили Пунчец и
Митић. 

Трећег дана, поново је на терен први
изашао Фрањо Пунчец, свестан одговорно -
сти и сасвим реалне могућности да испад -
немо већ у првом колу. Нервозан је и по -
чео меч, нервозни су били и остали чла -
нови наше екипе на клупи, и у таквој
атмосфери врло брзо је Менцел наметнуо
свој стил игре. Није помагало ни то што је
Пунчец честим променама ритма покуша -
вао да избаци неугодног ривала из рав -
нотеже, Менцел се врло добро фокусирао
на меч и дошао до првог сета – 6:3. За -
немела је Шалата, селектор Бошко Милер
је нервозно, покушавајући да сакрије од
играча, грицкао нокте, спаса ниоткуда…
Када је изгледало да брод полако тоне,
Фра њо Пунчец, као и много пута раније,
проналази снагу и само њему знан извор из
којег црпи енергију. Убрзава ритам, дуго -
ногог противника по чиње буквално да ре -
шета из угла у угао, а поени почињу да се
нижу један за другим. Игра коначно до -
бија оне димензије које је публика на че -

кала. Боксерски ре чено, Менцел је био но -
ка утиран. Освојио је само пет гемова до
краја меча, (6:2, 6:2, 6:1) и Југославија је
изједначила на 2:2.

Одлука о победнику доносила се у
последњем мечу сингла, а актери су били
двојица играча која пре овог сусрета нису
били у комбинацији да ће заиграти. С јед -
не стране наш Драгутин Митић, са друге
сасвим непознати Цејнар, који је заменио
индиспонираног Хехта. Наше руководство
је ве ро вало, да после бледе представе
првог дана Јосипа Паладе, треба поставити
Ми тића у игру, рачунајући и на фактор из -
ненађења, али су се гости такође послу -
жили сличним методом, па је уместо Хехта
на терен иза шао Цејнар.

Таква борба, за сваку лопту, за сваки
педаљ терена, одавно није виђена на Ша -
лати. Играчи су се просто утркивали који
ће да буде пожртвованији, борбенији, не
штедећи ни једног секунда ни себе ни
про тивника. Први сет је припао Цејнару
(6:3), али је после велике борбе и неколико
преокрета наш играч стигао до наредног
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сета (7:5). Трећи сет је до 4:4 био при -
ближно изједначен, али је Цејнар био
срећнији у завршници (6:4), чиме су гости
стигли на праг победе.

После паузе од 10 минута, играчи су
поново стали један наспрам другог, али је
наш Митић изгледа много боље иско -
ристио паузу, очигледно и добре савете са
клупе. Цејнар није успевао да се домогне
мреже и волеј игре, што му је доносило
успеха у претходном сету. Митић је тач -
ним паралелама држао противника далеко
позади, стрпљиво градио поен, што је на
крају резултирало сетом – 6:2.

Оба ривала била су врло исцрпљена, јер
се играо четврти сат игре, а крај се није на -
зирао, уз то Чех је већ имао видљиве отоке
на табанима, једва је успео да врати обућу
на ноге и настави меч. Митић је брзо повео
са 2:1 и тада је руководство гостију за тра -
жило да се меч прекине због мрака, и на -
стави сутрадан. Врховни судија Томсон,
иначе службеник енглеског конзулата у
Загребу, одбио је захтев гостију, сматра -
јући да је још рано за прекид меча. Настало
је доста дуго полемисање, али је судија
остао неумољив. Гости су одбили да на -
ставе меч и сви су се разишли, а гледаоци
доста дуго нису знали какав је епилог овог
случаја. 

Хитно је телеграмом обавештен Лондон.
Сутрадан је стигао одговор по коме је Ју -
гославија проглашена победником. Овај
инцидент помало је учинио да се покваре
иначе добри односи два Савеза, али је
временом неспоразум превазиђен и одно -
си враћени у нормалу. 

Пут ка новом финалу

Много лакше је било у наредној рунди,
обзиром да смо поново играли на домаћем
терену, овога пута против селекције Ен -
глеске, која је имала просечну екипу и
доста неуједначен састав. Селектор Бошко

Милер у договору са играчима одредио је
да Палада и Кукуљевић буду на клупи, а
шансу је поново у синглу пружио младом
Митићу, кога је поставио и за дубл са Пун -
чецом.

Драгутин Митић није изневерио очеки -
вања и доста лако је савладао Енглеза Бат -
лера без да му је препустио и сет, што се не
би могло рећи за Пунчеца који је у оба
појединачна дуела изгубио по сет. Све у
свему доста лаких 5:0, и већ су мисли биле
усмерене ка новом ривалу, екипи Швед -
ске, такође у Загребу. Екипа је била про -
мењена за овај меч, с обзиром да је Митић
неопрезно дозволио да се прехлади уочи

Југославија – Шведска, Загреб 1938: 
Кале Шредер и Јосип Палада



самог меча, па је као други наш играч
поново ускочио у тим Палада, док је Пун -
чец и даље био број 1. Доста лоше време, са
честим кишама, што је био случај и код
меча са Енглезима, утицало је да терен
постане мекан, што је доста сметало игра -
чима да се боље крећу и да лопте које упу -
ћују иду брже. 

Швеђанин Шредер, иако физички врло
крупан и јак, кретао се по терену веома
брзо, и од првог гема ставио је на иску -
шење Паладу, који је повратак у тим хтео
да прослави победом и тако поврати пове -
рење селектора и публике. Међутим, Шве -
ђанин је веома добро сервирао, на мрежи
хватао волеје врло школски и по сле велике
борбе добио први сет са 7:5. У другом делу
игре наш играч је био агресивнији, бољи,

више је желео да се наметне, и то је донело
резултатат – 6:1. Публика је у току трајања
меча често бодрила нашег играча, давала
му додатни мотив, извлачила из њега
максимум. Али, и Шредер је имао својих
адута, повратио је самопоуздање изгуб -
љено у другом сету, наставио да излази на
мрежу кад год би се указала шанса, не
хајући за доста спор терен и могућност да
га Палада пасира са основне линије. Овај
део игре припао је госту – 6:2. После десе -
томинутне паузе, која се прак тиковала по -
сле трећег сета, двобој је настављен, али на
радост гледалаца Палада је поново био на
висини задатка. Издржао је код 5:5 и 6:6 по
једну гем лопту која га је директно водила
у пораз, и на крају стигао до спасоносних
8:6 и право да игра и пети, одлучујући сет.
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Полуфинале Дејвис купа 1938, Брисел: Кукуљевић и Митић пре сусрета парова 
са Белгијанцима Борманом и Гелхандом
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Већ тада је била јасна концепција игре и
једног и другог. Палада није желео да се
окане упорне игре са основне линије и
честих лоб удараца, док је Швеђанин баш
то желео, да противник стоји позади док
он напада према мрежи…

У оваквој игри, на нашу жалост, изгубио
је играч који је одлучио да се брани. Био је
то Палада, а резултат у петом сету 6:3 за
госта из Шведске. Срећом, био је то једини
освојени поен Шведске у овом мечу. Пун -
чец је лако надиграо Рохлсона са 6:2, 6:3,
6:2, Кукуљевић и Пунчец су у три сета
добили дубл, да би Палада у првом мечу
трећег дана савладао Рохлсона у три сета,
што је било довољно за коначну победу. 

Овим, очекиваним тријумфом, наша ре -
презентација се пласирала у полуфинале
Дејвис купа (зона Европа) и ваљало је пу -
товати у Брисел, на мегдан Белгији, од 21.
до 23. јула 1938. Овај пут и меч против
Белгије није никог посебно узнемиравао у
нашем табору, јер се сасвим сигурно знало
да су Југословени далеко квалитетнији

тенисери од домаћина, те да би било право
чудо па да из овог сусрета не изађу као
победници. Капитен Бошко Милер је сма -
трао да никада не треба мењати састав који
доноси победе, па је за овај меч поново
поставио у синглу Пунчеца и Паладу, а у
дублу Кукуљевића и Митића. И није по -
грешио. Већ после првог дана било је све
јасно, јер су и Пун чец и Палада просто
почистили своје ри вале. Коначан епилог,
5:0 у корист Југо славије, у мечу где нисмо
домаћину пре пу стили ниједан сет!

Финале са Немцима
Још једно финале, друго у три последње

године. Опет про тив Немачке, од које смо
изгубили у За гребу у једном узбудљивом
мечу који се још препричавао у тениским
круговима, и шанса за пун реванш, мада у
још тежим ус ловима, с обзиром да се игра -
ло у Берлину, тврђави у којој Немачка про -
сто није умела да изгуби. 

Треба рећи да се финале против Не мач -
ке играло само седам дана после меча у
Бриселу, тако да су наши репрезентативци
одмах после победе у Белгији сели у први
воз и путовали више од 30 сати до главног
града Немачке. 

Победа против трећег 
на свету

У сенци нашег пораза у финалу Дејвис куп
меча против Немачке у Берлину, остала је
феноменална партија Фрање Пунчеца, првог
дана против Хенкела, којег је савладао у три
сета. Ово је у тениским светским круговима
одјекнуло као прворазредна сензација, без
обзира на углед који је Пунчец уживао у
свету. Те године на светској ранг-листи коју
је сачињавао Енглез Валис Мајерс Хенкел је
био трећи, одмах иза Доналда Баџа и Фон
Крама. У овој години (1938) Фрањо Пунчец је
забележио све победе у синглу у Дејвис купу.
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Спортска страна дневног листа „Политика“ са опширним извештајем са меча 
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Поново су на терен истрчали Југосло -
вени са истим саставом као и у претходна
два сусрета, у синглу Пунчец и Палада,
док су Пунчец и Кукуљевић чинили
комбинацију у дублу. Препуне трибине на
градском стадиону, предиван амбијент,
финале Европе у тенису. Пунчец је кренуо
силовито, преко пута мреже је био Хенкел,
свакако најбољи играч домаћина у од -
суству Крама, али то није било довољно да
се домаћин супротстави нашем разигра -
ном шампиону. Пунчец је играо толико
добро, да је публика, иако невољно, почела
полако да пљеска дивним потезима брзо -
ногог Југословена, који их је више него
заслужио. У три сета је Пунчец надигао
Хенкела и наша репрезентација је повела
са 1:0.

У другом мечу два стара знанца, Палада
и Метакса. Домаћин, иначе бивши играч
Аустрије, у међувремену је променио др -
жављанство, али је нашем играчу био до -
бро познат, са свим врлинама и манама. 

Када је поклекао Хенкел, наше руко -
водство је очекивало да би се то морало
десити и Метакси, што би нашој екипи
донело можда пресудан поен у освајању
овог финала. Међутим, намерио се јунак
на јунака, а меч се одужио до касних ве -
черњих часова. Повео је Палада освојивши
први сет, узвратио је домаћин освојивши
наредна два, стигао је наш репре зен та ти -
вац до изједначења и распламсала се борба
у петом сету, који је трајао најмање сат и
по. Драматична борба се завршила резул -
татом 12:10 у корист Метаксе, а тако мало
је недостајало да сломимо Немачку у сред
Берлина, већ првог дана. 

У игри парова наши играчи заиста нису
имали ни мало спортске среће. Прва два
сета освојили су Пунчец и Кукуљевић (6:1,
9:7) и повели са 4:0. Шта се тада догодило
да наредних шест гемова припадне дома -
ћим играчима Хенкелу и Ме такси нико
није знао да објасни. Немци су се вратили

у игру, освојили и четврти сет са 6:4, тако
да се и овај сусрет одлу чивао у петом сету.
Повели су Пунчец и Кукуљевић са 4:2, а
онда су волшебно четири наредна гема
отишла на конто домаћина, а самим тим и
победа која их је довела до вођства од 2:1. 

Трећег дана Хенкел је веома брзо и лако
надиграо Паладу у три сета, а Кукуљевић
само ублажио коначан пораз у мечу који
није имао резултатски значај (Кукуљевић –
Редл 6:4, 6:3, 6:2).

…И коначно, трећа срећа
Старт такмичња у Дејвис купу 1939. го -

дине био је лак за нашу репрезентацију, јер
смо за противника добили вољом жреба
врло скромну екипу Ирске. Наша екипа,
после два финала у последње три године,
према проценама тениских стручњака
широм Европе сматрана је озбиљним фа -
воритом да се поново домогне саме за -
вршнице, управо из разлога да је тим остао
компактан, са свим играчима из прет ход -

Селектор поднео оставку
Колико је тешко пао пораз наше екипе у

Немачкој најбоље говори податак да је
селектор Бошко Милер поднео оставку
одмах после повратка у Загреб. Наиме,
јавност је била незадовољна овим поразом,
јер су сматрали да је требало у игру по -
ставити Кукуљевића који је у бољој форми
од Паладе. Чињеница је да смо два пута у
финалу изгубили од Немачке, али исто тако
је недвосмислено да је селектор обављао
посао на најбољи могући начин, стављајући
у екипу онога за којег је мислио да може да
пружи више. Крив или не, отишао је са
кормила, а Југославија је већ наредне го -
дине стигла до финала и – тријумфовала.

Неки су рекли да је добро што је отишао,
други пак, да је он направио екипу која је
следеће године победила.



ног периода, док је код других стизала и
смена генерација. 

Меч је као и обично одигран на Шалати,
Пунчец и Митић су га изнели на својим
плећима без већих проблема (5:0), и једино
је Митић у првом синглу у петак, првог
дана, играо пет сетова против Роџерса, и то
су била једина два сета које су симпатични
гости понели из Југославије. Наредни су -
парник, од 12. до 14. маја у Будимпешти
би ла је репрезентација Мађарске. Сусрет је
игран пред препуним трибинама, и већ од
првог меча између Митића и Габорија
било је јасно да су играчи Мађарске ста -
сали за добре партије у Дејвис купу и да
неће бити лак противник ни једној репре -
зентацији. 

Ношен бучном домаћом публиком, Га -
бори је, изгубивши први сет (3:6), просто
помео нашег Митића у другом сету са 6:0,
да би се од тог тренутка развила жестока
борба која је на крају окончана – у петом
сету. Више искуства и снаге имао је наш
играч, сломивши коначно отпор врло та -
лен тованог Габорија, чиме је најавио да ће
Југославија и у Будимпешти остварити
победу. 

У другом појединачном сусрету, наш
најбољи представник Фрањо Пунчец наме -
рио се на изузетно мотивисаног Ашбота,
који је одиграо меч какав вероватно пре
тога никада није. Инспирисан великим
противником преко пута мреже Мађар је
добио натчовечанску снагу. Стизао је не -
мо гуће лопте, бацао се, борио као никад, и
први сет приписао на свој конто – 7:5. У
другом сету, на једвите јаде, Пунчец је са
својим великим искуством некако умирио
горопадног домаћина, и са неколико пре -
цизних удараца домогао се изједначења,
резултатом 6:4, али је ово већ био трећи сат
игре и умор се полако примећивао на лицу
обојице противника. У трећем, још неиз -
веснијем сету од два претходна, код ре -
зултата 6:5 за домаћег играча, меч је морао

да се прекине због мрака и наставак остави
за сутра.

Наставак дан касније није нам донео до -
бар резултат. Пунчец, иако одморан, није
имао решење за разноврсну игру мотиви -
саног Ашбота, и врло брзо је трећи сет у
наставку (7;5) припао Мађару. Четврти сет
права драма. Водио је Ашбот 6:5, имао је
Пунчец 8:7 и две сет лопте, па да освоји
овај део игре и сломи надахнутог и само -
увереног противника, али је шанса отишла
у неповрат. Код 9:9 Ашбот успева да сломи
сервис нашем играчу и неколико минута
касније заслужено тријумфује, чиме је
уку пан резултат у мечу изједначен на 1:1.

Овај резултат је био посебан стимуланс
за домаће да у игру парова уђу итекако
осокољени, али и упозорење нашим игра -
чима и стручном штабу да је враг однео
шалу и да треба бити максимално опрезан
у наставку меча и фокусиран до краја.
Ашбот и Габори са једне стране, Митић и
Пунчец са друге, уз поново препуне три -
бине гледалаца који су бурним овацијама
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Пунчец и мађарски репрезентативци
Дејвис купа, Ашбот и Габори
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поздравили миљеника Ашбота и дуготрај -
ним аплаузом га наградили за тријумф
про тив Пунчеца.

Врло необично је кренуо меч парова.
Домаћини су освојили први гем, а онда су
наши играчи узвратили са шест гемова за -
редом (1:6), на опште запрепашћење дома -
ћих навијача. Међутим, Габори и Ашбот се
нису збунили, издржали су до 4:4, а онда
са гемовима у низу освојили други сет и
поравнали резултат на 1:1. У трећем сету
Пунчец и Митић су брзо стигли до 3:0,
домаћин је смањио на 3:2, али са три уза -
стопна гема наши играчи стижу до 6:2 и
колосалне предности у овом, неочекивано
неизвесном мечу. У петом сету до 6:5 за
Југославију држали су играчи сервис, а
онда су Мађари коначно сломљени и Југо -
славија стиче врло важну предност од 2:1
против екипе која је очигледно била дале -
ко јача него што су наши момци очеки -
вали.

Трећег дана ствари су дошле на своје
место. Фрањо Пунчец је просто прегазио
Габорија, препустивши му само шест гемо -
ва у целом мечу, а онда је и Митић показао
Ашботу да је квалитет на његовог страни,
препустивши му само сет.

Падају Италијани 
и Белгијанци

Победа нас је квалификовала за четврт -
финалну фазу, где нас је у Милану чекала
Италија, две недеље касније, па није било
много времена за одмор. За овај меч Те -
ниски савез Југославије је донео одлуку да
селектор екипе буде Младен Павлица,
који је на тој дужности остао само те го -
дине. На модерном стадиону „Тенис
Милано“, веома посећеном за ову прилику,
није кренуло добро по наше. Драгутин
Митић је у првом мечу, у три сета, пора -
жен од Канапелеа, али је резултат порав -
нао Фрањо Пунчец против Де Стефанија,
такође у три сета. 

Игра парова, била је просто понижа -
вајућа по домаће играче. Митић и Пунчец
су препустили Чучелију и Таронију само
четири гема (6:2, 6:2, 6:0). Када је Митић у
првом сингл мечу против Де Стефанија у
недељу поново изашао са терена поражен,
а домаћини изједначили укупан резултат
на 2:2, остало је да у последњем сусрету
Пунчец и Канапеле одреде судбину меча.

Канапеле, свестан значаја тренутка и
шансе да може да буде јунак евентуалног
тријумфа своје земље у мечу против Југо -
славије, од првог тренутка заиграо је на све
или ништа, не штедећи снагу, трошећи се
више него икада раније. Пуна 24 гема је
трајао први сет, да би искуство Пунчеца



преовладало, (11:13), а домаћи играч по -
стављен на своје место. У другом сету
Пунчец је грогираног ривала просто по -
чистио (1:6), а онда је Канпеле у себи
нашао нову количину снаге, држао се до
6:6, и после две мање грешке нашег тени -
сера, коначно стигао до првог сета у овом
мечу. Ипак, то је било све. Уморни Кан -
пеле је морао да стисне шаку нашем
репрезентативцу (3:6) после одиграног
четвртог дела игре, чиме је Југославија ви -
зирала пут у полуфинале, где јој је и према
очекивањима било место.

Поново Белгија, као годину дана раније,
а пауза између меча у Милану и новог у
Загребу, само недељу дана. У то
време је то био ритам играња. У
мају месецу се играло прво коло,
друго коло и четвртфинале, а
полуфинале је било предвиђено за
први викенд јуна. 

Селектор Младен Павлица је
сматрао да екипу не треба ме ња ти,
без обзира на два пораза Ми тића у
Италији, и одлука се по ка зала
исправна. У два сингла пр вог дана,
Митић је савладао Гелханда (6:1,
6:4, 6:1), а онда Пунчец Ла кроа у
четири сета, нешто теже него што
се очекивало, али ипак више него
заслужено. Убедљиво вођство, које
се и очекивало, на ши играчи су
окрњили после неочекивано лоше
игре у дублу, где смо претрпели пораз на
који уопште нисмо рачунали. Пораз је
стигао скоро без от пора, на опште
изненађење препуне Ша лате, а када је у
првом синглу трећег дана Митић изгубио
од Лакроа у четири сета, меч је доведен у
питање, самим тим још један пласман у
финале. Тада је на сцену ступио, по ко зна
који пут када је требало одлучити
утакмицу, Фрањо Пунчец. Наш искусни и
прекаљени матадор тениских игралишта
Европе, није дозволио изнена ђење у

Загребу. У три сета је надиграо Гелханда и
обезбедио Југославији финале, трећи пут у
четири сезоне. И опет против – Немачке!

Победа, победа, победа…
Поновни финале две репрезен тације био

је доказ надмоћности немачког и југосло -
венског тениса у Европи у годи нама у
пред вечерје Другог светског рата. Немачка
је на путу до овог финала са владала Швај -
царску (5:0), Пољску (3:2), Шведску (3:2) и
Енглеску (5:0). Навикнути да редовно буду
учесници финала Дејвис купа европске
зоне, допутовали су у Загреб врло самоуве -

рени, мада је селектор гостију доктор
Клаиншрот упозоравао да треба са свим
озбиљно схватити репрезентацију која
трећи пут стиже до финала. 

Не треба бити превише велики познава -
лац тениса па закључити да је стадион на
Шалати био испуњен до последњег места.
Тражила се карта више, без обзира што су
најефтинија места коштала чак 20 динара,
а многи љубитељи тениса остали су са
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Фрањо Пунчец уочи меча са Хенесом
Хенкелом у Загребу 1939.



спољне стране капија. Сунчано и претопло
време, какво и јесте обично крајем јула,
само је употпу њавало амбијент. 

У петак, 28. јула 1939. године, тачно у
14.30 часова на терен су изашли Немац
Ролф Геферт и наш Фрањо Пунчец. Нашим
љубитељима тениса, а и Пунче цу, против -
ник је био мање познат. Млад, кршан,

атлетски грађен, стекао је пове рење селе -
ктора добрим играма те године, посебно
после победе у Хамбургу над Ма ђарем
Сигетијем. У сваком случају, играч који
није смео да изненади нашег про слав љ е -
ног репрезентативца, посебно не у Загре -
бу, што се врло брзо показало као ис правно
размишљање. Фрањо Пунчец је од прве
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Последњих месеци, а нарочито после по -
беде против Италије, затим и Белгије, у
јавности се често полемисало о томе ко је од
наших тенисера заслужио да игра на другој
плочи, с обзиром на то да је позиција број 1
била резервисана за убедљиво најбољег
нашег играча Фрању Пунчеца. Сва тројица,
Куку љевић, Митић и Палада, имали су својих
ар гумената за ту позицију, али ни један
толико очиту предност да су нијансе одлу -
чивале, свакако и тренутна форма појединца
уочи самог меча. 

Већина новинара је предност давала Куку -
љевићу, због веома јаког сервиса и добре

форме коју је демонстрирао на Вимблдону.
Кукуљевић је иза себе имао победе против
реномираних играча: Доналда Баџа, Остина,
Крафорда, Мекнила… што је само по себи
представљало озбиљан аргумент. За разлику
од њега, Митић је од великих играча победио
само Немца Менцела. 

Међутим, селектор је био мишљења да је
Ми тић поузданији јер игра са много мање
осци лација од Кукуљевића, који је важио за
тени сера који уме да бљесне попут метеора, а
већ сутрадан да одигра далеко испод про -
сека. У тој варијанти, селектор је више волео
да има играча са мање осцилација. 

Кукуљевић, Митић, Пунчец и Палада, са „оцем“ стадиона на Шалати др Драгом
Чопом (у средини) 1939. године пред финални меч против Немачке

Пунчец сигуран, тројица за други сингл



лоп те јаким темпом поставио ствари на сво -
је место, а Немац је на крају изашао са
терена са само четири освојена гема у три
сета (6:3, 6:1, 6:0). Био је то бод на који је

Југославија рачунала, а цео меч је трајао
само 45 минута. Тачно толико је било
потребно изванредно спремном Пунчецу
да одржи час тениса младом противнику.
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После победе над Немачком – лудило на улицама Загреба
Уследило је неописиво лудило на улицама За греба. Кафане су у тој не забо рав ној не дељној

вечери биле пре пуне го стију. Препричавали су се удар ци, ге мови, сетови… Сутрадан су се у штам -
пи одушевљени нови нари просто утркивали у хвалоспе ви ма на шим Дејвис куп репре зен та тив -
цима и, на равно, подвигу Фрање Пунчеца: „Синоћ је Загреб одушев љено про славио велику те -
ниску победу над немачком ре пре зентацијом. Бројне ка фане биле су пуне, а Пунчец, који се

појавио с прија те љи ма у два-три локала, био је одмах пре поз нат и
бур но поз драв љен. Ос -
тва рен је до сада нај -
већи ус пех на шег те ниса
у коме је, сада већ ле -
гендарни Фра њо Пун -
чец, оди г рао пре  суд ну
улогу“ – био је само један
део тек ста, од мноштва
слич  них, који су сутрадан
осванули у свим днев ним
новинама југо сло  венских
градова.
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Факсимили
спортских страна

„Политике“ од
30. и 31. јула 1939. 
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Најбољи играч гостију Хенкел није
дозволио изненађење у другом сингл мечу
против Митића. Иако је наш играч учинио
све да спречи пораз, није успео ништа да -
ље од једног освојеног сета, код резултата
2:0 за гостујућег играча. На овакав епилог
се и рачунало после првог дана, а и једна и
друга екипа су наду по лагале у игру
дублова, поен који би сва како могао да
промовише у коначног по бедника.

Селектор Младен Павлица је донео од -
луку у суботу да поред Пунчеца постави
Кукуљевића, како би Митића одморио за
врло важан сингл трећег дана против
Геферта, рачунајући на податак да је
Пунчец у бољој форми од Хенкела, па би и
поред евентуалног пораза у мечу дублова,
наши могли да остваре две победе у син -
глу. Даљи развој догађаја оправдао је ова -
кву стратегију. Сама утакмица дублова,
пуних пет сетова, прописно је исцрпла иг -
раче, да би у касној завршници Менцел и
Хенкел тријумфовали (7:9, 6:4, 4:6, 6:3, 1:6)
и тиме значајно увећали своје шансе и за
коначан тријумф.

Трећег дана, одморни Митић је одрадио
оно што се од њега оче кивало у овом фи -
налу, донео је поен у синглу. Геферт није
био на висини задатка (6:1, 6:2, 6:3). Као по
већ унапред припремљеном сценарију,
нашем Пунчецу је остало да одлучи о
судбини овог исто ријског фи нала, и то у
мечу против једног од најбо љих играча
Европе, Хенкела, који је свака ко имао же -
љу да Немачку одведе на пут преко океана
где је победника чека ла Аустралија.

Први гем, на сервис Пунчеца, освојио је
Хенкел, одмах затим наш тенисер је уз -
вратио истом мером – 1:1. Било је јасно да
су актери меча под извесном дозом треме,
свесни улога само једног меча, и у том
тренду настављен је први сет, који је трајао
више од сат времена. Тек на 8:8 наш играч
је успео да ухвати добитнички ритам, ос -
војио је свој сервис, затим сломио сервис

противника и први део игре решио у своју
корист, али што је још важније, стекао
самопоуздање, итекако битно за овакву
врсту нокаут игре. Други сет, нервоза на
обе стране, пред ност у поенима често је
прелазила са једне на другу страну, да би
наш тенисер, ношен веома бучном загре -
бачком публиком, сти гао до 6:3, огромне
предности где га је још само један корак
делио од историјског ус пеха. Немац, све -
стан да је далеко од пре о крета, посебно
када је преко пута такав играч какав је
Фрањо Пунчец, потпуно је попустио у тре -
ћем делу игре, као да је само чекао да што
пре изађе са терена. 

Резултат од 6:0, довољно говори сам за
себе, а раздрагана маса људи похрлила је
на терен, да на раменима понесе наше те -
нисере, јунаке најзначајније приче у исто -
рији нашег тениса, победнике Дејвис купа
на европском континенту. 

Овај тријумф сврстао је тенис у најус -
пешнији наш спорт у периоду између два
светска рата, у време када смо заиста били
једна мала, поприлично заостала земља,
по себно у друштву Аустрије, Немачке,
Енглеске, Чехословачке, Италије…

Преко океана бродом
„Европа“

Финална утакмица у Загребу донела је
Југославији право да крене на далеки пут,
преко Атлантика, на меч против Аустра -
лије, у такозваном међузонском финалу.
Последњег дана јула савладали су наши

У сезони 1939. Дејвис купа, Америка је као
победник годину дана раније против Аус -
тралије у Филаделфији (3:2), чекала побед -
ника из зонског финала између Аустралије и
Југославије. Аустралија, до тада победник
шест пута у Дејвис купу, САД чак 12 пута на
победничком постољу, и екипа из Југосла -
вије, први пут тако високо.



играчи у финалу Немачку, а меч против
Аустралије службено је према програму
био предвиђен само три и по недеље кас -
није, на америчком континенту. Без мо -
гућности за одмор, за праве припреме, од -
мах се кренуло на пут, под вођством Пред -
седника ТСЈ др Чопа, прво возом до севера
Немачке, до луке Бремен, одакле се екипа

укрцала на велики немачки интерконти -
нен тални брод „Европа“ и от пло вила пут
Њу јорка. 

Изгледи за овај сусрет нису били ве -
лики, из неколико разлога. Први и нај -
важнији је да су за Аустралију наступали
надалеко познати Џек Бромвич и Адриан
Квист, играчи светског калибра. На ранг-
листи за 1938. годину Бромвич је био
дру ги иза Доналда Баџа, а Квист шести.
Други разлог је био немогућност било
каквог аде кватног тренинга, осим физич -
ких ак тив ности, склекова и чучњева у
бродској кабини или на палуби брода, без
могућ ности да се било шта на ту тему по -
прави. 

Финале је одиграно на теренима „Лонг -
форд крикет клуба“ у Бостону, у мечу у
коме је победник био познат, на нашу
жалост, унапред. Осим Пунчеца, који је
направио светску сензацију и победио
славног Бромвича, све остало је отишло на
конто нашег ривала. 
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Прекоокеански брод „Европа“, којим су
наши тенисери отпутовали у САД

„Мене је на стадиону ’Чеснат Хил’ чекао
нико други него прослављени Аустрали јанац
Џон Бромвич, о коме сам много чуо и то само
у суперлативима“, присећао се Фрањо Пунчец
великог бостонског меча. 

„Осетио сам већ на почетку, у првим
гемовима, да ме ударац служи. Форсирао сам
јаке лопте и чинило ми се да је Бром вич
изненађен. И већ је било 6:2 за мене! А добити
први сет увек је за мене много значило. И
заиграо сам као никад у жи воту. Толико сам се
занео у игру да сам и први и други сервис
слао из све снаге, што ја баш и не чиним тако
често. Повео сам са 4:1 и 40:0, али је Џон тада
одиграо неке изванредне поене. Мало сам се
узнемирио, већ је било 5:4, па 5:5! Кажу да се
онда развила борба која још није виђена по
ондашњим мерилима. Ваљда претерују.
Ишчупао сам тринаести гем, повео са 7:6, па

8:6! У почетку трећег сета осетио сам јак умор.
Болели су ме мишићи ногу. Није ни чудо, били
су то дуги поени, трчао сам по читавом
терену, а осим тога било је спар но. Заправо,
мало сам се и опустио, и за десет минута
изгубио трећи сет са 0:6. За време одмора
вођа пута др Чоп, тениски занесењак чијом
иницијативом и заслугом је саграђен стадион
’Шалата’, ма сирао је моје мишиће, а Јожа је
донео вруће облоге којим су ми омотали
ноге… и то је из ван редно деловало. Опо -
рављен, готово свеж, изашао сам на терен… и
након 2:2 у гемо вима, у наставку диктирао сам
страшан тем по и победио са 6:2. Публика је
била одушевљена квалитетом игре, а кад сам
ишао у свла чионицу, чуо сам неког аме -
ричког новинара како виче у телефонски
апарат: Хало, сенза ција. Пунчец је тукао
Бромвича“!

Освежење врућим облозима и масажом 
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Бројни амерички дневни листови, више
су се у својим извештајима бавили фено -
меналном игром Пунчеца, него резултатом
између две репрезентације, који је свакако
унапред био познат. 

Прегршт компли мената добио је наш
нај бољи играч. У суперлативима су се из -
ве штачи утркивали у комплиментима на
рачун игре скоро потпуно непознатог
југословенког аса, те нисера који је бацио
на колена играча за којег се сматрало да је
једини наследник на првом месту светске
ранг листе До налда Баџа!

Иако поражени, наши тенисери нису
има ли много за чиме да жале. Упознали су
снагу најаче екипе света, јер су Аустрали -
јанци у финалу савладали САД са 3:2, и
тако повратили титулу из 1919. Вратили су

се задовољни, свесни да није далеко дан
када ће квалитет тениса у на шој земљи
бити на таквом нивоу да ћемо моћи да се
надмећемо и са најбољима на свету. 

Како је почетком 1940. године рат за -
хватио Европу, дошло је до престанка
такмичења, и тек 1946. године настављена
су такмичења у Дејвис купу. Како је Ју -
гославија била последњи победник 1939.
године, уочи рата, формално и практично
она је важила као првак пуних 7 година,
баш као и Аустралија као генерални по -
бедник Светске групе. 

Резултати међузонског финала 
Аустралија – Југославија (4:1)
А. Квист – Д. Митић                 6:0, 6:4, 6:3
Џ. Бромвич – Ф. Пунчец          2:6, 6:8, 6:0, 2:6
Бромвич, Квист 
– Пунчец, Кукуљевић 6:2, 6:3, 6:3
Џ. Бромвич – Д. Митић             6:1, 6:3, 6:2
А. Квист – Ф. Кукуљевић 6:2, 6:3, 6:4

Комплетна аустралијска Дејвис куп
селекција са освојеним трофејом 1939:

Џек Крафорд, Адриан Квист, Џон
Бромвич и Хари Хопман



На жалост играча и функционера наше
репрезентације рат се догодио баш у време
највећих успеха када је наш тенис ишао
незаустављиво узлазном путањом, и пуних
шест година паузе итекако је оставило тра -
га на генерацији која је пронела славу Југо -
славије.

Поново у Дејвис купу 1946.

Љубитељи тениса, после завршетка Дру -
гог светског рата, итекако су се ужелели
тениса и својих љубимаца. Жреб за Дејвис
куп нам је одредио репрезентацију Египта
у првом колу, за меч у Загребу од 10. до 12.
маја, а селектор Пејо Лукинић на распола -
гању је имао тројицу предратних матадора:
Фрању Пунчеца, Јосипа Паладу и Драгу -
тина Митића. Четврти члан Фрањо Куку -
љевић више није био у земљи, још 1939.
године приликом турнеје по Индији, остао
је у тој земљи да се професионално бави
тенисом.

Шалата је била тесна да прими све зна -
ти жељнике који су на делу хтели да виде
шампионе Европе из 1939. године, али је
екипа Египта била просечан ривал, са
скром ним тениским знањем и искуством,
па је после три дана надметања Југославија
глатко прошла у следећу рунду – 5:0.

Сингл партије играли су Пунчец и Ми -
тић, док су у игри парова заиграли Палада
и Митић. Гости су осво јили сет у целом
мечу, и то трећи сет у игри дублова, па се
извештачи са овог меча нису превише
бавили догађајима на овом сусрету.

Много интересантнији је био жреб који
нам је у четвртфиналу одредио Чехосло -
вач ку у Прагу (24–26. мај), а у полуфиналу
највероватније Француску, такође у гости -
ма, што је представљало заиста неповољан
распоред. Екипа је комплетна остала зајед -
но у Загребу, на мини припремама, све до
поласка на пут у Праг, на ноге ривалу са
којима је то био пети сусрет од како игра -
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Први меч наше послератне репрезентације, у Загребу, на Шалати 13–15. мај 1946:
Дубл Митић – Палада против египатског дубла Талаат – Грандгуилор (6:2, 6:4, 3:6, 10:8)



мо у Дејвис купу. До тада је резултат био
изједначен 2:2, као уопште и сваки меч
који је био изједначен између ове две се -
лекције. 

Победа у Прагу
План против домаћина је наизглед био

јасан и остварив. Наиме, рачунало се да
наши појединачни играчи (Пунчец и Ми -
тић) победе другог играча Чешке Во дичку,
а онда да Митић у одлучујућем синглу
надигра Дробног, што неће бити лако, али
је оствариво. 

У првом синглу, у петак, играли су

Пунчец и Водичка. Није било јасно пот -
пуно како може и колико може Пунчец,
јер је пауза од 1939. године била велика,
године су прошле, а правих мечева није
било. Неизвесност је потрајала 45 минута,
колико је отприлике трајао први сет.
После изједначене и доста нервозне игре
наш тенисер, иако са вишком килограма,
искористио је минимум шансе која му се
указала и стигао до првог сета (6:3), да би
киша на пар сати прекинула наставак.
Међутим, у наставку се ништа битно није
променило. У другом сету, до 5:5 и један и
други ривал имали су своје боље тренутке,
да би опет Пунчец био тај који је освојио
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Друго коло Дејвис купа, 1946. Праг: Стеван Ласло, Јосип Палада, Фрањо Пунчец,
Драгутин Митић и инж. Пејо Лукинић



оне најважније поене, тиме и други сет
(7:5). Мора се истаћи да је у трећем сету
домаћи играч имао три сет лопте код
резултата 5:3, ни једну није успео да ис -
користи, и пораз после тога је био више
него неминован, па је Југославија дошла до
првог поена у мечу, оног на који је вођство
пута и рачунало.

Сусрет двојице првих играча обеју
екипа, Митића и Дробног, донео је тенис
највећег квалитета. Ношен бодрењем пу -
блике, одличним сервисом и честим из -
лас цима на мрежу, Дробни је освојио први
сет (6:3), наставио истим начином да игра
и у другом, али овога пута пасинг ударац
нашег репрезентативца, посебно са бек -
хенд стране, функционисао је беспре -
корно, па је убрзо дошло до изједначења у
сетовима (6:4).

Трећи део игре у потпуности је резул -
татски припао домаћем тенисеру, мада
није било толике разлике на самом терену
(6:0), да би се наш играч потпуно пробудио
из неке врсте летаргије, заиграо како нај -
боље уме и зна (6:1), и убрзо је меч поново
био изједначен.

Пети, одлучујући сет пролази у пот -
пуној доминацији Југословена. Физичка
спрема пресуђује, и овај најзначајнији део
меча трајао је најкраће, само 20 минута.
Домаћи играч није имао решење за разно -
врсну игру противника, посебно из бек -
хенда, што је често објективна домаћа пуб -
лика умела да награди аплаузом, иако је
њихов љубимац био жртва овакве пред -
ставе младог Југословена (6:3).

План после првог дана био је потпуно
испуњен, наша експедиција се нашла на
прагу проласка у следећу рунду, али је то
у следећа два дана и требало доказати на
терену.

Игра парова, у суботу, протекла је према
очекивању, у допадљивој игри која нам је
донела пораз. Комбинација Митић- Па -
лада је пружила жесток отпор, нарочито у

првом сету, и када је он био изгубљен
(10:8) све је касније ишло лакше за до -
маћина (6:2, 6:4). У три сета су Дробни и
Цаска савладали гостујуће играче, тиме и
смањили укупан резултат на 2:1.

Све је било према прогнозама решено
већ у првом мечу трећег дана, када је Дра -
гутин Митић просто почистио са терена
другог играча домаћих Водичку у три сета,
препустивши му само два гема – 6:2, 6:0,
6:0! Ово је било довољно да се Југославија
пласира у полуфинале Дејвис купа, где ће
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Пунчец и Водичка пре почетка меча



се састати са старим знанцима, репре зен -
тацијом Француске. У последњем сингл
мечу који више није одлучивао ништа
Дробни је савладао Пунчеца у три сета
(6:3, 6:2, 6:4)

У Паризу сви мечеви 
у пет сетова 

Тријумф против Чешке поново је вратио
Југославију на пут старе славе, из времена
пре Другог светског рата, када смо три
пута били у финалу европске зоне Дејвис
купа. Прошло је од тада више од седам
година, наступила је и смена генерација,
али је сада било сасвим јасно да је наша
земља одувек била прави расадник та ле -
ната, где ни велика пауза није имала ути -
цаја. 

Оптимизам Француза заснивао се на
чињеници да некада најбољи играч Југо -
славије Фрањо Пунчец више није оно што
је био некад, као и да француски дубл не
може да изгуби ни од кога на свету (у игри
су били Петра, Бернард, Пелиза и Де -
стремо). Та математика водила је Фран -
цуску у финале, где су по свој прилици већ
видели Шведску, која је у другом полу -
финалу на свом терену требало да се са -
стане са Белгијом, али је разлика у корист
домаћина била више него очигледна, па би
сваки резултат осим победе Бергелина и
Јохансона био раван светској сензацији.

Ивон Петра, први рекет домаћих и први
послератни победник Вимблдона, био је
више него оптимиста, дајући препотентне
изјаве домаћој штампи где је позивао пуб -
лику да дође у што већем броју како би
присуствовали новом тријумфу францус -
ког тениса. Бивши ас Коше такође је под -
гревао јавност оптимизмом, тврдећи да је
Петра најбољи играч света, а да француски
дубл напросто не може да изгуби меч на
домаћем терену.

Булоњска шума, као и увек, била је по -
приште овог полуфинала на централном
терену Ролан Гароса, а Југославија је за -
право бранила титулу првака Европе, ос -
војену 1939. године. 

Не треба рећи да је стадион био испу -
њен до последњег места, не треба сумњати
да су организатори, мајстори за спектакле,
толико добро припремили атмосферу да
су карте биле распродате давно пре по -
четка сусрета. Иако је киша претила да
поквари уживање, на терен су најпре иза -
шли Петра и Митић, двојица најбољих
игра ча обе репрезентације, које ни ситна
кишица, која је ромињала првих пола сата,
није спречила да пруже врхунску парију и
често измаме аплаузе на отвореној сцени.
На изненађење домаћих навијача први се
на меком терену снашао Југословен, и врло
брзо је на семафору стајало 2:6. Није слу -
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Праг 1946: Драгутин Митић 
и Јарослав Дробни
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чајно Ивон Петра тих година важио за јед -
ног од најбољих играча света. Повратио је
сигурност у ударце, стабили зовао игру, без
пуно осцилација пребацио је тежиште

игре на форхенд нашег тени сера, и код 6:6
успео да одузме сервис Митићу, што му је
убрзо донело други сет, и на одушевљење
публике из једначење.

Анри Коше (француски селектор 1946) и Јосип Палада



Развила се борба двојице изванредних
зна лаца. Петра, понешен публиком, на -
ставио је са добром игром, врло прецизним
сервисима и честим изласцима на мрежу,
што му је донело и други сет (6:4). Пауза,
која је уследила између трећег и четвртог
дела игре, пријала је више нашем играчу.
Изашао је Драгутин Митић на терен да се
још чвршће супротстави домаћем шампи -
ону, искористио пар непрецизности Фран -
цуза који је пожурио да што пре дотуче
скоро поклеклог ривала, и поново је на
терену изједначење у сетовима (3:6).

Пети сет донео је игру какав одавно није
виђена. Од првог гема драма, час гем, час
брејк лопта, и тако све до 6:6, када су се оба
ривала скоро тетурала од умора по терену.
Само захваљујући бодрењу публике, која је
осетила да може да помогне домаћем
тенисеру, Петра је дошао до победе (8:6),

био је више срећнији, него бољи. Дома -
ћини су повели тако 1:0, стигли до врло
важног поена, на који смо у потаји и ми
рачунали, јер је Митић заиста био у сјајној
форми.

У другом синглу актери су били Бер нар
и Пунчец. У неизвесном мечу и њих дво -
јица су после двочасовне игре дошли до
петог сета, до још једне драме тог првог
дана полуфинала. Пунчец је до петог сета
био стално у предности, добио је први сет
(6:2), изгубио други, али добио трећи (6:0),
да би у петом одлучујућем делу игре повео

са 3:1. Тада је понестало снаге Пунчецу,
видело се да то више није онај играч који је
снагом и брзином ломио вољу про тивника,
баш у петом сету. Овако, дого дило се обр -
нуто, до краја меча више није освојио ни
један гем (6:3), па је Француска повела са
скоро недостижних 2:0.
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Париз 1946, полуфинале Дејвис купа Француска – Југославија: Драгутин Митић и Марсел
Бернар, пре почетка меча
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Французи, одушевљени вођством које је
гарантовало финале, одлучили су да у
дублу одморе своја два најбоља играча,
Петру и Бернара, а да Пунчецу и Митићу
супротставе Дестремоа и Пелизу, добре
играче, али свакако не тако високо ран -
гиране као што су ова двојица. 

У суботу, у игри парова, поново пет
сетова, неколико невероватних обрта, на
крају победа југословенског дубла: 8:10,
8:6, 6:3, 5:7, 10:8! Какав је то био меч.
Препуно гледалиште, скоро четири сата,
сваки сет на предност, до потпуног исцрп -
љења. На корак су Французи били до не -
достижних 3:0 и пласмана у финале, баш
као што су упорни Југословени одла гали
ову одлуку. 

Оба наша играча била су потпуно на
иви ци снаге, с обзиром на то да су дан
раније играли по пет сетова у синглу, док
су пре ко пута мреже стајали одморни
Французи који првог дана нису излазили
на терен. 

Као у мечевима првог дана, пети сет је
одлучио игру дублова. Више концен тра -
ције, мање снаге, али сасвим довољно да
нијансе превагну на страну гостију, па је
резултат у укупном мечу био смањен на
2:1. Самоуверени Французи брзо су се
отрезнили, а победа која није долазила у
питање, одједном више није била баш тако
извесна. 

Кардељ и Бакарић 
у публици

Висока делегација ФНРЈ присуствовала је
дру гог дана дубл сусрету између Француске
и Југославије. Наиме, тих дана у Паризу се
одржавала Мировна конференција, и нашу
високу делегацију на том догађају су пред -
водили Едвард Кардељ и др Владимир Ба -
карић. Можда је и та чињеница учинила да
наши играчи на терену пруже максимум и
меч до краја учине потпуно неиз весним.

Едит Пјаф
Након исцрпљујућих мечева, оба југо -

словенска тенисера тражила су од селектора
Лукинића да их поштеди у игри парова, како
би се одморили за трећи одлучујући дан.
Искусни стратег није на то пристао, али како
би их освежио, одвео их је на вечеру у један
познати париски ресторан у којем је певала
славна Едит Пјаф. У повратку у хотел саве -
товао их је да се добро одморе како би
сутрадан били спремни за дубл меч.

Пунчец и Митић у игри парова, у мечу 
са Француском



Трећег дана тражила се карта више,
много људи је остало ван капија стадиона,
а публика се није практично добро ни
сместила на своја места када је агресивни
Митић већ стигао до првог сета у мечу
против Бернара 6:3. Претпостављало се да
је ово меч који треба да припадне младом
Митићу, јер је неоспорно био квалитет -
нији играч од Француза, али тако није ми -
слио Бернар, који је из петних жила на -
стојао да пружи што достојнији отпор. На
радост домаће публике, Бернар не само да
је пружао квалитетан отпор, него је у
следећа два сета потпуно окренуо меч у
своју корист, освојивши их са 6:4, 6:3. По -
сле десетоминутног одмора, који је очи -
гледно више пријао Митићу, који је и у
петак и у суботу играо по пет сетова, усле -
дио је део игре са потпуном доми нацијом
нашег тенисера. Без изгубљеног гема Ми -
тић је прво поравнао (6:0), а онда као да га
је стигао умор, почео је све теже да се
креће. Имао је видљиви завој на зглобу
ноге, већ на мечу дублова дан раније, очи -
гледно је било да га је та по вреда мучила

све више. Уочио је то и Бернар, покушавао
је да променом ритма натера Митића да се
што више креће са једног краја терена на
други, али ни то није помагало. Митић је
издржао све недаће, стигао до заслужене
победе у петом сету (6:3), тиме оставио
прилику Пунчецу да покуша да у петом
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Двојица победила
четворицу

Разочарање Француза после меча било је
велико. Славни Коше није штедео ком пли -
менте на рачун Југословена, посебно за игру
Драгутина Митића.

– Меч између Митића и Петре првог дана
сусрета био је нешто најлепше што смо ви -
дели на тениском терену у последњих 15
година. Петра је победио, али је исто тако
могао бити побеђен, не би било незаслу -
жено. 

Штампа је истицала да је Југославија са
дво јицом (Пунчец, Митић) савладала че -
творицу Француза, што је до пре меча било
незамисливо. 

Француски пар Дестремо   Пелизе



мечу против Петре направи подвиг и
одведе Југославију у финале. 

Меч који су одиграли Петра и Пунчец је
прича за себе. Преко 13.000 гледалаца при -
суствовало је драми која је била огле дало
свега онога што се догађало у прет ходна
два дана, а када су и ова дво јица тенисера
отишли са игром у пети сет, био је то кури -
озитет какав нико не памти, да се један
сусрет две екипе игра тако што ће се сваки
појединачни меч играти у пет се това. До -
био је први сет Пунчец (6:3), реван ширао
се Петра (3:6), поново повео наш играч
(6:4), да бу у четвртом сету до 7:7 гледаоци
имали прилику да гледају надчовечански
борбу двојице матадора који су потпуно
били свесни улога коју ова партија тениса
има. Стигао је некако Петра до спасонос -
них 9:7 и одвео игру у пети сет, али то га је
стајало целог меча. Исцрпљен, потпуно без
снаге, у последњем сету није могао да
пружи значајнији отпор и наш репре зен -
тативац је то одмах зналачки искорис тио –
6:0!

Додуше, почетку петог сета претходила
је мала пауза, с обзиром на то да Пунчец
није же лео да настави због чињенице да су
кра јем четвртог дела игре судије не колико

сум њи вих лопти отворено доделиле до ма -
ћем играчу. Тек на наговор и инси стирање
селектора Пеје Лукинића Пунчец је иза -
шао на терен, решен више него икада ра -
није да савлада ривала преко пута мреже. 

Велико разочарање за домаће играче и
ве лико славље за малобројну југосло вен -
ску делегацију, која се поново нашла у фи -
налу Дејвис купа у Европи, доказавши да
без обзира где играју наши тенисери, нико
не може бити сигуран да може да их са -
влада.
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(Карикатура париског спортског листа „Елан“)

Петра био блед као крпа
Одлучујући меч против Петре, Пунчец је

често касније описивао у југословенској
штампи. 

– Када је Митић обавио свој део посла и
савладао Бернарда, ништа ми није преос -
тало него да изађем на мегдан победнику
Вимблдона те године. Када сам га угледао
преко пута мреже, онако сувоњавог, веома
високог, али замишљеног и бледог као крпа,
помислио сам, овога могу да победим,
уплашио се, неће издражати бреме фаво -
рита и притисак који му је наметнут да мора
да победи. 
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Југословени су јуче на „Ролан Гаросу" сту -
пили у први ред европских играча. Они су
елиминисали Французе са 3:2 и квалифико -
вали се још једанпут за финале европске зоне
и бориће се против Швеђана или Белгијанаца.

Увек је лако указивати на погрешке, када је
ствар већ готова, а још јуче, ми смо тврдили
да је најбоља комбинација била да се изаберу
Петра и Дестремо у синглу, а да се Марсел
Бернар остави за дубл који је одлучујућа пар -
тија. Брињон и Коше, чију стручност морамо
признати, мислили су, међутим, да треба да
промене састав. Ми оштро осуђујемо њихову
одлуку.

Што се тиче саме утакмице, ова три дана на
„Ролан Гаросу" повратила су атмосферу ве -
ликих предратних међународних сусрета. Ме -
с та су по цени злата продавана на булева -
рима. Ред пред стадионом формиран је већ од
девет сати ујутру, а у моменту почетка утак -
мице трибине су биле препуне. И публика је
стварала атмосферу. Изражавала је своје
одушевљење, разочарање, срџбу. Ометајући
играче у току промене, дошло је дотле да се
понашала као на кориди, што је за жаљење.

Што се тиче техничке стране, судије на ли -
нијама показале су једнострану приврженост.
Митићу је урачунато шест фут-фола, а Пун -
чецу четири и то код поена где им је највише
била потребна концентрација. У другом сету
меча Пунчец – Петра, једна лопта Југословена
проглашена је за аут, док је она била очи -
гледно добра. О томе се десет минута рас -
прављало на терену што се никад досад није
видело. Све то није било „фер плеј".

Што се тиче игре, уздигли смо се најзад до
квалитета предратних мечева. Први пут од
1939. године сусрели су се играчи европске
класе. Ако су Митић и Пунчец тако често били
одлични, то је зато што су били принуђени да
сами себе превазиђу. И Петра који им је

одговарао истом жестином, досад невиђеном
на тениским теренима, показао се као шам -
пион.

Успомена на три меч-лопте, које је јуче
Петра отео од Пунчеца и жустрост с којом је
однео четврти сет, када је био на крају снаге,
нарочито успомена на невероватни пети сет
од недеље против Митића, остаће у незабо -
равном сећању. Ми у Петри имамо доброг
играча са невероватним могућностима и
вољом која га тера даље. Добит од ове две
куп-партије је у томе што је постигнут сигуран
напредак. Из пораза увек може да се извуче и
нешто добро, чак и када је тај пораз требало
да буде потпуна победа. Ми имамо у Петри,
Марселу Бернару, Дестремоу и Пелизи че ти -
ри добра играча, који још увек могу ове се -
зоне на светском шампионату у Вимблдону и
на међународном првенству Француске на
„Ролан Гаросу" да покажу снагу француског
тениса.

Центар пажње Дејвис купа сконцентрисан
је сада на победнике. То је закон спорта. Оба
Југословена и Митић и Пунчец показали су у
ова три дана оно што се обично зове „међу -
народна класа“. Пунчец, који је 1939. године
тукао Аустралијанца Бромвича на међузон -
ском турниру, опет је стекао ударац и сигур -
ност своје предратне игре. Митић се показао
још јачим. Исто тако уједначен и прецизан као
Пунчец у лобу, пасинг-шоту из бекхенда, он је
јуче победио Марсела Бернара у петом сету и
поред тога што је истегао мишић, захва -
љујући својим дивним одбрамбеним удар -
цима. Он уме да појачава темпо и да нагло
завршава сетове. Један и други имају поред
своје класе и несавладиву борбеност. Они би
кроз неколико недеља требали да се сусретну
са Швеђанима и да их туку.

Наши су се сусрели са лавовима!
(„Le Monde" — Париз)

ПОСЛЕ ЗАВРШНИХ ИГАРА ФРАНЦУСКА ЕЛИМИНИСАНА!

2:0 СЕ ПРЕТВОРИЛО У 2:3
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Популарност тениса у модерној свакодневици: реклама за „Данлоп“ лопте 
у дневној штампи



У финалу повели са 2:0
Више од месец дана имали су наши

играчи времена да се припреме за одлу -
чујући сусрет и финалну борбу против
Шведске, која није имала никаквих потеш -
коћа да прескочи препреку звану Белгија и
обезбеди играње у финалу. На нашу
жалост, поново гостовање, од Прага, преко
Париза до Варберга. Те 1946. жреб са про -

тивницима и местом одигравања нам није
баш био наклоњен. Увек на гостујућем те -
рену, увек мучна путовања по Европи која
је била потпуно разорена Другим светским
ратом. Четврти пут да је Југославија у фи -
налу Дејвис купа у Европи, чињеница је
која је нашу земљу сврстала у највеће
тениске велесиле света, у Европи увек
испред Немачке, Француске, Шпаније,
Италије, Чехословачке…

Једино пристојно летње време Швеђани
имају у јулу и августу, када је идеално за
тенис, тако да је обичај да своје мечеве,
када су домаћини, играју на обали мора,
недалеко од Гетеборга, па су за ову при -
лику одабрали Варберг, удаљен око 70 ки -
лометара северније од Гетеборга, као што
су много година касније (1989. године про-
тив нас одабрали Бастад, а 2011. годи не
Халмштад). 

Исти састав наше репрезентације био је
спреман да се супротстави домаћинима,
ка кав смо имали у Паризу против Францу -
с ке. Међутим, два дана уочи почетка меча,
Фрањо Пунчец је неочекивано добио вели -
ки плик на нози и лекари нису успели да
санирају повреду, што је принудило селек -
тора Пеју Лукинића да у тим постави Па -
ладу. Овај неочекивани обрт, изгледа да је
више збунио домаћине, који су спремали
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Шведски краљ ГуставV поздравља се са Митићем и селектором Лукинићем пре почетка
сусрета две репрезентације
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једну врсту тактике за борбу против Пун -
чеца, никако за меч против Паладе, који
им није био у фокусу.

Уз то, Палада је од првог минута кренуо
против шведског шампиона Бергелина
неочекивано са волеј игром, уместо да сто -
ји на основној линији која му је била за -
штитни знак и по којој је био познат ши -
ром Европе. Тек такав начин приступа је
потпуно збунио Швеђанина. Просто неве -
роватно, меч је трајао непун сат игре, а на
семафору је стајало 2:6, 2:6, 3:6, први бод је
припао Југославији. Раздрагани Палада се
нашао у загрљају Митића и Пунчеца.

Други сингл сусрет одиграли су Јохан -
сон и Митић. Домаћи играч, видевши шта
се догодило Бергелину, који је пустио да
му Палада честим изласцима на мрежу
загорча живот, одлучио је да исти стил
наметне свом противнику. И зачудо, Ми -
тић се није најбоље снашао, па је Јохансон
врло брзо уписао два сета у свој конто – 6:4,
6:1. У трећем сету, Митић је одлучио да
прихвати изазов, па је и он кренуо на мре -
жу. У правом двобоју двојице волеј играча
много бољи је био Југословен. Не само да
је смањио вођство, брзо је изједначио у се -
товима, а онда у петом сету просто рас -
турио ривала (6:1, 6:2, 6:0)!

На тај начин наши тенисери су стигли
до високог вођства после првог дана, и
требало је освојити још један бод који би
нас поново, као 1939. године, повео преко
океана на још једно међузонско финале. 

У игри парова Швеђани су изашли са
двојицом најбољих, Бергелином и Јохан -
соном, да спасавају што се спасити може,
док су са друге стране мреже стали Палада
и Митић, свесни да од три пре остала меча
треба да добију само један поен, што је
била далеко угоднија позиција од оне са
којом су били суочени Швеђани. Први сет
је доста лако припао домаћину (6:1), али су
се наши играчи брзо повра тили и успос -
тавили равнотежу, што је од мах донело

изједначење (6:3). Када је тре ћи сет припао
Југословенима, више није било оног ко је
сумњао у коначну победу гостију, домаћи
играчи били су на коле нима. 

После неколико минута паузе између
трећег и четвртог сета, кренула је права
битка за сваки поен, за сваки делић терена.
Наши су одмах повели 2:0, Швеђани сти -
гли до 2:2, а онда су Митић и Палада све
до 6:5 водили и били надомак коначног
тријумфа. Тада су Бергелин и Јохансон на -
шли нову снагу, нови мотив, и уз громо -
гласне повике из гледалишта стигли до
сета (8:6). Развила се борба поново од по -
четка, а у петом сету попустила је кон -
центрација Југословена и домаћин је сти -
гао до првог спасоносног поена у мечу,
који им је дао нову наду да у сусрету син -
глова могу да преокрену двобој.

Трећег дана меча, први су на терен иза -
шли Палада и Јохансон. Домаћи пред -
ставник је као у мечу против Митића два
дана раније кренуо жестоко и офанзивно,

Шведски тенисер Ленарт Бергелин је од
1946. до 1955. године био међу десет најбо -
љих аматера света и први је шведски тени -
сер који је освојио титулу гренд слем тур ни -
ра, на Отвореном првенству Француске у
конку ренцији дублова 1948. године. Од 1971.
до 1983. био је тренер једног од најбољих
тенисера свих времена Бјорна Борга.

Као селектор довео је Дејвис Куп репре -
зентацију Шведске до прве победе у финалу
1975. године.



па је врло брзо разоружао прилично инди -
с по нираног Југословена. Не може се рећи
да се Палада није трудио, ударао је из све
снаге, трчао за сваком лоптом, али био је то
једноставно дан када му ништа није по -
лазило од руке. Обилато је то користио
Јохансон и у три сета (6:3, 6:4, 6:4) победио
и поравнао скор у укупном билансу на 2:2.
Неочекивано, после онако силног вођства
наше екипе и приличног самопоуздања
после првог дана, Швеђани су нам уз -
вратили када смо најмање очекивали, до -
го дило нам се оно што се догодило Фран -
цузима у Паризу у сусрету са нама.

Меч одлуке одиграла су два најбоља
представника обе репрезентације, Берге -
лин и Митић. Како и доликује финалу и
мечу националних првака, био је то меч за
памћење, меч који се дуго препричавао у
тениским кулоарима. Повео је наш играч
са 2:0 у сетовима (7:5, 6:3), као и 2:0 у ге -
мовима у трећем сету. Све је већ било гото -
во, али је тада настао преокрет, просто не -
схватљив, али не и ретко виђен на тенис -
ким мечевима. Митић се једноствно – умо -
рио. Док је имао снаге и док су га ноге
носиле побеђивао је шведског шам пиона,
али није имао довољно енергије да дотуче
побеђеног ривала. 

Освојио је трећи сет Бергелин (6:3), а
онда понесен еуфоријом на стадиону про -
сто је самлео Митића у четвртом делу игре
(6:1). Наш ас је очигледно скупљао снагу за
одлучујући пети сет, пропуштао је неке
теже лопте за којима је требало тр чати, а
онда су двојица ривала у послед њем делу
игре, петом сету, демонстрирала тенис нај -
већег светског домета. Бергелин је повео са
2:0, па 3:1, али му Митић није остајао ду -
жан па је стигао до 3:3, потом 4:4, онда
брејк и контра брејк до 5:5, да би наш иг -
рач стигао на праг победе имајући резул -
тат 6:5 и 7:6. Код 7:6 имао је Митић само
још две лопте на сервис Швеђанина до
победе (0:30), али је Бергелин стизао до -

брим сервисима да се извуче из непријатне
по зиције. Код 8:8 Митић није имао снаге
да настави тениски маратон. Бер гелин је
изашао као победник (10:8), па је Шведска
постала шампион Европе у Деј вис купу.

Општа је констатација да је Други свет -
ски рат учинио своје. Вишегодишња пауза
од освајања титуле 1939. узела је данак.
Наши играчи, у форми у каквој су били
пред сам почетак рата, свакако би бар још
једном или два пута путовали на међузон -
ско финале да није било паузе. По раз у
Швед ској нису лако поднели наши репре -
зентативци. Пре свега због чињенице да су
изгубили титулу, а онда и због угледа који
су уживали у Европи и због жеље да афир -
мишу Југославију и нову младу државу.

У 1947. години 
опет гостовања

Екипа Шведске није успела да направи
ништа посебно у наставку такмичења, па је
репрезентација САД поново постала шам -
пион Дејвис купа у првој послератној го -
дини, победивши Аустралију (5:0). На
жре бању за нови циклус такмичења нама
је опет припало да гостујемо, овога пута у
Даблину, против Северне Ирске, баш као и
у четвртфиналу против Белгије. 

Иако је противник у Даблину био мање
познат нашим играчима, сусрету се при -
ступило врло озбиљно, па ни победа није
изостала (3:2). Резултат није прави однос
снага, јер су наши повели 3:0 после прва два
дана, па је за Југославију први пут заиграо
Шарић, који је нажалост на дебију изгубио
од Мекхалеа са 9:7, 6:1, 7:5. После тога је
поражен и Палада у мечу који није имао
резултатски значај од Кемпа 4:6, 6:1, 6:0, 6:3.

Следећи меч био је далеко веће иску -
шење, с обзиром на податак да је најбољи
играч Белгије Филип Вашер већ био те -
нисер озбиљне репутације и момак који је
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до тада победио многе велике играче
Евро пе. У првом мечу, баш из тих разлога,
Драгутин Митић је почео врло опрезно
против Вашера, испитујући му снагу,
тражећи му слабости. У обострано растр -
заној игри, где су се ривали очигледно

веома респектовали, боље се снашао до -
маћи представник, освојивши први сет
(6:4), а убрзо затим и други (6:3). Тада је
Митић коначно прорадио, увидевши да
меч може да се изгуби ако настави да игра
као до тада. Брзо је Југословен наметнуо

Турнеја у Египту – припреме 
за Дејвис куп 1947: Фрањо Пунчец,
др Оскар Мор и Јосип Палада



свој ритам Белгијанцу, па како је направио
одмах на почетку сета брејк и тако наста -
вио до краја сета – 6:1.

Али, тада је домаћи представник пока -
зао да његови успеси на турнирима по
Европи нимало нису случајни. Заиграо је
као препорођен у четвртом сету и Митић
није могао да парира. Сасвим заслужено
Вашер до дошао до важне победе против
великог ривала, самим тим Белгија је
повела са 1:0 у укупном скору. У другом
синглу Јосип Палада је показао да на њега
савезни капитен још може да рачуна, па се
одсуство Пунчеца није осетило. 

Палада је од првог минута показао дома -
ћем представнику Гелханду да изне на -
ђења неће бити. Иако је Белгијанац имао
врло чврсту руку и брзе ноге Југо словен је
имао контролу у мечу. После првог убед -
љивог сета (6:1), уследио је пад концен -
трације па се домаћи представник прибрао
и изједначио на 1:1 у сетовима. Али, то је
било све што је могао да учини против
много бољег Паладе. Још два сета (6:3, 6:3)
и Југославија је поравнала резул тат на
прихватљивих 1:1 после првог дана. 

Када су наши после пет сетова у суботу
успели да савладају домаће играче све је
било јасно. Ствари су дошле на своје место,
у преостала два сингла Митић и Палада

нису дозволили више никакво изненађење
и резултат од 4:1 за наше момке био је реа -
лан однос снага на терену. Пут до полу -
финала био је прокрчен, а тамо нас је
чекала Јужна Африка, која је мимо оче -
кивања надиграла Енглеску у Скарбороу.

Пети пут у финалу 
Дејвис купа

Полуфинални меч против Јужне Афри -
ке играо се у Загребу и поново је напунио
Шалату до последњег места. Гледаоци су
скоро заборавили када су последњи пут
гледали наше изабранике у једном јаком
мечу на домаћем терену, јер после рата, до
овог сусрета са Африком, играли смо само
против Египта у мају 1946. године пред
домаћим навијачима.

Да ће меч бити тежак унапред се знало,
али да ће заиста Јужна Африка представ -
љати тако тврд орах, то већ нису рачунали
ни највећи скептици. Првог дана одмах су
се сусрели најбољи представници две
екипе, Драгољуб Митић и Ерик Стругнес.
Није кренуло добро, бо ље се снашао гос -
тујући играч, Митић је доста често про -
машивао наизглед лаке по ене, епи лог овог
дела игре 6:3 за Струг неса. Осоколио је
овакав почетак пред ставника Јужне Аф -
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Пунчец остао у Африци
Један од најбољих играча Југославије,

Фрањо Пунчец, донео је одлуку да настави
каријеру тенисера ван граница наше земље,
па је остао у Јужној Африци крајем 1946. го -
дине. Како је званично емигрирао више није
могао да буде члан најбоље селекције
Југославије, а селектор Пејо Лукинић је као
четвртог у репрезентацију позвао Јосипа
Шарића.  Тако је после Фрање Кукуљевића,
који је 1939. го дине остао у Индији, наша
репре зентација остала без још једног
изванредног тенисера.

Чеси бољи од Новог
Зеланда

Остали мечеви четвртфинала нису донели
изненађења. Чехословачка са Дробнијем и
Черником лако је на домаћем терену на д иг -
рала играче Новог Зеланда, не препус тивши
им ни један поен. За госте су играли Мекензи
и Робсон, а једину неизвесност је донела
игра дублова.

Француска је такође максималним резул -
татом надиграла преслаби Монако (5:0). За
триколоре су играли Бернар, Дестремо и
Пелизе.
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рике, којем су апетити порас ли, понадао се
да може да направи изнена ђење, па је кре -
нуо да напада из петних жила. Неизвесно
је било до 5:5 у овом делу игре, да би онда

са два прецизна пасинг ударца Митић до -
вео ствари на своје место и са 7:5 поравнао
резултат. Када је и трећи део игре припао
Митићу, публика је одах нула сматрајући
да је отпор Стругнеса сломљен. Међутим,
није тако мислио врло добри Струг нес,
који се пот пуно повратио у меч, освојио
четврти сет и озбиљно при пре тио у петом,
одлучујућем. Тада је до шла до изражаја
добра физичка спрема нашег играча,
велико искуство и изнад свега фено -
меналан сервис, једини ударац који га је
служио у овом мечу, да боље не може
бити. Са оваквом игром Ми тић је коначно
скршио отпор Струг неса, али је сасвим
било јасно да Јужна Африка није била за
потцењивање и да победа против Енглеске
није била слу чајна. 

У другом мечу Палада није дозволио да
се гостујући играч нада било чему, осим
поразу. Од старта је наметнуо свој препоз -
натљив стил игре, па је симпатични Фанин

Дробни прегазио
Французе

Други полуфинални сусрет, између Чехо -
словачке и Француске у потпуности је при -
пао домаћој селекцији. Први рекет Чеха
Јарослав Дробни надиграо је у потпуности
оба француска представника (Дестремо,
Бернар), али свакако да је добром игром
веома изненадио други играч Черник, који је
у пет сетова био бољи од Бернара, што је и
превагнуло цео сусрет, где су многи струч -
њаци прогнозирали да Француска има чак
боље изгледе на тријумф. 

Интересантно је истаћи да је у игри па -
рова за Француску заиграо Жан Боротра,
тада већ педесетогодишњак, али се његове
године на терену нису примећивале.

Помоћник селектора др Оскар Мор и Јосип Палада



често летео из угла у угао, покушавајући
да дохвати прецизне дијагонале и парале -
ле нашег репрезентативца. Само у трећем
сету, код стања 2:0 у сетовима за Паладу,
Фанин је учинио нешто више, угрожава -
јући Паладу све до 5:5. Међутим, са једном
скраћеном лоптом и једним изванредним
изласком на мрежу довршио је Палада за -

почети посао, па је Југославија повела пос -
ле првог дана са 2:0.

Виско вођство је можда мало уљуљкало
наше представнике, помало и боља игра
гостију у дубл мечу, тек после игре парова
гости су дошли до првог поена који им је
омогућио да се надају да могу да дођу до
изненађења. Али, када је трећег дана, у
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Торбен Јохансон и Јосип Палада у Загребу 1949. године уочи 
Дејвис куп меча са Шведском
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првом синглу Палада поклекао у мечу
против Стругнеса, и то у веома неизвесном
мечу који је трајао пет сетова, увукао се
страх да би нам се можда могла поновити
Шведска и прошлогодишње финале, када
смо водили са 2:0, а изгубили са 2:3! Да се
овакав епилог не би поновио по бри нуо се
Митић, свакако далеко квали тетнији играч
од просечног Фанина, и у три сета (6:2, 6:3,
6:4) лако дошао до три јумфа, не дозвоља -
вајући ни у једној фази меча да гостујући
играч и помисли како има било какву шан -
су. Овом победом Митић је увео Југосла -
вију пети пут у фи нале Дејвис купа Евро -
пе, што је Југосла вију сврстало у ред
најуспешнијих екипа тога доба.

Финални сусрет репрезентација Југосла -
вије и Чехословачке отворио је меч Митић
– Черник. Кренуло је добро, па иако се по
појединим потезима гостујућег играча
могло видети да је реч о врло квалитеном
играчу, наш Митић је добио први сет (6:3).
Да ли је Митић потценио противника, или
је Черник био бољи него што се претпос -
тављало, тек у другом сету потпуно обр -
нута ситуација. Чех је погађао што је за -
мислио, Митић се све више освртао око
себе тражећи узроке ове промене, али Чер -

ник није попуштао у намери да потпуно
надигра домаћег представника што му је
пошло за руком – 6:0.

Био је то ваљда, тренутни бљесак, јер је
Митић поново повратио контролу над
игром, кренуо чвршће и одлучније ка мре -
жи, што је резултирало новим сетом – 6:2.
Публика се смирила, све је дошло на своје,
јер Митић је био апсулутни фаворит и
било који исход осим његове победе пред -
стављао би праву тениску сензацију. 

Међутим, опет настаје период игре у
којој доминира Черник. И на нашу не -
срећу, доминирао је до краја меча. Не само
што је доста брзо изједначио у сетовима и
довео меч до петог дела игре, него што је
апсулутно доминирао не дозволивши ни у
једном сегменту да Митић било шта учини
(6:2, 6:1). Одавно Митић није изгледао не -
моћније него у овом сусрету, ништа му
није полазило од руке, док је преко пута
мреже надахнути Черник просто летео по
терену. 

Други сингл је кренуо такође лоше по
наш тим. Палада, свестан да игра против
Дробнија, једног од најбољих играча Ев -
ропе тог времена, кренуо је нервозно што
је Дробни одмах казнио. Први сет Чехо -
словак је добио 6:3, а после велике борбе
где се резултат често ломио припао му је и
други 8:6, што је био знак да је крај меча
врло близу. Ношен аплаузима публике

Радио пренос финала
Занимање за финални меч против Чехо -

словачке, у Загребу, од 13. до 15. јула 1947.
године, било је изнад свих очекивања. Ша -
лата је могла да прими 7.000 гледалаца,
колико је и штампано карата, а све су рас -
продате у дану када су пуштене у продају.
Неколико хиљада људи је остало у реду,
безуспешно покушавајући да се домогне
улазнице која је предствљала право богат -
ство. На овај меч допутовало је много нови -
нара из свих крајева Европе, као и допис -
ници бројних агенција, а чак три радио ста -
нице (Праг, Београд и Загреб) су директно
преносиле све догађаје на терену. 

Почасна ложа
Велики меч који је требало да одлучи ко је

најбоља екипа Европе у 1947. години није
могао да прође без званичника, који су
долазак најавили много раније, како би све -
чана ложа била направљена на време. У по -
час ној ложи меч је посматрао др Владимир
Бакарић, председник владе Народне Репуб -
лике Хрватске, поред њега званични конзул
Чехословачке у Загребу господин Халадрин,
са њима неколико министара и високих вој -
них функционера.



Палада је стигао до трећег сета (6:2), али то
је било све што се могло учинити против
одличног Дробнија, који је добио и четвр -
ти сет, самим тим и меч, па су гости по -
вели са 2:0.

Предвиђања да су гости јачи у игри
парова обистинила се веома брзо (3:6, 1:6,
3:6) што је Чехословачку одвело на међу -
зонско финале преко Атлантика.

Последњег дана, у мечу који није имао
резултатски значај, осим међусобног
мерења снаге Митића и Дробнија, виђен је
изванредан тенис двојице растере ћених
ри  вала, са мноштвом лепих потеза, сме -
чева, волеја… Митић је показао да ни мало
не заостаје за водећим играчем Евро пе,

чак, у појединим тренуцима био је ве ома
надмоћан. Међутим, што умор, што чи ње -
ница да Митић није преболео лошу игру и
пораз од првог дана, утицали су да у петом
сету буде надигран (1:6), а Дробни је за
добру игру био награђен спонтаним ап -
лау зом објективне загребачке публике.
Пети меч званично није игран, после до -
говора два капитена играна је само реви -
јална тенис партија двојице играча са ре -
зервне клупе, Смолинског и Јосипа Ша -
рића. Публика је веома бучно и дуго него -
довала, међутим гости нису желели да
играју са Черником, већ са резервним иг -
ра чем, што су по правилима могли, па је
наш тим предао званично последњи меч. 

Период сушних година

После овог финалног меча у Загребу
уследио је период доста лошијих резул -
тата, уз неумољиву смену генерација. Ми -
тић и Палада су чекали достојне на след -
нике, мењали су се Милан Брановић,
Петко Милојковић, Владимир Петровић,
Ивко Плећевић, Стеван Ласло, Илија Па -
на јотовић, Ладислав Јагец, Сима Николић,
Александар Поповић и Камило Керетић,
али правих резултата више није било. 

У годинама које су наступиле проме -
нило се неколико личности на челу Дејвис
куп екипе. Инжењер Пејо Лукинић, који је
на том месту био од 1946. године, остао је
до 1951. После њега екипу су годину дана
(1952) водили Драгољуб Јовановић Чолан
и Војислав Ристић из Београда. Затим, две
године Звонко Финк из Загреба (1953,
1954), онда и ветеран Јосип Палада (1955,
1956, 1957).

Честе смене на челу репрезентације
показатељ су да није све функционисало
како треба, односно да није било добрих
резултата и у немогућности да се мењају
играчи, с обзиром да бољих није било,
мењали су се селектори. 
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Деjвис куп 1949, Југославија – Шведска 
у Загребу: Драгутин Митић и Ленарт

Бергелин
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Ову такмичарску годину Југославија је
одиграла са већ познатом екипом (Митић,
Палада), победа у првом колу у Истанбулу
(Турска) са убедљивих 5:0, затим пораз у
другом колу у Загребу од Италије – 3:2. По
обичају смо изгубили дубл, а по један
сингл оба наша предствника од најбољег
играча Италије Дел Бела. 

Поново нам је Италија била непремос -
тива препрека, овога пута у полуфиналу у
Риму, где смо претрпели пораз од 4:1. До
полуфинала смо били бољи у првом колу
од Аустрије у Бечу 4:1, у другом колу од
Шведске у Загребу – 3:2. Дебитант у 1949.
години био је Милан Брановић, још један
од играча који је стигао из Чаковца.
Брановић је дебитовао против Аустрије,
један меч је добио, други изгубио. 

Биланс, победа и пораз. У првом колу
победа против Аустрије у Загребу – 5:0,
нови играч на терену у игри парова Бео -
грађанин Петко Милојковић. Већ следећа
утакмица, такође у Загребу, пораз против
Белгије 2:3. Милан Брановић је изгубио
оба појединачна сусрета, Митић и Палада
су изгубили дубл.

Већ у првом колу доживели смо пораз,
што нам се није догодило још из времена
када смо почи њали такмичење у Дејвис
купу. Од наших представника у Загребу
бољи  су били репрезентативци Немачке.
Њи хов најбољи играч Готфрид фон Крам
победио је у оба сингла (Драгутина Ми -
тића и Милана Брановића), а по традицији
дубл смо тако ђе изгубили. Ко начан ре -
зулат 3:2 за госте.

1951.

1950.

1949.

1948.

Стеван Ласло, Драгутин Митић и Јосип Палада у Истанбулу, 1948. 
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Јосип Палада и Стеван Ласло против дубла Колин
Грегори и Тони Мотрам, 1952. године у Београду, 
у Дејвис куп мечу Југославија – Велика Британија
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Два нова играча се прикључују екипи,
нема више Брановића, који је емигрирао,
смена генерација се наставља. Владимир
Петровић стиже такође из Чаковца, Ивко
Плећевић из Београда. Прво коло у Хел -
синкију и победа против Финске 4:1, Вла -
димир Петровић постиже прву победу у
синглу, после тога и у дублу. Друга рунда
у Београду, меч против Велике Британије,
нажалост пораз - 2:3.

Први пут од како се Југославија такмичи
у Дејвис купу један сусрет је игран у Но -
вом Саду. У првом колу угостили смо
репрезентацију Швајцарске, а у нашој еки -
пи се појавио још је дан новајлија – Илија
Панајотовић. Меч је био добијен после
игре дублова, па је преостало да се трећег
дана одиграју два сингла, али они више
нису имали значај. Ипак, убедљива победа
наше селекције (5:0)!

1953.1952.
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Дејвис куп против Француске, Загреб
1953: Пол Реми и Јосип Палада 

Дејвис куп против Швајцарске, Нови Сад
1953: Жан Пјер Блондел и новајлија 

у нашој екипи Петко Милојковић
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Загреб 1953: Дејвис куп меч Југославија – Француска: Марсел Бернар, Пол Реми, Сирото,
Звонимир Финк, Јосип Палада, Петко Милојковић и Илија Панајотовић (горе) 

и детаљ са Шалате са препуним трибинама (доле)
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Репрезентација Југославије за време интонирања државне химне пре почетка сусрета
са Великом Британијом у Дејвис купу, 13. маја 1956. у Београду: Јосип Палада, 

Ивко Плећевић, Камило Керетић и Илија Панајотовић
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Исечци из дневних
новина одсликавају
стање тениса тих
година
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У Загребу, у другом колу – пораз. Екипа
Француске била је превиша јака за нашу
репрезентацију. Једини поен за нашу
селекцију освојио је Владимир Петровић,
трећег дана, када су Французи већ водили
са 3:0.

Поново, као и 1951. године, пораз већ у
првом колу. У Бриселу, у месецу мају, на -
ши су изгубили са понижавајућих 5:0!
Панајотовић и Петровић су играли сингл
партије, Палада и Петровић дубл. Одмах
после повратка кући уместо Финка селек -
торску палицу преузима Јосип Палада, али
и даље остаје у екипи и као играч.

Домаћин првог кола Дејвис купа од 19.
априла, до 1. маја, био је Карловац, први
град у Хрватској после Загреба где се одиг -
рао један меч овог такмичења. Селектор
Јосип Палада уводи у тим још једног мла -

дића, Ладислава Јагеца, а штампа бележи
још један куриозитет, да је Јагец такође
поникао у Чаковцу, што је заиста за неве -
ровање. После Пунчеца, једног од најбо -
љих играча Југославије свих времена, из
Чаковца су у репрезентацију стигли Ша -
рић, Брановић, Петровић и Јагец.

Јужноамериканци, предвођени Ајалом,
били су у Карловцу непремостива препре -
ка за нашу подмлађену екипу. Илија Пана -
јотовић и Владимир Петровић су играли
сингл првог дана, обојица изгубили, Јагец
је дебитовао у дублу поред Петровића не -
ус пешно, да би трећег дана гости потвр -
дили класу не дозволивши нашим игра -
чима ни почасни поен. Владислав Јагец је
дебитовао у синглу трећег дана и изгубио
од Хамерслија у три сета.

Плећевић, Палада и Панајотовић су у
Београду победили Египат (4:1) без већих
проблема, последњи меч трећег дана код
резултата 4:0 за нашу екипу изгубио је

1956.

1955.

1954.



неочекивано Ивко Плећевић, иако је до -
био прва два сета убедљиво (6:1, 6:1). Сле -
дећа три припала су Исмаилу па је то био
почасни поен гостију. 

У другом колу, такође у Београду, Ју -
гославија је играла против Велике Бри -
таније. Ништа се није могло учинити про -
тив надмоћних гостију, убедљив пораз –
5:0, што је само још једном била потврда да
од 1947. године нисмо добили квалитет
игра ча који би поновили успехе претход -
ника.

Још један дебитант у саставу Југославије
– Сима Николић. У првом колу, такође у
Београду, играо је Николић додуше само у
дублу, против репрезентације Мексика,
чије боје су бранили Ламас и Контрерас.
Одавно није виђен тако експлозиван тенис
једне гостујуће екипе. Мексиканци су про -

сто протутњали Београдом, не препустив -
ши домаћим играчима (Панајотовићу,
Плећевићу, Поповићу) ни сет !

Пост започет још давне 1948. године у
резултат ском смислу није био прекинут
ни десет го дина касније. На место селек -
тора репрезентације ФНР Југославије до -
лази Иван Јаношић из Загреба, који за меч
првог кола у Загребу, против Чехословачке
уво ди и новог играча – Камила Керетића,
уз Ивка Плећевића и Илију Панајотовића.
Ни  шта није вредело, Чеси са Јаворским и
Бендом пролазе кроз Загреб као казнена
експедиција (0:5)!

Није Иван Јаношић дуго био за корми -
лом репрезента ције. Југославија је поново
изгу била у првом колу Дејвис купа, опет у

1959.

1958.

1957.
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Припреме за Дејвис куп, 1957. године у Београду на Ташмајдану:
Ивко Плећевић, Аца Поповић, Предраг Брикси, Сима Николић и Илија Панајотовић
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За гребу, овог пута од екипе Данске (1:4).
Је дино што се битно догодило било је уво -
ђење у екипу мла дог Боре Јовановића, иг -
ра ча који ће повратити сјај југосло венском
тенису. У дублу са Или  јом Панајо то вићем
Јовановић је победио данску ком бинацију
Нил сен-Улрих, у петом сету 15:13! Ватре -
но крштење имао је Јова новић и у синглу,
освојио је сет против Улриха и показао да
се на њега у будућности може рачунати. 

Кормило репрезентације преузео је др
Стјепан Тончић. Ивко Плећевић и Камило
Керетић одлазе у Немачку где настављају
каријеру, а Југославија остаје са младим
Бором Јовановићем и Илијом Панајото -
вићем. С oбзиром да се гостовало у првом
колу у Копенхагену, против селекције
Данске која је била боља годину дана ра -
није у Загребу, није се очекивало ништа
друго него пораз. 

Боро Јовановић је у првом синглу по -
бедио Нилсена, којег је трећег дана, такође
у синглу савладао и Илија Панајотовић.
Пресудио је пораз у дублу, у пет сетова,
против браће Улрих. Јовановић и Пана јо -
товић су се су проставили веома добро, али
су нажалост изгубили у петом сету (5:7).

Саобраћајна несрећа Дејвис куп репре -
зента тивца Илије Панајотовића и тежак
пре лом ноге, заувек га одвајају од про -
фесионалног те ниса. Селектор Иван Тон -
чић принуђен је да у тим уведе сасвим
нове играче. Одлу чује се за Владимира
Прешецког из Загре ба и Ни колу Пилића
из Сплита. Обојица дожив љавају ватрено
крштење у Сплиту, где смо угостили ре -
презентацију Шпаније, једну од најбољих
европ ских екипа. 

Гости, пред вођени чувеним Ма нолом
Сантаном, сти гли су у Југосла вију као ве -

лики фаворити, а то су и потвр дили игром
на терену. Сантана у својим сингл парти -
јама није препустио сет (против Јо вано -
вића и Прешецког). Пре шецки је првог
дана успео да осво ји бод побе дивши Мар -
тинез дел Реја, али смо пора жени у дублу
где је дебитовао млади Ни кола Пилић.
Резултат је на крају био 2:3, с обзиром на то
да је последњи сингл Мартинез дел Реј
предао Јовановићу.

Егзотично путовање до Тринидада, било
је више туристички доживљај. Почетком
августа лако је савладана екипа Кариба.
Уигра вали су се Пилић и Јовано вић, игра -
ли су све мечеве, како сингл тако и дубл.
Резултат од 5:0 био је сасвим очекиван, а
онда је уследио меч против Мексика у
Мексико Ситију, од 17. до 19. августа, где
су домаћини били бољи (4:1). Пилић је
трећег дана освојио почасни поен против
Кон трераса (6:2, 6:2, 9:7). 

1962.

1961.

1960.

Др Стјепан Тончић, селектор Дејвис куп
репрезентације од 1960. године  



Жреб нам није био наклоњен у овим
годинама када није било добрих резултата,
никако да се у првом колу угости лакши
противник и оде степеник даље. Ипак,
стигло је олакшање, први противник био је
Мо нако, па су наши момци у Сплиту без
већих напрезања прескочили прву пре -
преку (5:0). 

Коначно се нешто покренуло

Када је у другом колу са владана у За -
гребу и Аустрија максимал ним резулатом,
коначно се померило са мртве тачке. За
четвртфинале Пилић и Јовановић су мо -
рали у госте Швеђанима у Стокхолм од 14.
до 16. јуна, где су нас домаћини дочекали
на уобичајеној под лози – шљаци. Уследио

је пораз, код ре зултата 4:0 за домаће, Бора
Јовановић је освојио почасни поен у мечу
против Шмида (2:6, 6:4, 7:5, 7:5). Међутим,
већ је било извесно да двојица наших
интрена цио налаца полако стасају у праве
профе си оналце, играче пред којима је још
било окршаја на тлу Европе.

Вољом жреба, коначно нам у госте сти -
же у првом колу лакши противник, репре -
зен тација Луксембурга, тотални аутсајдер
у Дејвис куп такмичењу. Овог пута орга -
низацију сусрета преузели су спортски
рад ници из Београда, а нашу екипу пред -
стављали су наравно, Јовановић и Пилић.
Ни један сет није био изгубљен прва два
дана, а онда, трећег дана, због лошег вре -
мена нису оди грани мечеви па је служ -
бени резултат остао 3:0.

1964.

1963.
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Репрезентација из 1963. године која је наступила у мечевима против Монака и Аустрије:
Никола Пилић, Срђан Јелић, Владимир Прешецки, Боро Јовановић 

и селектор др Стјепан Тончић са врховним судијом Звонимиром Финком
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Дејвис куп меч 1963. године у Загребу: Југославија – Аустрија



Две недеље касније, такође у Београду,
одигран је меч другог кола. Наша екипа
угостила је репрезентацију Аргентине,
играче просечног квалитета, па су Пилић
и Јовановић без веће муке, после ко зна
колико година дугог поста, одвели Југо -
славију у завршницу овог такмичења! Ре -
зул тат од 5:0 говори сам за себе. Другу
годину заредом нашли смо се у четврт -
финалу, овога пута у Манчестеру против
Велике Британије. После првог дана било
је 1:1, Пилић је добио, Јовановић изгубио.
Другога дана домаћини су у четири сета
стигли до победе, а трећег дана Пилић је
обезбедио драму победивши у свом другом
синглу и омогућио Јовановићу да евенту -
ално направи подвиг. У пет сетова играо је
Јовановић против Вилсона, нажалост до -
маћи играч имао је више нерава у заврш -
ници и самим тим обезбедио Енглезима
полуфинале. Треба рећи да су нас Енглези
дочекали на травнатој подлози, где су се

наравно много боље сналазили од наших
играча, више играли на мрежи и боље ко -
ристили сервис. 

Слично као и у претходне две сезоне,
жреб нам је дао лакше ривале у прва два
кола, а онда по обичају у госте, овога пута
у Париз – Французима. 

У Загребу смо прво до ногу потукли Ма -
роко (5:0), затим на истом терену у другом
колу две недеље касније Родезију, такође
5:0. У оба сусрета све мечеве су одиграли
Пилић и Јовановић. 

Пут у Париз, на ноге Французима, који
до тада никада нису победили нашу ре -
презентацију код куће, био је свакако оба -
веза да се учини све како би се традиција
наставила. Меч је игран од 11. до 13. јуна,
на Ролан Гаросу, истом оном стадиону где
су Пунчец, Палада, Кукуљевић и Митић

1965.
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Барселона 1966: Никола Пилић, Жељко Франуловић, Здравко Минчек, Боро Јовановић и
Радмило Николић
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добили једина два меча против Француза у
Фран цуској. Укупан скор до овог сусрета је
био 2:1, с обзиром на пораз наше екипе у
Загребу 1953. године.

Први меч су одиграли Јовановић и Бар -
тес. Славио је Француз, мада је у мечу Бора
Јовановић имао своје шансе. Преломио га
је трећи сет, код стања 1:1, када је изгубио
тај део игре 7:5, повратка више није било,
па је Бартес рутински меч привео крају у
четвртом сету – 6:1.

Следећи меч првога дана био је између
двојице најбољих играча екипа. Дар мон,
љубимац домаће публике, против лево ру -
ког високог Сплићанина Николе Пилића,
прави шлагер првога дана меча. Преко
девет хиљада људи на трибинама уживало
је више од три сата у беспо штедној борби
двојице правих уметника, у честом резул -
татском обрту и драми на крају, у петом
сету. Драмон, техничар најсуптилнијих
потеза, насупрот јаком серверу и разорном
форхенду. Повео је Драмон 2:0 у сетовима
(6:4, 6:4), вратио Пилић све то назад (4:6,
3:6), да би у петом сету оба такмичара
показала сав свој рас кошан таленат. Снаж -
ним ударцима и све чешћим притиском на
мрежу, стигао је наш играч до 4:2, уз две
везане лоп те за вођство од 5:2. Чинило се
да ће се овај меч брзо завршити, али тако
није мислио Дар мон. У заглушујућој атмо -
сфери коју је пра вила бучна пуб лика,
Француз је стигао до изјед начења, потом
5:5, да би имао само мало више среће на
кра ју и пети сет добио. 7:5. Тако су дома -
ћини повели са 2:0, рекло би се недо -
стижна пред ност. 

У игри парова Французи су
били над моћни, без неког зна -
чај нијег от пора нашег пара Пи -
лић-Јовановић, чи ме су обезбе -
дили ко  начну победу, пласман
у полу фи нале и прву победу
против Југославије на домаћем
те рену. 

Већ на старту веома тешко гос товање,
про тив екипе Шпаније у Бар селони, на
земљаној подлози. Дома ћине је предводио
непобедиви Мануел Сантана, док су наши
играли у стан дардној ком бинацији Пилић
– Јова новић. Пораз је био неминован, мада
је после првог дана било 1:1. Пилић је са -
владао другог играча до маћина, Гисберта,
док је Сантана без по муке у три сета био
бољи од Јовановића. Био је то нажалост је -
дини поен наше еки пе у овом сусрету, к о -
јим је такмичење за ту годину било је
завршено. Треба напо менути, после шест
година под вођством др Стјепана Тончића,
селектор ску столицу преузео је Радмило
Николић из Београда.

Још један неуспех у првом колу, овог
пута у Загребу против Бразила. Пресудила
је игра дублова, која је припала гостима. 
У сингловима Пилић и Јова новић су ус -
пели да савладају другог иг рача Коша, али
је зато најбољи појединац гостију Манда -
ри но био бољи од оба наша играча. 

Ово је уједно био последњи сусрет
Николе Пилића у репрезентативном дре -
су. Те године Пилић је потписао профе -
сионални уговор са гру пом Ламара Ханта,
познатију као „Осам згодних“, а његово
место у екипи преузео је такође играч из
Сплита, Жељко Франу ловић.

(Наставак на страни 152)

1967.

1966.
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Роџер Федерер на хотелском хелиодрому
Бурж Ал-Араба, претвореном у тениски
терен ради промоције белог спорта
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У тенису је од најранијих дана
новац успоставио поделу на
аматере и професионалце, касније
је то постала једна од најбогатијих
породица под окриљем АТР и WTA

Првих дана маја 1968. у Паризу се подигао
најснажнији талас социјалног незадо вољства у
послератном добу, а убрзо је преплавио и
Европу. На улицама града светлости беснела је
студентско-радничка револуција под паролама
„Слобода“, „Демократија“, „Једнакост“ и поли -
цијска репресија која је штитила режим фран -
цуског председника Шарла де Гола и његову
поруку „Реформа да, руља не“.

И у једном другом делу Париза, у миру
Булоњске шуме, дешавала се револуција с
далекосежним последицама, али мирна, до -
стојанствена, речју, револуција помирења из -
међу две класе – тениска револуција. На Ролан
Гаросу пре 40 година први пут су на неком од
четири највећа тениска такмичења играли ама -
тери и декларисани професионалци. Шампи -
онат Француске у тенису, који се тако звао од
1925. када су почели да учествују и странци,
добио је префикс „отворени“ – и за једне и за
друге.

Од почетка су тражили
новац

Занимање публике за тај историјски турнир
је било огромно. Кроз капије једног од нај -
светијих храмова „белог спорта“ на свету, за
две недеље је прошло 120.000 тениских ходо -

час ника са купљеним картама и ко зна колико
„озлоглашених“ студената бесплатно. Био је то
можда пионирски корак да тенис као аристо -
кратски спорт постане доступан и нижој дру -
штвеној класи, а то брисање социјалног јаза је
представљало суштину побуне са извором у
Паризу.

Све је почело недељу дана раније од када се
заправо и води опен ера, у Енглеској у Борн -
мауту.



Тада је стартовао први турнир на којем су
учествовали и аматери и професионалци. За -
бележено је да је први поен припао аматеру,
младом Британцу Џону Клифтону, али је меч са
6:2, 6:3, 4:6, 8:6 добио професионалац Аустра -
лијанац Овен Дејвидсон, који се прославио у
дублу и миксу.

Колико је та подела била вештачка, јер је на
обе стране било добрих тенисера, али с раз -
личитим мотивима (зарада је, наравно, била
једини), показали су и први неуспеси про -
фесионалаца. Први пораз је претрпео тада 39-
годишњи Панчо Гонзалез, легендарни Амери -
канац мексичке крви, од 24-годишњег домаћег
играча Марка Кокса у другом колу са 0:6, 6:2,
4:6, 6:3, 6:3. Овај надахнути аматер је потом

савладао са 6:0, 6:1, 7:5 и двоструког вимбл -
донског победника Аустралијанца Роја Емер -
сона, такође аматера, пре него што је у полу -
финалу изгубио од Аустралијанца Рода Лејвера
са 3:6, 6:2, 6:0, 6:3.

У професионалном земљачком финалу ус -
пешнији је био Кен Розевол. Њему је припало
2.400 долара, а Лејверу упола мање. Наша
„Политика“ је пренела ту вест 29. априла
наводећи да је победничка сума око милион
старих динара, а новине су тада коштале 60
пара.

Већ смо поменули да је на женском турниру,
такође историјском, тријумфовала Британка
Вирџинија Вејд, која је и рођена у Борнмауту.
Међутим, одбила је да прими победнички чек
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БИЛИ ЏИН ДОНЕЛА РАВНОПРАВНОСТ
Кроз професионализацију тениса одвијала

се и борба тенисерки за равноправност с те -
ни серима. Њен врхунац је коначно изједнача -
вање наградних фондова и прве новчане на -
гра де за победника и победницу на турнирима
за гренд слем. 

Узима се да је професионали зам у женски
тенис ушао 1947. са серијом егзи биционих ме -
чева између Американки Паули не Бец, пето -
струке гренд слем шампионке и Саре Кук, која
је такве подвиге чинила у игри парова. Фа -
мозни Боби Ригс 1950/51. приво лео је неке

Били Џин Кинг



на 720 долара, јер би тако аутоматски погазила
своје аматерско тениско убеђење и прешла у
професионалце. Пет месеци касније, проме -
нила је „веру“ и на првом Ју-Ес опену три -
јумфовала у финалу против Американке Били
Џин Кинг и освојила 6.000 долара.

Сузан Ленглен 
подстакла раскол 1926. 

Од када датира подела на аматере и
професионалце? Практично двадесетих година
прошлог века када су тенисери добијали од -
ређени новац да одрже тениски час пред пуб -
ликом која је за то плаћала. Године 1926. шес -

тострука победница Ролан Гароса, Фран цус -
киња Сузан Леглен, примила је 50.000 долара, а
та злоупотреба тениског умећа је била повод
да Међународна тениска феде рација
(основана 1913) забрани онима који наплаћују
своје знање да учествују на такми чењима под
њеним окриљем.

После Другог светског рата подела на
аматере и професионалце је продубљена.
Профи играчи нису остављени на белом хлебу
већ су се уговором везали за богате менаџере
који су организовали турнире паралелно са
званичним такмичењима или међусобне дуеле.
Аматери су играли на официјелним турнирима,
укључујући и оне за гренд слем. Тако, у две
верзије, неки највећи турнири имају и две
паралелне историје, а поједини историчари
тениса уважавају обе.

Судбина такмичења која су приређивали
богати појединци зависила је од њиховог
буџета од године до године. Дешавало се да
неки банкротирају. Три најјача турнира за
професионалне тенисере, зачета пре Другог
светског рата, а настављена после, били су:
Професионални шампионат на Вемблију
(1934–1990) који је до 1967. важио за незва -
нично светско првенство, затим Професио -
нални шампионат САД (1927–1999), који је од
1955. до 1962. игран у дворани у Кливленду као
Светски професионални шампионат, и Францу -
ско професионално првенство (1930–1968).
Британски и амерички турнир су наставили
свој живот и у опен ери, као обични турнири.

Година 1968. је на Ролан Гаросу била по -
себна по томе што је поред првог заједничког

Сузан Леглен
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ПОЛОВИМА
тенисерке да крену путем тени сера у само -

стална такмичења. Чувена Алтија Гибсон,

црна перла америчког тениса, при стала је да

буде атракција на мечевима Харлем Глоб -

тротерса. Мек Кол је 1967. пот писао са не -

колико играчи ца на челу с Аме риканком Били

Џин Кинг уговор да се при друже Леј веру,

Емерсону, Розе велу, Хименоу, Панчу Гонзале -

зу и Фреду Столу у независној тени с кој про -

дук цији.

Сви договори с харизматичном Били Џин

су почели да падају у воду када је у САД 1972.

организован један турнир на којем су

упоредо играли и мушкарци и жене, с тим што

је фонд за награде за тенисерке био 7.200

долара, а за тенисере 50.000. Када је органи -

затор Џек Крамер одбио да за жене увећа на -

граде, Били Џин је позвала на бојкот. 

Од тада почиње њена истрајна борба за

равноправ ност полова у те нису за коју је

најплодније тле била баш Аме рика. Ју-Ес опен

је већ 1973. изједначио на градне фондове.

Ролан Гарос је ту револу цио нарну одлуку

донео послед њи, 34 године после победе

Били Џин над Бобијем Ригсом у тениском

судару полова.



Т
ЕН

И
С

б
ез

 г
р

ан
и

ц
а

152

турнира аматера и професионалаца месец
дана касније одигран и само професионални
турнир. Лејвер је савладао земљака Џона
Њукомба, а месец раније је изгубио у финалу
од Розевола.

Разлике између аматера и професионалаца,
међутим, нису рашчишћене ни те 1968. Осмо -
рици тенисера који су били под уговором са
удружењем „Светски тениски шампионат“ газ -
де су забраниле долазак на заједнички Ролан

Гарос. Били су то „Осморица згодних“: Никола
Пилић (Југославија), Џон Њукомб, Тони Роуч
(Аустралија), Роџер Тејлор (Велика Бри танија),
Пјер Бартез (Француска), Ери Бухолц, Денис
Ралстон (САД) и Клиф Драјздејл (Јужна Африка).
Њихов послодавац је био Американац Ламар
Хант, промотер у рагбију, фудбалу, тенису,
кошарци и хокеју на леду у САД... Његова и
активност других с таквим интере сима у тенису
може се упоредити с оним што је Дон Кинг
радио у професионалном боксу, играјући на
карту расцепканости овог спорта у свету на
неколико такозваних верзија.

И у наредним годинама Хантова воља је била
неприкосновена. Тако се са вимбл донског
турнира 1973. повукло око 70 тенисе ра, већина
њих су били професионалци, јер су сматрали да
нису уважена њихова права. Због тога тај
Вимблдон важи за „најтањи“ у историји што баца
сенку на једино финале с партнерима из бившег
источног блока: Јан Кодеш (Чехосло вачка) –
Александар Метревели (СССР) 6:1, 9:8, 6:3. Мотив
играчима под уговором с тениским босовима,
да не учествују на највећим турни рима биле су
незадовољавајуће новчане на граде.

Наш пример: 
„случај Пилић“

У историји југословенског тениса остаће
забележен „случај Пилић“ из те 1973, као нај -
драстичнији пример како се професионализам
одразио на нашу ондашњу репрезентацију. У
предвечерје сусрета у Дејвис купу између Југо -
славије и Новог Зеланда у Загребу у Тениски
савез Југославије стигао је телеграм у којем
Пилић отказује учешће. Као разлог је помињан
новац, па онда и његов изричит захтев да у
пару игра са Жељком Франуло вићем, иако је за
то место уз Франуловића био предвиђен Боро
Јовановић. Тениски савез је казнио Пилића на
девет месеци забране игра ња. Нови Зеланд је
победио с 3:2.

ТСЈ  је о „случају Пилић“ претходно обавес -
тио Међународну тениску федерацију истичу -
ћи да ако се она сада оглуши о захтев југосло -
венског савеза да се Пилићу забрани учешће
на Вимблдону, може потпуно да изгуби кон -

Конорсов промашај
каријере

Легендарни амерички тенисер Џими Ко -
норс постигао је 1974. готово све у ка ри -
јери. Постао је први „рекет“ света, освојио
је Аустралијан опен, Вимблдон и Ју-Ес опен
и само му је трофеј са Ролан Гароса недо -
стајао да понови подвиг Аустралијанца
Рода Лејвера, јединог тенисера у историји
који има потпуни гренд слем и то дво стру -
ки. Конорс, иако је имао шансу кари јере за
тријумф, у Паризу 1974. није ни учествовао.
Француска тениска федерација као орга -
низатор турнира није му дозво лила да уче -
ствује, зато што је потписао уго вор да игра
у Светској тениској лиги у Балтимору, што
се косило с правилима АТР, FTF и ITF. Исту
судбину су доживели и други тенисери који
су повукли потез као и Конорс. Америчка
тениска легенда и његов менаџер и про -
мотер Бил Риордан повели су судски спор
против АТР и председника тог удружења
Артура Еша, такође леген дарног америчког
тенисера, тражећи од штету од 10.000.000
долара због спутавања Конорсове  слободе
избора. 

Репутацију бунтовника стекао је већ две
године раније када је одбио да уђе у АТР,
желећи да настави да доминира на честим
малим турнирима које је организовао и до -
бро плаћао његов ментор Риордан. На
Ролан Гаросу је четири пута потом био
полуфиналиста. Никада више од тога, ника -
да на његовом трону. Вимблдон је освајао
још једном, а Ју-Ес опен још четири пута.
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тролу над светским тенисом, односно над
најбољим тенисерима на свету, и тако дозволи
њихово поновно регрутовање под шатру
професио налног циркуса. Пилић је играо на
Ролан Гаросу тих дана. Удружење тениских
професиона лаца (АТР), основано
годину рани је, заправо играчи
чланови, бранили су његово право
да учествује, али нису одобра вали
његов поступак што је репрезен -
тацију оставио на цедилу. Пилић је
био једини који се тог викенда у
Дејвис купу није одазвао се лектору.

Вратимо се Ролан Гаросу 1968.
Турнир је постао један од највећих,
не без жртве. Уста новљен је фонд за
награде од 100.000 францу ских
франака. С једне стране су
преговарали француска тениска
легенда Жан Боротра и председник
Француске тениске федерације
Филип Шатрије (касније први
извршни ди ректор АТР) и идејни
вођа бојкота Вимблдона 1973. од стране
тенисера из Удружења, Џек Крамер. С друге
стране је био утицајни про мотор Џорџ Мек
Кол. Француска федерација је пристала да дели
профит са учесницима, који нису пристали да
играју бесплатно.

То су домети тениске револуције 1968, а
њене далекосежне последице данас се одра -
жавају на баснословне наградне фондове не
само на четири највећа турнира, него и на
другима у АТР туру.

Историјски пораз 
Николе Пилића 

Године 1968. игран је и први Вимблдон на
којем је избрисана граница између аматера и
професионалаца. Међутим, како ту, још
свежу линију између њих, није могла одмах
да спере ни чувена лондонска киша, при -
метно је било да су организатори изабрали
да међу 16 носилаца чак 13 њих буду про -
фесионалци од каријере. Последњи, 16. био
је Никола Пилић, а његов пораз у првом колу
против Американца Херба Фицгибона са 3:6,
7:5, 6:3, 6:2 уписан је као први вимблдонски
неуспех једног професио нал ца. За утеху је
Никију могло да буде што је и те 1968. био
најзгоднији међу осморицом згодних.

Историјска победа
Бора Јовановића

Ролан Гарос 1968. био је историјски као
први међу четири највећа турнира на којем
су играли и аматери и професионалци, а
исто ријску победу је тада постигао нека -
дашњи југословенски репрезентативац Боро
Јова новић. Његов успех у шеснаестини фи -
нала против шестог међу 16 носилаца Ау -
страли јанца Фреда Стола са 6:3, 6:0, 6:3 била
је прва победа аматера над професионалцем
на турниру и примљена је као сензацио -
нални догађај. Јовановић је потом остварио
још две победе и продро у четвртфинале где
је поражен од трећег носиоца, Шпанца
Андреса Хименоа.

Милиони долара за организацију тени -
ског турнира: без озбиљних спонзора не
могу се замислити квалитетни турнири и
врхун ски тенис: Ганим ал Кувари, пред -
ставник Катар-гаса и Ганим ал Келаифи,
пред седник Катарског тениског савеза



Прво коло Светске групе донело нам је у
госте, на Шалати у Загребу, екипу Новог
Зеланда, са врло квалитетним играчима
Паруном и Фаирлијем. Међутим, наши
мом ци су одиграли врло квалитетно цео
сусрет, посебно Боро Јовановић, који је
про  сто почистио са терена најбољег играча
гостију Паруна (6:0, 6:1, 6:2). Служ бено,
меч је завршен 4:0 у нашу корист, с обзи -
ром на то да последњи сингл између Фра -
нуловића и Фаирлија није одигран. 

По веома хладном и ветровитом време -
ну, иако се радило о другој половини маја,
у Москви је одигран меч другог кола, из -
ме ђу домаће репрезентације и екипе Југо -
славије. Екипа СССР, предвођена Алек -
сан дром Метревелијем, дочекала нас је на
импровизованом стадиону за рукомет, који
је за овај догађај претворен у тениски. Меч
је решен првог дана, када су обе поједи -
начне партије припале домаћим играчима.
Метревели је у три сета надиграо Јовано -
вића, затим је Лејус био бољи од Франу -
ловића у четири сета, мада смо у калку -
лацијама уочи овог сусрета рачунали на
поен Франуловића над другим играчем
домаћина. 

У игри парова поред Метревелија је иг -
рао Лихачев, а веома уиграна домаћа пос -
тава у три сета је и формално обезбедила
победу и пласман у полуфинале. Наши
представници су изгубили и преостала два
сингла трећег дана, па је укупан резултат
био поражавајући – 0:5.

Стари ривали, Французи, запали су нам
у првом колу Светске групе Дејвис купа, а
град Марибор је први пут био домаћин јед -
ној оваквој приредби. Екипу гостију, као
селектор, предводио је славни Бер нар, а у

Словенију је допутовао и пред седник
Француске тениске федерације Фи лип
Шатрије, касније председник ITF.

Веома лоше време, непрестана киша,
пре тили су да се меч потпуно одложи, а
по стојао је чак предлог руководства гос -
тију, да се сусрет пресели у Париз. Тадаш -
њи председник Тениског савеза Југосла -
вије генерал Душан Кораћ није дозволио
такву могућност, него је уз помоћ ЈНА,
успео да осуши земљано игралиште и омо -
гући несметано одигравање сусрета. 

На овом мечу дебитовао је Суботичанин
Никола Шпеар, који је изгубио оба сингл
сусрета и платио данак неискуству и тре -
ми у овако важном мечу. Али, Франуловић
је био на висини задатка, добио оба своја
противника у појединачним надметањима,
а у игри парова са млађаним Шпеаром,
наши су коначно победили један дубл
сусрет, па смо сасвим заслужено савладали
„триколоре“ и нашли се у другој рунди. 

1969.

1968.
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Аца Поповић и Никола Шпеар

(Наставак са стране 145)
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У Загребу, на Шалати, угостили смо сјај -
не Шпанце, који су стигли са шампионом
Вимблдона Сантаном и новом звездом у
успону Орантесом, па је стадион био мали
да прими све оне који су желели да
посматрају овај сусрет. Селектор Радмило
Николић поверење за овај сусрет указао је
искуснима, Франуловићу и Јовановићу,
али прејака је била „црвена фурија“ за
наше момке. У целом мечу освојили смо
само сет, и то тек трећег дана, када је меч
био резултатски решен, када је Фра нуло -
вић то учинио против Сантане. Било је јас -
но да Боро Јовановић више не може квали -
тетно да се носи са млађим рива лима, па се
полако тражио наследник на другој по -
зицији наше Дејвис куп репре зен тације,
којој је свакако најближи био Никола
Шпеар.

Најуспешнија година након пуне 23 го -
дине чекања, када смо далеке 1947. играли
у финалу европске зоне у Дејвис купу, у
Загребу против Чехословачке. Наши ре -
пре зентативци су поновили успех Паладе
и Митића из оног периода, стигли су до
финала А зоне Дејвис купа.

Прво је пала Пољска (у Марибору 3:2),
затим без већих проблема Ирска на госто -
вању у Даблину (5:0), а онда незабораван
сусрет поново у Марибору против Руму -
није – 3:2. У прва два меча, против Пољске
и Ирске, може се рећи да је потпуно стасао
Никола Шпеар, који се потпуно уклопио
поред Франуловића, и пласман у полуфи -
нале је свакако и део његовог учинка. 

Румуни су дошли у Марибор као фаво -
рити, јер су Јон Тиријак и Илие Настасе
представљали ударни тандем у Европи,
по себно у игри парова, док је Настасе ва -
жио за једног од најбољих сингл играча у
свету тих година. Реално, уз све оптимис -
тичке калкулације, није се видело светло

на крају тунела, односно начин како да се
домогнемо три бода у овом мечу. Игру па -
рова смо прежалили, такође сусрет На с -
тасе – Шпеар, и једина мала могућност је
била да Франуловић надмаши себе и побе -
ди оба ривала, а да Никола Шпеар буде
бољи од Тиријака. Све остале комбинације
нису разматране. 

Када је првог дана Шпеар изгубио од
Јона Тиријака (6:1, 4:6, 4:6, 2:6) мало је ко
више веровао у чудо, па чак ни после сјајне
игре Франуловића, који је поравнао резул -
тат савладавши фаворизованог Настасеа.
Следећег дана изгубили смо игру парова,
мада су Франуловић и Шпеар играли врло
добро, чак су успели да откину сет слав -
ним ривалима. 

1970.

Дејвис куп Југославија – Шпанија 1969:
Маноло Орантес и Жељко Франуловић



Трећи дан доноси сензацију и нешто
што нико није могао да претпостави. Пре -
потентни Настасе, покушао је да уплаши
Шпеара игром сервис-волеј, долазећи на -
пред на мрежу и када не треба. Надахнити
Суботичанин, који није имао шта да из -
губи, кренуо је да игра како се само поже -
лети може. Јаким пасингом са основне
линије брзо је показао Румуну да игра на
мрежи неће ићи лако. Тада На ста се одлу -
чује да промени тактику, и да оста не по -
зади, што је тек била погрешна одлу ка.
Играти нешто што противник ради боље,
само по себи је погубно, а На стасе се то -
лико изгубио у овом мечу да није осво јио
ни сет. Одјекнула је светска сен за ција,
Никола Шпеар је по бедио Настасеа!

У петом одлучујућем сусрету, обрнута
ситуација. Уместо да Франуловић брзо
положи на плећа Тиријака, Румун се боље
сналази на старту, осваја први, а затим и

други сет. Када су присутни помислили да
ће сјајна победа Шпеара бити Пирова,
Франуловић се опоравио од првог нокдау -
на и ствари полако почео да враћа на своје
место. Стигао је до изједначења на 2:2 у
сетовима, а онда просто нокаутирао ривала
у петом, одлучујућем - 6:0! Тако је Југо -
славија коначно изборила финале А зоне
Дејвис купа и меч против најбољих, екипе
Шпаније у Барселони. 

Наравно, није се могло очекивати да се
учини много више од пристојног пораза у
Барселони, с обзиром на састав Шпаније,
који су практично са Орантесом и Сан -
таном били непобедиви. Од 18. до 20. јула
играли смо против Шпаније а почасни
поен донео је Франуловић против Оран -
теса, трећег дана, када је меч био од лучен,
јер је Шпанија већ водила са 3:0.
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Боро Јовановић и Жељко Франуловић у сусрету против пара Сантана – Орантес 
у Загребу, 1969. године

(Наставак на страни 162)
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З
а време мог осмогодишњег вођења Деј вис куп репрезентације Југославије до жи вео
сам много драматичних и узбудљивих тренутака који су ми заувек оста ли у свежем
сећању. Желим да се подсетим на две велике и исто тако неочекиване и чудне победе

наше репре зентације над тениским велесилама как ве су биле у то време Францу ска и
Румунија. Оба ова меча одиграна су у Марибору и у оба су актери били наши ис такнути
тенисери Жељко Фра нуло вић и Никола Шпеар.

У првом колу Европске зоне састали
смо 1969. године са тениском велесилом
Францус ком, а због повреда и болести на
располагању сам имао само два играча
за овај меч: Франу ловића и Шпеара. Зато
сам као трећег играча изабрао неис кус -
ног јуниора Столцера.

Француски капитен био је Филип
Ша трије и он је, не желећи да било шта у
овом мечу пре пусти случају, чак месец
дана раније допутовао у Марибор у
друштву Петра Маринковића, тада мла -
дог тениског ентузијасте, како би својој
еки  пи обезбедио оптималне услове за
припре ме и боравак. Уз четири званично
пријављена играча за овај меч Французи
су довели још четворицу, а као посебан
гост у Марибор је стигао и један од
легендарних тениских асова „триколора“,
чувени Марсел Бернар. Цела експе ди -
ција из Француске личила је на екипу која
се спрема да освоји Хималаје. Стигли су
специјалним аутобусом са великим бро -
јем огромних кофера и комплет ном оп -
ремом.

Већ после првог дана и мечева у
син глу ре зултат је био 1:1, јер је Фра ну -
ловић лако и убедљиво савладао високо котираног Говена, а Шпеар је изгубио од изван -
редног Жофреа. Тренер наше репрезентације био је Никола Пилић, и управо када смо се
спре мали да са играчима направимо план за сутрашњи двобој у дублу, стигла нам је

ИЗ БЕЛЕЖНИЦЕ

НЕКАДАШЊЕГ
СЕЛЕКТОРА

Радмило Николић

ДВА МАРИБОРСКА 
ЧУДА НЕВИЂЕНА

Селектор Радмило Николић 
и Никола Шпеар

„Плави“ унапред
прежаљени

1969.
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неочекивана вест да је Шпеар теже повређен и да му је рука стављена у гипс! Пилић и ја смо
били запре пашћени и када се потом Шпеар у хотелу појавио са бан дажираном ру ком, сви
смо били збуњени. Истовремено, сви францус ки играчи почели су да прилазе Шпеару и да
саучествују у његовој изненадној неприлици и невољи у коју је запао. У пролазу сам се
сусрео са Шатријеом желећи да му кажем да ћу сутра променити најављени пар за дубл. Он
ме је тада енергично прекинуо одмахивањем руке говорећи: „Гос подине драги, то сада више
није важно…!“

Свима је тада било јасно да смо отписани и да су нам шансе никакве да тријумфујемо.
Тек потом Пилић и ја смо успели да се пробијемо до Шпеара и сазнамо појединости о чудној
и необичној повреди. Шпеар нам је тада објас нио како је после меча у синглу  имао јаке бо -
лове у руци и да је зато отишао у болницу на преглед, и да му је лекар одмах ставио гипс!
Пилић и ја смо са слушали и нисмо знали  шта да кажемо, како да реагујемо. Шпеар је изгле -
дао врло утучен. Отишли смо очајни на почи нак, али нам се у глави врзмала помисао коју
нисмо смели ни да изговоримо: Шпеар се уплашио сутрашњег меча, није му ништа…

Следећег јутра Шпеар је и даље запомагао да га боли рука, док смо га сви уверавали да
скине гипс и проба да игра. На сат пре почетка меча отишао сам да пријавим иг раче за дубл,
а Шпеар ми се изненада јавио и обавестио ме да ће скинути гипс и пробати да игра! На загре -
вању, свака ударена Шпеарова лопта падала је по три метра даље… С друге стране мреже
чувени француски дубл Бест – Конте, лежерно се загревао.

Већ на почетку меча Шпар је почео да игра као препорођен и одмах смо повели са 2:0
у гемовима! Потом, доста лако смо добили  први сет, а исто тако и други! Збуњеност
Француза постала је огромна, нису могли да се концен тришу, играли су  очајно. Почели су
да играју трећи сет у паници, а Шпеар је дубоким пре цизним дијагоналама био нерешива
енигма  за гостујуће играче бележећи ефектне поене. Како у трећем сету, тако и у целом
мечу, није ни било праве борбе, јер су наши апсолутно доми нирали, а Французи се никако
нису могли опо равити од шока.

Ето, колико психолошка припремљеност, кон центрација и стабилност играча може
ути цати на исход меча. Трећег дана овог сусрета Франуловић је сјајном игром прегазио
Жофреа и тако нашој репрезентацији донео коначну по беду. Тада је председник тениског
савеза Француске Марсел Бернар пришао и рекао ми:

– Не знам да ли сам више после овог пораза председник!
Најискреније говорећи, ни дуго година кас није нисам открио праву истину  и  шта се

тих дана заиста догађало са Николом Шпеаром и његовом руком. Знам само да нам је
његово лукавство умногоме помогло да елиминишемо много јаче Французе. Зато, као поука
остаје правило да у Дејвис купу противнику ништа унапред не треба веровати!

Друго чудо од победе остварили смо већ следеће, 1970. године, опет у Марибору. Био
је то полуфинални меч Европске зоне и против ници су нам били, нико други до чувени
Румуни Илија Настасе и Јон Тиријак!  Финалисти Че ленџ раунда схватили су овај двобој као
обичну формалност. Настасе је у то време био трећи играч света, а ни Тиријак није много
заостајао. Уз све то били су један од најбољих дубл сас тава света.

После првог дана резултат је био нерешен, јер је Шпеар изгубио од Тиријака, а Франу -
ловић је победио Настасеа. У дублу према прогнозама нисмо имали шта да тражимо, па су
Румуни повели са 2:1 и трећег дана се оче кивало да Настасе „испраши“ Николу Шпеара и
реши меч. Међутим, чудо се збило већ на почетку меча када је, услед кише која је падала у
току ноћи, Настасе слабо сервирао на меком терену, и још слабије трчао. Шпеар је ту жи -

Киша и мрак јачи од Румуна!1970.
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вотну шансу немилосрдно искористио и у три сета надиграо Настасеа! Ту невероватну побе -
ду коју није могао да очекује ни највећи опти миста,  најтеже је, међутим, доживео наш тени -
сер Жељко Франуловић!

„Ја сам практиковао као
селектор да ди ректно из хотела
доводим играча за следећи меч.
Тако сам са њим стигао на два -
десетак ми нута пре почетка ме -
ча. Уз пут му нисам го ворио
ништа, он је свакако то моје
ћутање схва тао како је и једино
могао да схвати, да Румуни воде
са 3:1, да су обезбедили победу и
да ће он играти ревијални меч
против Тири јака.

Улазећи у стадион он је
угледао семафор и видевши ре -
зултат остао укопан! Почео је да
скида наочаре, да их враћа… не
верујући својим очима! Опуштен
и ноншталантан, он је одједном
почео да схвата да игра одлу -
чујући меч са Тиријаком! Видно
узбуђен ушао је у свлачионицу и
ништа није говорио. Франу ло -
вић је био у правом шоку и сви
моји поку шаји да га припремим
за меч нису успевали. Кад је
почео меч са Тиријаком, кога су
због његовог изгледа сви нази -
вали „карпатским медведом“
видело се да је Жељко изгубљен,
да нема концентрацију. За пола
сата је изгубио први, а потом и
други сет од Тиријака и то убед -
љиво: 6:1, 6:1! Видевши да од
игре нема ништа одјурио сам до

Румуна и почео да их наговарам да се трећи сет прекине код трећег гема, због мрака! А до
мрака је било још доста, поготово кад се зна како је лако губио Франу ловић. Румуни,
презадовољни исходом прва два сета, неочекивано су пристали на мој предлог, и тако се
трећи сет прекинуо код резултата 2:1 у гемовима за Франуловића.

Сутрадан, пред препуним стадионом од четири хиљаде гледалаца, Јон Тиријак је бес -
помоћно гледао како га  Франуловић решета, немоћан да се достојно одупре нашем играчу.
Бриљантном игром Франуловић је добио два сета заредом (6:4, 6:4) да би потом, у петом
сету, декласирао великог противника и победио са 6:0! Никада нећу заборавити радост
публике која је утрчала у терен да прослави победу која нас је одвела у финале Европске
зоне. Био је то још један доказ да ниједан меч није изгубљен док год тениска лоптица
скакуће игралиштем.

Преокренуо меч: Жељко Франуловић
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У животу има безброј прилика да се чо -
век искључиво посвети – од јутра до сутра,
истом, једином и јединственом послу, који
се на око понавља, а ипак није ипак ру -
тински, јер се људи, слике, сцене и ам -

бијент смењују као на телевизијској или
филмској траци. 

По таквој или сличној кретао се деце -
нијама Радмило Раца Ни колић, а у време
овог разговора са њим Николић је имао у

Радмило Раца Ни колић, селектор националног
Дејвис куп тима (1966–1973)

ТЕНИС – ДОЖИВОТНА ЉУБАВ
„Моју тениску судбину предодредио је Воја Ристић 1948.
године, на теренима БТК“, говорио је често Радмило
Николић, који је обављао функцију председника ТСЈ и био
активни почасни члан Међународне тениске федерације

Радмило Николић (сасвим десно) са члановима ТК Партизан на Калемегдану, 1952.
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руци авионске карте за пут до Ролан Га -
роса, па назад кући, да би сутрадан кренуо
у Турску, на састанак ITF, одакле је поново
у плану да прође кроз Београд, и са су -
пругом онда на тради ционални турнир у
Вимблдону 

– ITF организација поставља услов да на
све велике тениске догађаје обавезно до -
ђете са супругом и ту нема никаквих изу -
зетака – објашњава Николић. 

На ташмајданској пећини
гледали спектакл

А почело је тако што је његову судбину
предодредио Воја Ристић, један из плејаде
наших славних тенисера: „Долазио сам као
младић на ташмајдански Београдски тенис
клуб 1948. године у друштву са Милетом
Бојовићем, Драгим Дукићем, Милетом
Јанковићем, Мијом Стефановићем, Сашом
Гецом, Бором Станковићем и са њима
играо тенис. Једном приликом позвао ме је
на разговор Воја Ристић и предложио да се
придружим друштвеној активности у те -
ниском спорту, конкретно – да будем један
од иницијатора оснивања Тениског савеза
Србије“.

Потврда за ову Николићеву констата -
цију налазимо у комплету дневног листа
„Политика“ из 1949. године: председник
иницијативног одбора био је др Светислав
Вуловић (тениски ветеран који је неу мор -
но играо тенис и у 95. години), док је се -
кретар био Радмило Раца Николић, а од
број них чланова су били Воја Ристић и
Ђорђе Дедић. 

Радмило Николић се радо сећа тениских
надметања на игралишту БТК:

– Први сусрет са белим спортом до жи -
вео сам 1938. године, у Београду, када сам
као дванаестогодишњи дечак, са таш -
мајданске пећине посматрао тада најбоље
светске тенисере Доналда Баџа и његовог
дубл партнера Макоа у сусрету са југосло -

венским асовима Фрањом Кукуљевићем и
Фрањом Пунчецом. Тадашња трибина на
БТК била је мала да прими већи број заин -
тересованих посматрача који су пожелели
да виде актуелна освајаче Вимблдона син -
гла и дубла и апсолутног светског првака
Доналда Баџа. Нас две стотине имало је
привилегију да не плати улазнице јер смо
били заузели места изнад ташмајданске
пећине, излажући се опасности која нас је
само неколико метара делила од прова -
лије. 

Радмило Николић 1967. године као
селектор Дејвис куп репрезентације са

Бором Јо ва новићем, Николом Шпеаром,
Жељ ком Фра нуловићем и Николом

Пили ћем пред меч са Бразилом
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Тенис сам почео да играм 1946. године
у Загребачком тениском клубу, на Ша -
лати, где су били организовани Девис куп
ме че ви против Немачке (Европско фи -
нале), Че хословачке, Италије и још неких
тени ских велесила. Тениској игри поду -
чавао ме је Пуба Шоштарић, алфа и омега
у том клубу. Настављајући школо вање у
Бео гра ду тенис сам потом играо у ТД

Београд, који је основало Синдикално
веће Београ да. Али, 1948. година била је
преломна у мом жи воту. Тада ме је
познати тенисер и војни службеник Воја
Ристић упитао да ли хоћу да се посветим
друштвеној активно сти у овој спортској
грани, што сам ја при хва тио.

Од тада па до краја живота Раца Ни -
колић се посветио тенису, пуне 53 го ди не
живота посветио раду у тениском спорту,
налазећи се на разним функцијама у земљи
и у иностранству. На дужности генералног
секретара ТСЈ био је 16 година, а потом је
постављен за савезног капитена када је
осам година сарађивао са Николом Пили -
ћем, Бором Јовановићем, Жељком Фра -
нуловићем, Николом Шпеаром и дру гима. 

Друштвени живот 
на тениским теренима

Иако је био и генерални секретар ТСЈ и
савезни капитен Николић се у то време на -
лазио и на дужности председника ТК Пар -
тизан.

– Добро се сећам економа чика Свете од
кога сам сваког дана добијао податке о но -
воуписаним члановима, који су се свако -
дневно повећавали. Једном сам обавештен
да их имамо укупно 400. Клуб је крупним
корацима грабио напред како по масов -
ности чланства тако и по успешним так -
мичарским резултатима. Пошто смо већ
стицали искуства у активности са међуна -
радоним чиниоцима одлучио сам да уве -
дем први пут функцију плаћеног дирек -
тора клуба, на коју је постављена личност
из тениског спорта, успешни такмичар,
Бра нислав Вучетић – прича о прошлим
временима Николић.

У клубу смо неговали разне облике дру -
ш теног живота. Рецимо, заједнички смо
прославили осму титулу наше женске
екипе, када је побеђена екипа ТК Младост,
из Загреба. Учеснице ове екипе припре -

Радмило Николић са Јеленом Генчић 
и Соњом Пожег Далипагић
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миле су закуску обавезно уз неколико тор -
ти. То је заиста било право славље девојака
и младића ТК Партизан који се афримисао
као водећи тениски клуб у држави. 

Када се 1974. године основала Европска
тениска асоцијација (ЕТА) Николић је био
изабран за члана извршног комитета. Кас -
није, у два мандата по три године био је
потпредседник ове асоцијације. Обављао
је разне функције 22 године, тако да је
унапређен у „доживотног почасног савет -
ника“. 

Као секретар ТСЈ Николић је одлазио на
многе међународне скупове, чак 35 пута
био је гост вимблдонског турнира, а девет
пута гост тзв. Ројал бокса, наравно са

супругом. На годишњој Скупштини ITF,
1977. године, у Хамбургу, за претседника
је изабран Француз Филип Шатрије. Он је
био наклоњен југословенском тениском
спорту и лично се заложио да Николић
буде члан Изврног комитета ITF (11
личности) које су одлучивале о развоју
светског тениса. Шатрије је успео да окупи
способан тим функционера који су се у
овој организацији залагали за потпуну про -
фесионализацију тениског спорта Извр -
шни комитет се састајао четири пута го -
дишње (углавном приликом гренд слем
тур нира) сарађујући са својим поткоми -
тетима и знатно увећаним бројем профе -
сионалаца. �

„Осим функције у Извршном комитету ITF
често сам био супервизор за време зна чајних
Дејвис куп мечева, као што су Ита лија –
Шпанија, Шведска – Италија, Руси ја – Индија,
итд. Сваке друге године били смо подложни
реизбору. Укупно 12 го дина био
сам члан Из врш ног комитета ITF,
још шест година члан ветеранског
коми тета. Одлучено је да до краја
живота про ведем на функцији
почасног доживотног саветника ITF. 

Када се 1978. године вратио у
земљу из ино странства био је
изабран за председ ника ТСЈ. У 1981.
години успешно је про слав  љена
стогодишњица тениса у Југо сла -
вији. Просла ва је одр жана у Жу -
пањи, уз присутво великог броја
тенисера, пред ставника ЕТА и ITF и
многих углед них гостију из нашег
друш твеног и поли тичког живота. 

– Током дугогодишње актив -
ности упо знао сам велику поро -
дицу тениског света, међу ко јима сјајне
спортске функ цио нере и значајне државнике.
Време проведено с њима остаје ми у трајном
сећању. 

После Раце Николића, први следећи пред -
ставник са наших простора који је постао
важан члан у ITF је Слободан Боба Живоји -
новић, што је још једно признање тенису у
Србији.

Члан Извршног комитета ITF 12 година

Радмило Николић прима поклон од
председника ЕТА Хајнца Грима,

поводом 100-годишњице Тениског
савеза Југославије



За прво коло и меч против Енглеске на
Шалати, у Загребу, селектор Радмило Ни -
колић је поново у екипу уврстио Бору Јова  -
новића, а на клупи оставио Николу Шпе -
ара. Ова одлука била је донета веро ватно
због чињенице да се можда ближио опро -

штај Боре Јовановића од дреса са др жа вним
грбом, па је играњем против Ен глеза наш
прослављени интернацио на лац требало да
прослави 20-ти наступ за Југо славију. У
самом мечу није постојао ве ли ки ризик с
обзиром на то да је екипа Ен глеске била
објективно слабија од наше екипе, а није
било разлога да на јубилеју, пред својим
суграђанима, Боро Јовановић не пружи
довољно добру игру за коначни тријумф. 

1971.
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Уочи Дејвис куп сусрета Југославије и Енглеске 1971: Жељко Франуловић, 
Никола Шпеар, тренер Ивко Плећевић и Боро Јовановић

(Наставак са стране 154)
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Све се догодило по плану. После прва
два дана Југославија је повела са довољних
3:0, мада је пуно проблема имао Боро Јова -
новић са неугодним Метјусом. Тек у петом
сету сломио је отпор другог играча гос -
тију, мада је, руку на срце, резултат могао
да буде и другачији. С обзиром на честу
кишу која је ометала такмичење прва два
дана, по договору два капитена, мечеви
трећег дана нису играни. 

Селектор Радмило Николић није про -
менио састав екипе за меч четвртфи нала,
такође на Шалати против просечне екипе
Италије, чије боје су бранили Николо Пје -
транђели и млади тек долазећи Адријано
Паната. 

Као у сусрету са Енглезима, наши су меч
решили после прва два дана, мада је Боро
Јовановић играо пет сетова против Панате,

а такође се у пет сетова играо и дубл. Фра -
нуловић је после одличне игре савладао
Пјетранђелија у три сета. Да времешни
Ита  лијан ипак није још био за старо
гвожђе, показала је његова победа трећег
дана у три сета против Боре Јовановића. У
мечу који више није одлучивао ништа,
дебитовао је Златко Иванчић, тенисер из
Загреба, који је у ревијалном мечу изгубио
од Зугарелија. 

Пласман у полуфинале донео нам је ве -
ома тешко гостовање у Букурешту, против
јаке Румуније, чији су играчи Настасе и
Тиријак жељно очекивали Југословене
желећи реванш за неочекиван пораз у
Марибору. Посебно је Настасе био моти -
висан да сачека Франуловића, који га је
тих година скоро редовно побеђивао на
тур нирима по свету. Први дан је јасно по -

Репрезентације Југославије и Италије пред почетак меча у Загребу



ставио оквире овог сусрета. Настасе је
лако, без већег отпора нашег играча, савла -
дао Франуловића у три сета (7:5, 6:2, 6:3), а
онда је Тиријак био бољи од Боре Јова -
новића, па су домаћини стигли до готово
недостижне предности. Према прогнозама
домаћини су у три сета добили дубл меч
другог дана и сусрет је резултатски био
завршен. Једини, почасни поен, донео је
Франуловић трећег дана савладавши Ти -
ријака у четири сета. 

Година у којој је Тениски савез Југо сла -
вије славио 50 година од оснивања, према
вољи жреба, требало је да буде успешна и
на плану Дејвис купа, с обзиром да смо у
првом колу имали за противника сасвим
просечну екипу Пољске, а после тога
највероватније Данску, што нам је скоро

гарантовало четвртфинале. Осим првог
кола, следећа два меча би се играла на
нашем терену, дакле права прилика да се у
јубилеју ТСЈ направи и добар резултат у
овом такмичењу.

Међутим, жеље су биле једно, стварност
нешто сасвим друго. Због болести у екипи
против Пољске у Варшави није било нашег
најбољег играча Жељка Франуловића, па
су на терен изашли Боро Јовановић и Ни -
кола Шпеар. Међутим, њих двојица нису
били на висини задатка, па је Југославија
поражена већ на старту такмичења. Првог
дана Шпеар је изгубио од Новицког у че -
тири сета, изједначио је Јовановић побе -
дом против Гасиорека, али пораз у дублу,
доста неочекиван, довео нас је на ивицу
пораза. Када је Шпеар изгубио трећег дана
меч од Гасиорека све је било готово. По с -
ледњи сусрет између Јовановића и Новиц -
ког није одржан. 

У трећем колу Дејвис купа Југославија
се састала са Новим Зеландом, у Загребу,
од 18. до 20. маја, а за госте су наступили
исти они играчи (Парун, Ферли), који су
играли на Шалати 1968. године и били
убедљиво поражени. Међутим, овог пута
су се гости представили у много бољем
издању. Парун, најбољи играч гостију, по -
бедио је оба наша представника, Франу -
ловића и Јовановића, а према очекивању
Новозеланђанима је припао поен у дублу,
па се Југославија већ на почетку опет опро -
стила од такмичења. 

Од 3. до 5. маја Југославија је морала у
Брисел, на претколо Евро-афричке зоне,
против домаћина Белгије, која је имала
просечне тенисере и није требало да пред -
ставља озбиљнијег ривала. Међутим, иако

1972.
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Адријано Паната и Боро Јовановић
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смо после првог дана повели са 2:0 после
игре синглова, видело се да Франуловић
није у најбољој форми, јер је играо пуних
пет сетова против скромног Хомбергена,
тек у касном финишу био је бољи, до -
бивши пети сет 10:8. Када смо другог дана
изгубили дубл, а онда Франуловић глатко
поражен трећег дана од Мињоа, остало је
на Пилићу да решава судбину целог сус -
рета. Срећом, Пилић је играо онако како се
од њега и његовог реномеа и очекивало,
савладао је Хомбергена у четири сета, па је
нашој репрезентацији обезбедио сусрет у
Каиру, против екипе Египта. 

Трећег дана, у сингл сус рету против нај -
бољег играча Египта Ел Шафеија Пилић се
повредио и морао је да преда сусрет, чиме
су домаћини изједначили у укупном сус -
рету на 2:2, али је Франуловић овог пута
био на висини задатка те је савладао дру -
гог играча домаћина Давоудија у три сета. 

То је било довољно да се са минималном
победом Југославија пробије даље у такми -
чењу, овог пута на ноге врло неугодним
Русима, који су нас дочекали у Доњецку,
од 19. до 21. јула. 

Уместо Франуловића, селектор Младен
Вирт у састав је поставио Бору Јовановића,
али је према очекивању најбољи играч до -
ма ћих, Александар Метревели, лако иза -
шао са њим на крај (6:4, 6:1, 6:1) у преми -
јерном мечу првог дана. Поравнао је Пи -
лић у мечу против Какулија, иако је дома -
ћи играч освојио први сет. Међутим, после
пораза у игри парова наш брод се озбиљно
пољуљао, да би потпуно потонуо трећег
дана, када је Јовановић глатко изгубио од
Какулија (6:2, 6:4, 6:0). 

Коначно један меч у нашој земљи. Екипа
Бугарске угошћена је у мају у Загребу, а
овог пута селектор је у тим поред Николе
Пилића поставио Николу Шпеара, неза -
довољан учинком Боре Јовановића и Жељ -
ка Франуловића годину дана раније. Гости
су освојили само почасни бод, у сингл мечу
између Шпеара и Пампулова, када је после
пет неизвесних сетова гос тујући тенисер
имао више нерава и снаге да у завршници
приведе меч крају. Сви остали сусрети
прошли су без имало неиз весности, а ова
победа је омогућила гос товање против
старих традиционалних ривала Француза
на Ролан Гаросу. 

Младен Вирт је у састав вратио интер -
националца Жељка Франуловића, поново
смо на мегдан изашли са нај јачом поставом
(Франуловић, Пилић), али већ првог дана
Французи су показали да се не шале и да
великог изненађења неће бити. Домингез
је у три сет био бољи од Франуловића
(12:10, 8:6, 6:2), а онда је Жофре савладао
Николу Пилића у четири сета (6:3, 7:5, 2:6,
6:3). Како су следећег дана домаћини били

1975.

Селектор Младен Вирт, као победник
средњошколског такмичења, 1937.



бољи у игри дублова меч је био одлучен,
па се два преостала сингла трећег дана
нису ни играла, а наша репрезентација је за
ту годину завршила такмичење.

Опет, као претходне године, само два
сусрета је имала наша репрезентација у
Дејвис купу. Једна победа на старту, на
домаћем терену против веома скромне
Грчке (5:0), да би уследио висок пораз
против Италије у Болоњи (0:5) у следећој
рунди. Треба напоменути да је од ове го -
дине кормило репрезентације преузео Ни -
кица Надали, који је на овој функцији ос -
тао до краја 1979. године. 

У оба сусрета боје репрезентације бра -
нили су Сплићани Пилић и Франуло вић.
На мечу у Болоњи, интернационалци, Ба -
ра зути и Андријано Паната били су не пре -
лазна препрека за наше играче. Остаје по -
ра жавајући податак да на овом сусрету
про тив Италије наши тенисери нису осво -
јили ни сет!

Ово је био период када Југо славија није
успевала да направи ама баш ништа зна -
чајније у Дејвис купу. Као и две прет ходне
године, опет смо имали само два меча у
овом елитном надметању, једну победу
(против Холандије у Шевенингену), одмах
затим пораз против Шпаније. У првом
мечу смо са Франуловићем и Пилићем
против Холандије остварили лаку победу
(5:0), а онда је уместо Франуловића за сус -
рет против Шпаније у Београду постављен
Золтан Илин. Меч са Шпанијом игран је
од 6. до 8. маја, али гости, са Игуерасом и
Орантесом нису дозволили никакво изне -
нађење. Једино је Никола Пилић ишчупао
почасни бод против Игуераса првог дана, у
свим осталим сусретима Шпанци су дока -
зали да су тих година били једна од нај -
јачих селекција Европе. 

За меч преткола Евро-афричке зоне про -
тив веома скромних Мароканаца у Каза -
бланци, селектор Надали је на пут повео
Золтана Илина и Драгана Савића, најбољег
играча београдске Црвене звезде. Сматрао
је да су њих двојица сасвим довољни да се
постигне победа у Мароку, и није погре -
шио. Оба наша играча максимално су ис -
пунила задатак – 5:0. Југославија се квали -
фиковала за прво коло и меч против
Шведске, који је био на програму од 13. до
15. јуна у Београду. 

1976.

1978.

1977.
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Никола Пилић и Жељко Франуловић
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Велико интересовање владало је тих дана
у нашем главном граду за долазак екипе
Шведске, посебно њеног најбољег играча
Бјорна Борга, нове звезде светске тениске
сцене. Никица Надали је Шве ђанима су -
протставио Франуловића и Или на, како у
синглу, тако и у дублу. Првог дана, после
велике борбе Жељко Франуло вић је био
бољи од Кјела Јохансона (3:6, 11:9, 7:5, 7:5),
али је Борг убрзо изједначио резултат са -
владавши Илина (6:0, 6:0, 6:2). Када су гос -
ти победили у дублу све је било јасно. Зол -
тан Илин је надмашио себе победив ши Те -
нија Свен сона, али је Бјорн Борг био бољи
у три сета од Франуловића (6:2, 6:2, 9:7).

Још једна у низу слабих година наше
репрезентације у Дејвис купу, али и неиз -
бежна смена генерација. Долазе млађи, а
Пилић, Јовановић и Франуловић су при
крају професионалне каријере, па све то
утиче и на резултате репрезентације.

У првом коло предтакмичења у Цириху
– пораз. Екипа Швајцар ске, предво ђена
Штад лером и Гинхартом, била је ус пеш -
нија од Илина и Остоје – 4:1, мада не би
било неза служено и да је резултат био обр -
нут. Ово је било и ватрено крштење Спли -
ћанина Марка Остоје у дресу са државним
грбом. Изгубио је оба сингла, али је осетио
сласт победе у дублу. 

У септембру, у мечу плеј-офа за опста -
нак, Југославија је угостила Португал. Меч
је одигран у Београду, а у екипу је враћен
Франуловић. Овога пута изненађења није
било, веома убедљива победа 5:0, што је
гарантовало опстанак у елити. 

Жреб није био наклоњен Југославији,
јер смо у првој рунди, у Загребу, од 4. до 6.
фебруара, били домаћини једној од нај ја -
чих европских екипа тог доба – Румунији.
За госте су играли фантастични Илие Нас -
тасе и веома добар Сегарцеану, што су

1979. 1980.

Београд, 13. јун 1978: Швеђанин Јохансон честита Франуловићу на победи 



Жељко Франуло вић и Золтан Илин ите -
како осетили на својој кожи. Код резултата
0:4 де битантску улогу имао је Зоран Пет -
ковић из Тузле, и то баш у мечу против
Настасеа. Изгубио је у три сета, али је пру -
жио добар отпор славном ривалу. Коначан
резултат од 0:5 је био прави однос снага на
терену, а Југославији је поново следила
пауза од годину дана, до следећег циклуса
Дејвис купа. 

Од овог сусрета кормило репрезен тације
преузео је Радмило Арменулић из Бео-
гра да.

Само један сусрет имала је наша ре -
презентација у тој години, и то у Скопљу,
против репрезентације Израела. Први пут
је један Дејвис куп одигран у главном
граду Македоније, први пут су за Дејвис
куп заиграли Слободан Живојиновић из
Београда и Бранко Хорват из Загреба.
Селектор Радмило Арменулић је потпуно
подмладио екипу, али је уследио и оче -
киван пораз – 1:4. Једини поен освојио је
Золтан Илин, трећег дана, када је меч већ
био одлучен. Без обзира на неуспех, јасно
је било да су намере селектора Армену -
лића да се посвети стварању нове генера -
ције, јер увођење у игру Хорвата и Живо -
јиновића је могло да значи само то. Од
репрезентације су се опростили великани
Пилић и Франуловић, а Золтан Илин и
Драган Савић су постигли свој максимум,
остало је само да се са новим надолазећим
клинцима, Остојом, Хорватом и Живоји -
но вићем направи нова генерација.

Коначно једна победа, и то максимал -
ним резултатом. Вољом жреба угостили
смо просечну екипу Норвешке у првом

колу такмичења, од 7. до 9. маја у Вараж -
дину. Селектор Арменулић дао је шансу
четворици младих играча да се покажу, ни
један није изневерио очекивања. Првог да -
на у синглу играли су Марко Остоја
против Јана Свенсена и Слободан Живо -
јиновић против Мортена Роне берга, да би
трећег дана код већ одлуче ног резултата
изашли Зоран Петковић против Свенсена
и Бранко Хорват про тив Педерсена. Оства -
рена је висока по беда, а младићи су већ
стасали да играју и значајнију улогу од оне
коју је годинама уназад Југославија играла
у Дејвис купу, не успевајући да поврати
славу још из дана незаборавних Митића,
Паладе, Пунчеца…

1982.

1981.
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У следећој рунди веома неизвестан и
тежак меч у Будимпешти, против Мађар -
ске, која је имала Балаша Тароција, једног
од водећих играча Европе тих година. Сна -
гу Тароција најбоље је осетио Слободан
Живојиновић, једва ухвативши четири
гема (6:2, 6:2, 6:0) у сингл мечу првог дана.
Другог мађарског играча, Беника, победи -
ли су и Остоја и Живојиновић, али пораз у
дублу распршио је наде селектора Арме -
нулића да може да направи изне нађење у
главном граду Мађарске. Код резул -
тата 2:2, трећег дана, Та роци је у три
сета по бедио Остоју и обезбедио Ма -
ђар ској даље такми чење. 

Коначно година која је обележена
успе сима и победама. После победе
против нејаког Туниса у првом колу у
Загребу, усле дило је гостовање у Ма -
дриду, против Шпаније, која је такође
имала у међу времену смену гене -
рација, али која је и даље представ -
љала тениску велесилу. 

Нова генерација 
младих талената

Селектор је на пут поред Остоје и
Жи војиновића повео и Горана Прпи -
ћа из За гре ба, једног од најтален то -
ванијих играча, остајући тако досле дан да
се осла ња само на млађе, надајући се да ће
на правити око с ницу екипе која би могла
да леко да до гура у Светској групи. 

Догодило се у Мадриду нешто што нам
се обично није догађало у мечевима репре -
зентације, а то је да смо успели да освојимо
бод у дубл игри. Остоја и Живојиновић су,
код резултата 1:1 после првог дана, оди -
грали феноменалан меч у пет сетова про -
тив Агилере и Касала (6:2, 14:16, 4:6, 6:1,
6:8), у неизвесној завршници петог сета

нади грали домаћине, што је био увод у
повољан исход на крају такмичења. Ука -
зану прилику трећег дана Слободан Живо -
јиновић није пропустио. Надиграо је Ка -
сала, додуше у пет сетова, губио је 2:1, али
се вратио и на крају прославио са саиг -
рачима велики успех, тријумф против
Шпа није на њеном терену. У мечу иза,
који више није имао такмичарски карак -
тер, дебитовао је Горан Прпић, и изгубио
од Тоуса 2:1.

Полуфинале европске зоне одиграно је у
Софији, против Бугарске (8–10. јул), али
просечни Лазаров и Стаматов нису били
до расли игри наших тенисера – 0:5. Своју
прву победу, трећег дана, уписао је Пр пић,
савладавши Лазарова у два сета. Овом
победом Југославија се пласирала у фи -
нале европске зоне, па нам је у септем бру
у госте стигла репрезентација Мађар ске. 

1983.

Освежење у репрезентацији:
Слободан Живојиновић и Горан Прпић



За овај сусрет у Загребу, од 30. сеп тем -
бра до 2. октобра, који је уједно био меч
плеј-офа за попуну Светске групе Деј вис
купа, владало је велико интересовање,
љубитељи тениса у нашој земљи ужелели
су се квалитетног тениса и нових узбуђе -
ња. Међутим, како Балаша Тароција више
није било у екипи гостију, репрезентација
нашег северног комшије није престављала
велику препреку за све бољу екипу Југо -
славије. Већ после два дана надметања ре -
зултат је био 3:0, нешто више отпора гости

су пружили у ду -
блу, а Југосла -

вија је после
дужег времен -
ског периода

сте кла право
да игра у првом

колу Светске групе.

Није могло да буде теже гостовање од
онога које нам је одредио жреб за прву
рунду Светске групе – против Аустралије у
Перту. Мекнеми и Фицџералд су тада иг -
рали за репрезентацију Аустралије, пред -
стављали су тениску велесилу, док су на -
ши млади играчи тек бојаж љиво куцали на
врата ин тер националних турнира. 

Меч је наравно изгубљен мак сималним
резултатом, игран је на трави, на подлози
на коју наши играчи уопште нису били
навикли, али је меч младог Живојиновића
против Мекне мија, који је домаћин једва
добио у четири неизвесна сета (9:7, 4:6, 9:7,
10:8), показао да се на екипу Југославије
треба озбиљно рачунати. Трећег дана, код
већ одлученог меча, дебитовао је Бруно
Орешар, али је изгубио од Фицџералда у
два сета (6:3, 6:4).

У Истборну је од 28. до 30. септембра
одигран меч за опстанак у Светској групи,
између домаћина Велике Британије и Ју -

гославије. И овде је наше играче дочекала
трава као подлога, што се мислило да је
њихова велика предност. Међутим, већ
после првог дана Британци су били по -
ложени на колена. Прво је Остоја надиграо
Шоа у четири сета, да би онда Живо -
јиновић био бољи од Лојда, специјалисте
за траву, у пет сетова ! У одлучујућем делу
игре наш репрезенативац је имао боље
нер ве и сервис који га је служио пер -
фектно, па је резултатом 10:8 окончао меч
и најавио сензацију. 

Британци су према очекивању били
бољи у дублу, али је све енигме разрешио
Живојиновић трећег дана када је у три
сета почистио са терена домаћег тенисера
Шоа. Овим тријумфом Југославија је обез -
бедила опстанак међу 16 најбољих екипа
на свету.

Поново је жреб био неумољив, извукли
смо Аустралију, а олакшавајућа околност
је била што се меч играо код нас. Дома ћин
је био Сплит, од 8. до 10. марта, на зем -
љаном терену који је свакако најмање
одговарао гостима. Гости, никада јачи, са
Полом Мекнемијем, Џо ном Фицџералдом
и новом надом аустралиј ског тениса Петом
Кешом (који је само две године касније
освојио Вимблдон победивши у финалу
Лендла).

Арменулић је за сингл мечеве поставио
Марка Остоју и Слободана Жи војиновића,
док је за игру парова имао још Горана Пр -
пића, док је Живојиновић био сигуран да
ће играти сва три дана. 

Већ први сусрет између Остоје и Пола
Мекнемија показао је да је наша екипа
стасала раме уз раме са најбољим селек -
цијама света. Добио је два прва сета Остоја
6:3, 6:3, и када се очекивала сигурна
победа Мекнеми је заиграо оштрије, више
ризиковао на мрежи, па је резултат у

1985.
1984.
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трећем сету био веома неизвестан до самог
краја. Први је до меч лопте стигао наш
тенисер, испустио је готово добијену пар -
тију, и искусни ривал се домогао наставка
меча, освојивши тај сет 8:6. Остоја је нагло
попустио, није могао да заборави про пуш -
тено, што је Мекнеми вешто иско ристио и
добио преостала два сета (6:0, 6:4), тиме
довео Аустралију у вођство 1:0.

Други меч одиграли су Живојиновић и
Пет Кеш. Одмах се видело да се ради о
двојици играча који много полажу на први
сервис, Кеш још и на игру на мрежи, па
прва два сета нису ни једном од ривала
донела предност (7:5, 5:7). Најважнији је
био трећи сет, где је код резултата 8:8 Жи -
војиновић успео да сломи сервис против -
ника, поведе 2:1 у сето вима, а
онда добије и наредни четврти,
чиме је изједначио уку пан ре -
зул тат после првог дана на 1:1.

Велика борба виђена је у игри
парова. Са једне стране Прпић и

Живојиновић, са друге Пет Кеш и Џон
Фицџералд. Иако ношени навијањем буч -
не сплит ске публике, наши момци су по -
клекли у финишу. Резултат сам говори за
себе: 5:7, 12:10, 8:6, 4:6, 4:6. Маратонски
двобој при пао је гостима, И ово је веро -
ватно био одлучујући поен гостију. Ин -
диспонирани Остоја, који никако није
могао да заборави на први дан и велику
прилику коју је про пустио у мечу са
Мекнемијем, без веће борбе изгубио је од
Пета Кеша (6:2, 6:0, 6:2) чиме су Аустра -
лијанци и званично обез бедили визу за
следећу рунду, а нама оста вили
да размишљамо
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Београд, 1985, хала „Пионир“: Савети у паузи Дејвис куп меча Југославија – Француска
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о пропуштеној шанси и да чекамо септем -
бар и меч плеј-аута. У игри без резул тат -
ског значаја, Живоји новић је добио Мек -
немија 3:6, 6:3, 6:3, тиме поставио коначан
резултат меча 2:3 у корист Аустралије. 

Почетком октобра у београдској хали
„Пи   о нир“, стигла нам је у госте репре зен та -
ција Француске, са асовима, Анри Ле конт –
Јаник Ноа, двојицом играча из пр вих десет
на АТР листи, како би у ди ректном двобоју
са Југославијом обезбеди ли опста нак својој
земљи и поново прво коло Свет ске групе у
наредном циклусу. Тесна је била дворана,
тражила се карта ви ше, уже лели су се
љубитељи тениса у нашем главном граду
правих окршаја и ве ликих играча, а гос -
товање Француске ре презен тације била је
свакако велика по сла с тица.

Да ли су славни ривали потценили
домаће играче, да ли су превише опуштено
ушли у меч, тек после првог дана и два
сингл сусрета Југославија је повела са 2:0!
Прво је Горан Прпић, у незаборавној пар -
тији, савладао миљеника француске наци је
и шампиона Ролан Гароса Јаника Ноу у че -
тири сета, 6:3, 4:6, 6:1, 6:4 да би онда Сло -
бодан Живојиновић, такође у четири сета,
био бољи од леворуког Анрија Ле конта (4:6,
7:5, 6:1, 6:2). Узаврео је „Пио нир”, на ш ли су
се наши играчи на рукама навијача, светска
сензација је била на помолу.

У игри парова, другог дана, гости су од -
мах ставили ствари на своје место. По твр -
дили су чињеницу да су тих година били
један од најачих дублова на свету, не
препустивши Живојиновићу и Прпићу ни
сет (4:6, 4:6, 1:6), за непуних сат ипо игре.
Није се много узбуђивао на конференцији
за штампу селектор Радмило Арменулић
по сле игре парова. Изјавио је да је пораз у
дублу нешто што је било у плану, али да и
даље наша екипа има активан резултат
који јој гарантује тријумф, уколико Прпић
и Живојиновић буду били на нивоу игре
од првог дана. 

Трећег дана наши момци су завршили
посао који је тако добро био започет два
дана раније. Боба Живојиновић је у дерби -
ју дана потпуно надиграо Јаника Ноу – 6:4,
6:4, 6:4 не дозволивши ни у једном тренут -
ку да славни гост и по мисли да има било
какву шансу. Нашег тенисера сервис је
слу жио беспрекорно, волеј игра на мрежи
такође, атлетски гра ђени Француз само је
ширио руке немоћно гледајући ка клупи
где су седели остали чланови екипе, али
помоћи није било. Ју го   сла вија је овом по -
бе дом остала члан Свет ске групе, а славна
Француска је мора ла да се сели у другу
групу. У мечу који није имао резултатски
значај, Прпић је показао да је такође стасао
у великог игра ча, савладав ши у три сета
Анри Леконта (8:6, 6:8, 6:3). 

Ово је била трећа узастопна година да је
Југославија у групи 16 најбољих. Осмина
финала на програму је била од 7. до 9.
марта, а састали су се: Мексико – СР Не -
мачка, Еквадор – САД, Нови Зеланд –
Аустралија, Велика Британија – Шпанија,
Индија – ЧССР, Италија – Паргвај, Данска
– Шведска и Југославија – СССР.

„Пионир” одувао „Зборнају“
После тријумфа Југославије над Фран -

цуском у Београду, било је сасвим јасно да
је млада екипа на челу са Живојиновићем
повратила углед Југославији у свету тени -
са, углед који је изграђен још у годинама
између два светска рата, а онда и у првим
послератним годинама док су играли Пун -
чец, Палада, Митић… 

Према утврђеним пропозицијама, осам
поражених екипа у првој рунди крајем сеп -
тембра исте године играју мечеве за опста -
нак, поражени из тих мечева селе се у нижи
ранг такмичења, док њихово упраж њено
место попуњавају победници по зонама.
Победници из првог кола настав љају так -
мичење. 



Вољом жреба, били смо одређени да бу -
демо домаћини репрезентацији СССР-а, а
играчи и руководство су једногласно доне -
ли одлуку да се поново игра у Београду, у
хали „Пионир”, која нам је била срећна
дестинација годину дана раније против
Француске.

Селекција Русије, предвођена селекто -
ром Шамилом Тарпишевим, који је у то
време већ десет година био на челу екипе,
са Чесноковим, Зверевом, Черкасовом и
Волковом, стигла је седам дана раније, а
изјаве које су давали тада штампи биле су
веома оптимистичке. Оптимизам се градио
на чињеници да су у мечу за опстанак у
Светској групи, годину дана раније, у Буе -
нос Ајресу, савладали Аргентину, што је
само по себи подвиг за респект. Нисмо
допутовали у Београд да изгубимо, биле су
речи најбољег играча Андреја Чеснокова,
који је тада заузимао високу позицију на
светској АТР листи, баш као и остали игра -
чи гостујуће репрезентације, који су тако -
ђе били пуни оптимизма. 

Када је врховни судија меча Ханс Габер,
у хотелу „Интерконтинентал“, извукао па -
ро ве на официјелном жребању, дан уочи
меча, све карте су биле отворене. Селектор
Арменулић је поставио у екипу поред Жи -
војиновића Бруна Орешара, док су се руси
определили за Чеснокова и Зверева. Изо -
стао је Волков, јер је Бруно Орешар против
њега имао позитиван биланс (3:0), па гости
нису хтели да ризикују, мада се до послед -
њег момента није знало да ли ће на терен
Прпић или Орешар. 

Какав је ово био меч, памтили су љуби -
тељи тениса годинама касније, преприча -
вали су се детаљи, евоцирале успомене…
Првог дана, у препуном „Пиониру“, про -
грам је трајао више од девет сати, да би се
све завршило далеко иза поноћи, када но -

ви  нари више нису имали могућности да
ша љу своје извештаје, с обзиром да су сви
ро кови за предају рукописа давно били за -
кљу  чени. 

Оба меча, Орешар – Чесноков и Живо -
јиновић – Зверев имала су максималних
пет сетова, преокрети су се догодили у оба
сусрета. Орешар је водио са 2:1 у сетовима,
потом изгубио, Живојиновић је губио 2:0 у
сетовима, а онда победио…

Два меча, два различита схватања ове
игре. У првом, Орешар и Чесноков су де -
монстрирали сву суштину њиховог од -
брам беног система са основне линије, ис -
кључиво чекајући да противник погреши,
са основним циљем да се лоптица пребаци
једном више од противника. Зато је овај
маратонски дуел трајао преко пет сати,
исцрпео актере али и оне који су гледали
меч, а на крају више снаге и живаца имао је
гостујући играч, који је пети сет добио 7:5,
доневши први важан поен екипи СССР.
Потврдио је реноме Чесноков овом побе -

1986.
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Традиција 
на страни Совјета

Тенис у Совјетском Савезу је био рела -
тивно млад спорт, ни изблиза није имао тако
дугу традицију као што је то случај са Југо -
славијом. Тек 1962. године репрезентације
СССР је први пут наступила у Дејвис купу,
али је од тада чак шест пута била финалист
Европске зоне, од тога два пута је тријум фо -
вала. Победом против ЧССР (3:2) 1974. годи -
не „зборнаја” се квалификовала за међузон -
ско финале, где је изгубила од Индије (1:3).
Само две године касније поново тријумф у
Еврозони (против Мађарске 4:1), али је онда
СССР одустао од меча против Чилеа.

Против Југославије у Дејвис купу до овог
сусрета у „Пиониру“ Совјети су имали по зи -
ти ван биланс, две утакмице, оба пута по бе да,
једном у Москви (1968), други пут у Доњецку
(1974).
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дом, доказао да његова два тријумфа про -
тив Аргентинаца Кларка и Хаитеа на њи -
ховом терену, против играча са далеко ве -
ћим искуством него што је то случај са
младим Орешаром. 

Ако су се гледаоци уморили од бесо -
мучног пребацивања лопти це са једне на
другу основну линију код прве двојице
актера, онда су у мечу Живојиновића и
Зверева имали прилику да гледају атомски



тенис у свој његовој раскошној лепоти.
Севали су сервиси, беспрекорни волеји, ни
један поен није трајао више од 2-3 пре ба -
цивања. После двојице пимплера, два бом -
бардера. Какво олакшање за гледање, али
одмах и за бригу, јер кола су пошла низ -
брдо. Изненађење селектора Шамила Тар -
пише ва, да у тим постави нама недовољно
поз на тог Зверева, уместо провереног Вол -
кова, пот пуно је упалило. Живојиновић,
очи гледно неспреман јер је потценио ри -
вала којег не познаје, кренуо је без жара,
оче кујући да му победа улети у руке онако,
без зама рања. 

Феноменални Зверев је на опште изне -
нађење освојио први сет, а када је успео да
сломи Живојиновића и у другом сету и
поведе 2:0, мало је било оних који су у
„Пиониру“ мислили да је преокрет могућ.
Али, као што то обично бива у тенису,
дође време и аутсајдер се некако сабере,
почне за промену и да прави понеку гре -
шку, па је уз громогласно навијање пре -
пуног „Пионира“ Живојиновић ухватио
при кључак буквално у последњим трену -
цима меча, преломио трећи сет у своју ко -
рист, после чега је све кренуло према оче -
кивању. 

У петом, последњем делу игре, чак 6:0!
Зверев је у финишу био сломљен, оп хр ван
чињеницом да је имао велику при  лику да
савлада првог играча Југосла вије.

Ако су мечеви првог дана трајали скоро
девет часова, онда је у суботу, другог дана
када је на програм била игра парова, за гле -
даоце био прави одмор. Без много узбу ђе -
ња, потпуно надмоћно и за само сат и 20
минута игре Руси (Леоњук, Зверев) су на -
ди грали наше изабранике Живојино вића и
Горана Прпића 6:3, 6:2, 6:4. Тиме су гости
стигли надомак тријумфа, требао им је
само један поен из преостала два сингла.
Екипа Југославије је, према свим стручним
прогнозама имала мале шансе за пролаз у
следећу рунду. 

Шта се све тачно догађало трећег дана у
два преостала сингла тешко је описати.
Прво је на терен изашао Бруно Орешар,
нимало уплашен што се преко пута мреже
налазио стамени Александер Зверев, који
је у петак био надомак победе против
Живојиновића. Не мењајући ништа у свом
начину игре, Оре шар је од првог тренутка
дугачким па совима са основне линије
показао ривалу да се излазак на мрежу
против њега не исплати. Како Зверев за
другачији начин игре није био спреман,
публика је имала прилику да гледа дво -
јицу играча са два потпуно различита
стила. Совјетски тенисер је трчао напред,
Орешар га је враћао назад, нај чешће про -
лазио пасингом и погађао… Публика је
била у делиријуму, јер евен туална победа
Орешара донела би шансу Живојиновићу
да поправи скор и донесе Југославији
историјску победу. Бриљан тни Орешар
обавио је задатак да боље није могло: 6:3,
6:2, 7:5!

Т
ЕН

И
С

б
ез

 г
р

ан
и

ц
а

178



ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

179

Судар два најбоља појединца двају ре -
презентација, на крају меча код резултата
2:2, био је шлагер целог првог кола Дејвис
купа. Живојиновић и Чесноков су потвр -
дили да су најбољи. У неизвесном мечу,
често прекиданом од стране селектора
Тар пишева који никако није био задо -
вољан суђењем делегираних судија (Ханс
Габер, Стефан Рот и Томас Штубенбок),
Живојиновић је брзо стигао до колосалних
2:0 (6:3, 6:3,) да би се Рус пренуо и надиг -
рао нашег играча, смањивши резултат на
2:1. Овога пута преокрета више није било.
Умео је наш тенисер, ношен бучном бео -
градском публиком, да приведе меч крају,
после чега је настало неописиво славље. 

После ко зна колико година, Југославија
се нашла међу осам најбољих екипа на
свету, а Живојиновић је показао да када

игра за Југославију не зна за пораз. Побе -
дио је Мекнемија и Кеша, Ноу и Леконта,
сада Зверева и Чеснокова, све саме светске
величине.

Изостала сензација

Први пут од како се игра Дејвис куп у
Југославији за град домаћин је изабрано
Са рајево, место богато спортском тради ци -
јом и поприште две године раније одр жа -
них Зимских олимпијских игара 1984. го -
дине. У супермодерној дворани „Зетра”
Сарајево је дочекало најбоље игра че Југо -
славије и Чехословачке, четврт финалисте
Дејвис купа за такмичарску 1986. годину.
Југославија је до овог степеника стигла
победом про тив СССР, а Чехословачка је
била боља од Индије.

До овог сусрета две репрезентације су се
састајале укупно седам пута, од далеке
1927. године када је Југославија први пут
стартовала у овом такмичењу. Гости су

Радост у београдском „Пиониру“: 
Слободан Живојиновић у загрљају
Радмила Арменулића после победе 
над Андрејем Чесноковим



имали бољи скор – 4:3. Иначе, победник из
сусрета у Сарајеву, у полуфиналу је ишао
на бољег из меча Шведска – Италија. 

Селектор Јан Кодеш, прослављени ин -
тернационалац и освајач Вимблдона, одлу -

чио се да у тим постави Мирослава Ме -
чира и високог Милана Шрејбера, док су
на клупи остали искусни Шмид и млади
све перспективнији Карел Новачек. Са
дру ге стране, Арменулић није мењао ни -
шта, па су исти играчи (Живојиновић,
Орешар) изашли првог дана на мегдан
фаворизованим гостима, без обзира на
чињеницу да у Сарајево није допутовао
Павел Сложил, тада најбољи дубл играч
гостију. 

Изненађење у Сарајеву ипак се није
догодило. Превише моћан је био Миро -
слав Мечир, пети играч света, који је првог
дана победио нашег Живојиновића у че -
тири сета: 6:4, 4:6, 10:8, 6:4, мада се не
може рећи да Боба није пружио максимум.

Т
ЕН

И
С

б
ез

 г
р

ан
и

ц
а

180

Боље што нема Лендла!
Наравно да је највише питања на конфе -

ренцијама за штампу селектору гостију Јану
Кодешу било у вези неиграња најбољег свет -
ског играча Ивана Лендла у дресу са држав -
ним грбом. 

Веома невољно је Кодеш одговарао на пи -
тања са овом темом, констатујући да је за
ЧССР боље да њега нема у Сарајеву и да ће
тако пре стићи до победе, како су већ учи ни -
ли у претходна два сусрета, против СССР и
Индије. Међутим, и даље је отворено питање
учешћа Лендла у екипи, за неки од наредних
сусрета.

Репрезентација Чехословачке у Сарајеву
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Једноставно, тог дана Мечир је био непо -
бедив. Све му је полазило од руке, заус -
тављао је сервисе нашег аса, кретао се по
терену веома брзо, погађао оно што би
замислио. Ништа није помогло френетич -
но навијање и бучна публика, ни скор 11:2
у асовима за нашег играча. Први поен при -
пао је гостима. 

Колико је био добар други играч гос -
тију, високи Милан Шрејбер, 75. на свету и
играч који је те сезоне савладао Бориса
Бекера, видело се у мечу против Орешара.
Сервирао је Шрејбер бомбе са „другог
спрата“ са којима Орешар није могао да се
избори. Резултат 2:6, 3:6, 4:6 најбоље све
говори. Био је то почетак краја једног
сусрета где су гости потврдили доми на -
цију на светској тениској сцени, потвр -
дили традицију и тениску школу ода кле
су изашли Лендл, Навратилова, Ман дли -
кова, Сукова, Кодеш, Мечир, Корда…

У игри дублова ударен је печат на плас -
ман ЧССР у полуфинале и меч против
Шведске, која је у другом четвртфиналном
мечу била боља од Ита лије. Мечир и
Шмид су без већих напора надиграли
поставу Живојиновић-Флего (6:3, 6:2, 6:4).
Трећег дана гости су стигли до високих
5:0, јер је Шрејбер био бољи од Живо јино -
вића, а Мечир од Игора Флега. 

Четврту сезону заредом Југославија је
била учесник Светске групе најбољих 16
репрезентација и какав год жреб да је био,
лаких противника није било. Једном код
куће, следећи пут у гостима. Овога пута
превише тежак ривал и далеки пут за Ау -
стралију, на ноге Пету Кешу и Волију
Масуру, једној од најуспешнијих репре -
зен тација када је тенис у питању, посебно
у Дејвис купу. 

Селектор Арменулић на пут је повео
Живојиновића, Флега, Орешара и Прпића,

али овај последњи није улазио у игру. Меч
је одржан у Аделаиди, од 13. до 15. марта,
а једини поен нашој репрезентацији донео
је на травнатој подлози Боба Живојиновић
победивши првог дана другог играча до -
маћих Волија Масура 6:8, 8:6, 9:7, 12:10.
Пет Кеш је добио оба сингла, а домаћини
су такође тријумфовали у дублу. Поред
Жи војиновића у синглу је играо Бруно
Оре шар, а у дублу Игор Флего. Орешар на
травнатој подлози није успео да освоји ни
сет против домаћих играча. 

У мечу за опстанак у Светској групи,
угостили смо на Шалати, од 24. до 26. јула
репрезентацију Велике Британије, наравно
на земљаној подлози која је најмање одго -
варала гостима. Није било много варница
на овом сусрету. Прпић није могао да игра
јер је носио лонгету на колену, али су Оре -
шар и Живојиновић беспрекорно обавили
цео посао. Гости, Бејтс и Шо, просечно

1987.



ран гирани тенисери, нису успели да до -
бију ни један сет, чак ни у дублу, с обзи -
ром да су боје Југославије први пут бра -
нили Живојиновић и Орешар, потпуно
неуиграни за ову врсту игре. После прва
два дана резултат је био 3:0, трећи дан је
био формалност. Међутим, играчи су у не -
дељу изашли на терен, прво Живојиновић
и Бејтс, али невреме је покварило ужитак
публици да уживају у игри која нема
предуслов оптерећења. Пала је киша, а
главни судија Гијемо је одлучио да се меч
не настави. 

Победом је Југославија обезбедила да и
следеће сезоне игра у друштву са најбо -
љим репрезентацијама, пету годину заре -
дом, што је само био још један показатељ
да се радило о компактној екипи, потпуно
стасалој да игра равноправно са било ким
и на било којој врсти терена, на било ком
делу света.

Старт на почетку 1988 године није
предвиђао блиставу годину. Наиме, жреб
је одредио да „плави“ гостују у Њу Дел -
хију, на терену репрезентације која је
после САД и Аустралије имала најдужи

стаж у овом екипном такмичењу. Индија,
екипа са којом смо играли онда када смо
први пут наступили у Дејвис купу 1927.
године у Загребу, са интернационалцима
Виђајем Армитрајем и Рамешом Кришна -
ном, изгледала је као непремостива пре -
прека када смо на аеродрому Београд
испратили екипу на далек пут. Посебно
када се узме у обзир чињеница да су дома -
ћини чекали Бобу и Бруна на травнатој
подлози, за коју су били специјалисти и на
којој су играли тенис од малих ногу.

Домет - полуфинале
Од 5. до 7. фебруара, у сунчаном Дел -

хију, док је зима доста прописно оковала
тада пола Европе, изашли су Орешар и
Живојиновић на мегдан фаворизованим
домаћинима, решени да што скупље про -
дају кожу, али и да покажу домаћој пуб -
лици да умеју да играју тенис. Посебно
Живојиновић, који је годину дана раније
играо полуфинале Вимблдона против Лен -
дла, изгубивши тек после пет сетова од
најбољег играча света. Такође, као играч
који је после освајања отвореног шам пи -
оната Америке у дублу са Гомезом (Ек -
вадор), постао светски број 1 у дублу. 

Такав играч, не сме да се потцени, без
обзира ко био са супротне стране мреже.
Да ли су Кришнан и Армитрај потценили
Југославију, или не, тек кола домаћина су
кренула низбрдо када су изгубили дубл
меч другог дана, нешто што домаћинима
није падало напамет, ни у најгорим пред -
виђањима. Јер, не памти се када су Ин -
дијци, браћа Армитрај, изгубили меч у
Дејвис купу, посебно на домаћем терену. 

Ако су домаћини, у најлошијем сцена -
рију, предвидели да оба синг меча домаћи
играчи изгубе од Живојиновића, све се
враћало у нормалу са две сингл победе
против Орешара, па би у том случају дубл
донео пресудан поен домаћој екипи.

1988.
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Селектор у базену
Још једна победа прослављена је на неуо -

бичајен начин. Савезни капитен Арменулић
је морао да скочи са торња базена на Ша -
лати, наравно комплетно обучен. Пре сус -
рета са Британцима било је договорено да
то мора да учини, скоком са висине од 10
метара, дакле највише тачке на торњу, али је
уочи самог скока у воду Живојиновић са ос -
талим играчима ипак дозволио да то буде са
неке мање висине, с обзиром да је десет
метара свима било поприлично високо када
су се попели горе. Скочио је са метар ипо,
довољно да добије аплауз свих играча. 
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Овакав расплет, руку на срце, невољно су
предвиђали и наши познаваоци тениса
уочи овог меча. Нико није предвидео јед -
но, да у игру парова уместо Орешара може
да уђе Горан Прпић, да уз фено меналног
Живојиновића и он одигра пар тију годи -
не, да допринесе најмање толико колико је
на терену чинио и Живојиновић. Пуних
пет сетова играла се ова дубл пар тија, пре -
крети су били саставни део ове драме. Не -
о чекивано, Живојиновић и Пр пић су код
5:5 у првом сету први стигли до предности
и освојили овај део игре (7:5), да би нео -
чекивано брзо, док се домаћини још нису
ни сабрали од шока, стигли до другог сета
(6:3) и велике предности – 2:0!

Упалили су све моторе браћа Армитрај,
потпуно озбиљно схватили противника
преко пута, и милиметар по милиметар до -

маћини су кренули да топе велику пред -
ност гостујућих играча. Следећа два сета
(6:3, 6:2) отишла су на конто Индије, и када
су на стадиону гледаоци коначно одахну -
ли сматрајући да су ствари дошле на своје
место, пети сет се претворио у праву
драму. До 7:7 узбуђења на претек, и једни
и други су имали прилику да окончају меч
у своју корист… На крају, попуштају браћа
Армитрај, већ уморни од преокрета који су
направили после 0:2. Прпић и Живојино -
вић су се нашли у загрљају осталих чла -
нова репрезентације, екипа је повела са 2:1
и стекла реалну шансу да на крају тријум -
фује. 

Очекивано, трећег дана Орешар је изгу -
био од Рамеша Кришнана, мада је играо
пуних пет сетова, повео чак са 2:1, али ни
то није било довољно за коначан успех.

Дејвис куп репрезентација Југославије у Индији: Бруно Орешар рукује се са премијером
Индије Раџивом Гандијем



Међутим, све је било јасно после само не -
ко лико првих лопти које су одиграли Жи -
во јиновић и Виђај Армитрај, у пресудном
петом мечу трећег дана. Млађи и снаж -
нији Живојиновић је одмах поставио кри -
теријуме у игри коју Индијац није могао
да прати. У три сета, 6:3, 6:4, 6:4, Боба је
окончао овај сусрет, увео Југославију у
четвртфинале и направио велики корак и
ка полуфиналу, с обзиром да је екипа
Италије била следећи ривал у Београду.

Преко „азура“ до Дортмунда 
Селектор Италије Андријано Паната,

не када светско име белог спорта, у Београд
је стигао на четвртфинале са Канеом и
Канчелотијем, апсулутно без беле заставе.
На супербрзом колор сету, подлози која је
направљена да одговара стилу игре Слобо -
дана Живојиновића, грађена је стратегија
за овај сусрет, јер су се рачунала два поена
од нашег првог играча, који уз то заиста
није знао за пораз у Дејвис купу осим про -
тив Чехоловака у Сарајеву.

Колико је подлога погодовала Живоји -
новићевој игри, толико није била по мери
Орешара, који је стигавши са сунчане Фло -
риде и играња на отвореном, на тре нингу у
хали муку му чио да погоди лопту и ухвати
ритам. Знало се да ће да игра, па било како,
јер је Прпић још био недовољно опорав -
љен за тешко искушење играња сингл пар -
тије у три добијена сета. 

Прохладни Београд тих дана није баш
био гостољубив што се времена тиче, али
је зато у хали „Пионир“, бас тиону наше
непобедивости, било топлије него на сун -
чаној Флориди. Поново препу на хала, ам -
бијент на какав су „плави“ момци већ
навикли. 

Бруно Орешар није могао озбиљније да
се супротстави најбољем гостујућем игра чу,
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У Скупштини града Београда градона -
челник Александар Бакочевић је у при -
суству чланова обе екипе и главног судије
Курта Нилсена из Данске, извукао парове
првог дана: Орешар – Кане, Живојиновић
– Канчелоти.
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Паоло Канеу, који је у том тренутку зау -
зимао 60. позицију на свету. Врло чистим
сервисом и дубоким волејима Паоло Кане
је брзо разоружао Орешара. Резултат 6:1,
6:1, 6:3 говори довољно сам за себе. Ита -
лијани су брзо дошли до првог бода, али је
према очекивању, Живојиновић поравнао
резултат у мечу против Канћелотија, не
препустивши му ни сет – 6:4, 9:7, 6:3. Про -
тивник, који је пар година раније стигао

186

Одлучујући дуел Орешар – Канчелоти у
узаврелој хали „Пионир“

Бруно Орешар се после меча захваљује
београдској публици на подршци
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чак до првих 27. на АТР, није имао игру
којом би парирао Живојиновићу, осим у
другом сету када га је нешто боље служио
сервис и успео да продужи неизвесност. 

За меч дублова, као у Делхију, на терен
је поред Живојиновића изашао Горан
Прпић. Квалитет је брзо дошао до изра -
жаја. Поред Канеа селектор Паната је по -
ставио Симоне Коломба, специјалисту за
дубл, али то није помогло. После прва два
сета и сигурног вођства од 2:0, следило је
мало опуштање наших играча, што је ре -
зултирало првим сетом на конто гостију.
Али, то је било све. У четвртом делу игре
поново су Живојиновић и Прпић били на
висини задатка, па је Југославија повела у
укупном резултату – 2:1.

Трећег дана права драма у првом сингл
мечу, какаву је београдској публици Оре -
шар често знао да приреди. Пуних пет се -
това трајао је двобој против Франческа

Кан ћелотија. Заинатио се Орешар да он
буде тај који ће да реши овај сусрет и да не
оставља Живојиновићу да то чини против
најбољег Италијана Канеа. Повео је Канће -
лоти чак 2:0 у сетовима, али одавно је било
познато да је Орешар она врста играча која
се не предаје до последњег атома снаге.
Тако је и било. Орешар је наставио да игра
ангажовано и поред великог заостатка,

вра тио меч на почетак добивши следећа
два сета, да би у петом и један и други
заиста учинили све да стигну до победе.
Више нерава имао је наш тенисер, у фи -
нишу петог сета стигао је до тријумфа
(7:5), и био бурно поздрављен од београд -
ске публике, која је знала са играчима да
прослави велику победу и званично
пласман у полуфинале Дејвис купа!

Реванш новинара
Тениски клуб Партизан је организовао

екипни двобој извештача-новинара, који су
у прес центру пратили двобој четвртфинала
Југославија – Италија. Играло се на осам та -
бли, у балону ТК Партизан, у суботу после
игре парова у хали „Пионир“. Најбољи игра -
чи Италије су у „Пиониру“ претрпели пораз
од Југославије, али су им осветлали образ
извештачи, који су савладали комбиновану
новинарску екипу Југославије  6:2. 

Појединачни резултати:

Данко Васовић – Еторе Фенери 9:5, Дејан
Патаковић – Роберто Мазанти 9:8, Синиша
Стојановић – Стефано Балдучи 3:9, Саша
Ристић – Тео Балти 1:9, Зоран Ђукић –
Данијел Азолини 6:9, Чедомир Шошкић –
Серђо Пасаро 6:9, Дубл: Стојановић/Васовић
– Фенери/Балти 4:9, Ђукић/Пејковић –
Мазанти/Балдучи 3:9.



Бекер – непремостива
препрека !

Меч деценије, како су новинари и
извештачи окарактерисали полуфинални
двобој СР Немачке и Југославије у Дорт -
мунду, био је највећи домет југословен -
ског екипног тениса још од времена првих
година после Другог светског рата. На пут
у Немачку селектор је повео стандарну
поставу, Слободана Живојиновића, Бруна
Орешар, Горана Прпића и младог Горана
Иванишевића. Играчи, смештени у Вупер -
талу, 30 километара од Дортмунда, имали
су пуних шест дана да се привикну на нову
средину, халу и подлогу „форбо“, супер -
брзи тепих који је био постављен у „Вест -
фален“ хали капацитета 12 хиљада места. 

Организатори меча задовољно су трља -
ли руке јер је у препродаји отишло више
од 23 хиљаде карата, укупна зарада прешла
је милион ипо немачких марака, а да меч
још није ни почео. 

Селектор домаћих, прослављени нека -
дашњи југословенски интернационалац,
Никола Пилић, уз Бориса Бекера поставио
је за сингл Ерика Јелена, иако је чак и
Бекер инсистирао да сингл треба да игра
Патрик Кинен. Међутим, селектор Пилић
није хтео ни да чује, није желео да ризи -
кује ништа против неугодних и непред -
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Тиријак купио подлогу
у Бачкој Паланци

Тепих подлога  „форбо“ која је постављена
за овај полуфинални сусрет, откривено је
касније, било је власништво менаџера Јона
Тиријака, који је тепих иначе купио у фа -
брици „Синтелон“ у Бачкој Паланци, за егзи -
бициони меч у Београду између Живоји но -
вића и Бекера. 

У нашој репрезентацији нико није знао о
каквој је подлози реч док нису изашли први
дан на терен, могли су натенане до миле
воље да тренирају у Југославији и прилаго -
ђавају се да су знали да је из Бачке Паланке. 

Селекција Немачке са селектором Николом Пилићем на челу
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видљивих Југословена, Ерик Јелен му се
чинио далеко спремнији за окршај. 

Жреб је тако хтео, да се већ првог дана,
у првом сингл сусрету, састану двојица
најбољих, Бекер и Живојиновић. Препуна

дворана, директан ТВ пренос, више од 150
акредитованих извештача из целе Европе.
Њих двојица, од првог тренутка, чинили
су на веома брзој подлози оно што су иначе
најбоље радили у каријери, сервирали из
све снаге. На радост домаће публике, „Бум
– Бум“ Бекер је то чинио успешније од
нашег аса. У три сета, 7:5, 6:2, 6:4, у то вре -
ме, двоструки вимблдонски шампион, није
дозволио изненађење. Имао је Живојино -
вић код резултата 5:5 на свој сервис 40:0,
али је несхватљиво наставио тај гем, па је
Бекер добио пет поена заре дом на сервис
противника! Како је изгубио први сет, тако
је нервозан Живојиновић наставио на
почетку другог, поново изгу био сервис, а
то је домаћи репрезентативац умео вешто
да казни. 

У другом мечу, иако је изгубио такође у
три сета (9:7, 9:7, 6:2), Горан Прпић није
разочарао. Био је то његов први сингл по -
сле три године у дресу репрезентације.

Прпић уместо Орешара
После прва три дана тренинга селектор

Арменулић је одлучио да уместо Орешара
као другог играча постави Горана Прпића.
Орешар ни у једном моменту није могао да
нађе игру на тренингу која би гарантовала
квалитетан меч. Све му је било превише
брзо, одскок лопте низак, његови високи
спинови за ову врсту терена били су сувише
спори. 

У једном тренутку у комбинацији је био и
Горан Иванишевић, али је превагнуло ис -
куство Прпића за један овако важан меч као
што је полуфинале Дејвис купа.  Иванишеви -
ћа, као леворуког супер сервера, одредио је
селектор за игру парова.

Меч дублова у Дортмунду



Ипак, неиграње великих мечева је оста -
вило трага и Немач ка је после првог дана
повела са 2:0.

У тренутку када је играо свој меч, Прпић
је био 540. играч на АТР, али то нимало
није заварало Ерика Јелена, који је од првог
до последњег тренутка био посвећен само
једном циљу, да надигра врло неугодног и
често луцидног Југословена. 

Меч дублова, између Бекера и Јелена са
једне стране, односно Живојиновића и
Иванишевића са друге стране, представ -
љао је праву тениску посластицу и донео
неизвесност пуних пет сетова. До овог
сусрета, нико од присутних гледалаца у
хали није знао да постоји играч који се
зове – Горан Иванишевић! Али само до
тренут ка када је овај 16-годишњи Спли -
ћанин почео да закуцава асове, и то баш у
страну коју је покривао Бекер. Нису се
домаћини прибрали од изненађења званог

Иванишевић, а први сет је припао Југосла -
вији – 7:5, на радост бројних Југословена
који живе у Немачкој и који су испунили
халу до последњег места. 

Када је други сет припао поново ком -
бинацији Иванишевић – Живојиновић
(6:4), домаћини су били у потпуном шоку.
Са неверицом је Никола Пилић посматрао
како југословенска комбинација на кома -
диће сецка његовог плавокосог идола на -
ције, а непознати Иванишевић забија асове
само на страну коју чува Борис Бекер! 

Опуштање је уследило у трећем сету, па
су Немци смањили вођство „плавих“ до -
бивши овај део игре са 6:1, да би драма
кренула од самог старта четвртог сета. Ни
један од играча није дозвољаво да му се
угрози сервис, све до резултата 8:7 за Ју -
гославију, на сервис Ерика Јелена. После
два добра ритерна Иванишевића, стигли
су наши играчи до – меч лопте. Промашио
је Јелен први сервис, одсервирао други
доста дубоко, али је Живојиновић, ушав -
ши два метра у терен, покушао да направи
одмах винер и закуцао – у мрежу ! Извукли
су се Немци после овога, добили сет 11:9,
до били крила, а онда у петом сету стигли
до победе – 7:5. 

У два преостала меча без ре зултатског
значаја, Бекер је победио Прпи ћа 7:5, 6:4, а
Јелен Живојиновића 6:4, 6:2. Тријум фом
од 5:0 домаћини су обезбе дили победу и
пласман у финале, мада Југославија није
била толико слабија колико службени ре -
зултат говори. 

Да смо могли да бирамо жреб за сезону
1989. бољи не бисмо изабарали. Иако у
првих 16 селекција светске Дејвис куп
групе нема аутсајдера, ипак је Данска
репре зентација била најслабија, а она нам
је била гост од 3. до 5. фебруара, у мечу
првог кола. 

1989.
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Поново у полуфиналу
Ипак, бити фаворит у Дејвис купу има и

своје лоше стране, што је најбоље искусила
баш наша селекција, победивши не тако
давно једне Французе који су у својој еки -
пи имали два играча из првих десет у све -
ту, затим Индију у Њу Делхију… а, та иста
Данска, само сезону раније надиграла је
фаворизовану Шпанију, на брзој подло зи,
па је наш стручни штаб донео одлуку да се

у хали „Пионир“ постави земљана под лога
и спречи свако неугодно изнена ђење.

Селектор Радмило Арменулић је Дејвис
куп комитету за овај меч пријавио Слобо -
да на Живојиновића, Бруну Орешара, Гора -
на Иванишевића, Горана Прпића и Жељка
Чичу, док је селектор Данске, наш про -
слављени интернационалац Никола Шпе -
ар на списак ставио Мартена Крис тенсена,
Михаела Мортенсена, Томаса Со ренсена и
Фредерика Фетерлајна.

Дански и југословенски тенисери за време жреба пред међусобни дуел



После жреба извученог у Скупштини
града, пред више од четири хиљаде гле -
далаца првог дана су се састали Живо -
јиновић – Кристенсен, а потом Орешар -
Фетерлајн. Изненађења није било, осим у
чињеници да је Кристенсен пружио знатан
отпор нашем најбољем играчу, чак освојио
сет, али је на крају квалитет ипак пресу -
дио. У другом сусрету Орешар је брзо
изгубио први сет (1:6), али се онда потпуно
разиграо и до краја се није по стављало
питање победника (7:5, 6:1, 6:0). Вођство
од 2:0 је било нешто што су пред виђали
наши играчи, да би следећег дана у дублу,
Југославија потврдила доминацију и пла -

сирала се у четвртфинале Дејвис купа.
Комбинација Иванишевић – Живоји новић
није препустила сет Кристенсену и
Мортенсену, а 17-годишњи Иванишевић је
био бурно поздрављен од стране публике,
с обзиром да је неколико дана раније
стигао из Мелбурна где је играо четврт -
финале гренд слема у синглу, стигавши до
завршнице – из квалификација!

У два преостала сингла трећег дана гос -
ти су стигли до почасног поена јер је Ива -
нишевић изгубио од Фетерлајна, иако је
први сет добио без изгубљеног гема (6:0,
3:6, 9:11), док је Орешар добио Соренсена
6:2, 6:3. На овај начин „плави“ су се до -
могли још једног четвртфинала, а за про -
тивника добили Шпанију која је у првом
колу била за нијансу боља од Мексика
(3:2).
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Награда 109.000 долара
За победника првог кола Дејвис купа у

1989. години била је предвиђена награда у
висини 109.000 долара. Овај новац обезбе -
дио је генерални спонзор НЕК (Нипон елек -
трик компанија), који је годинама касније
био спонзор овог такмичења.

Иначе, у првом колу, осим у Београду, у
1989. години играни су следећи мечеви:
Аустрија – Аустралија (5:0), Шпанија –
Мексико (3:2), САД – Парагвај (5:0), ЧССР –
СССР (4:1), Индонезија – СР Немачка (0:5),
Шведска – Италија (4:1).

Куриозитет
Апсулутни рекордер по броју игара у дресу

Данске убедљиво је породица Улрих. Пре
Другог рата је играо Ејнер Улрих, после рата
његови синови Торбен и Јорген. Они су укуп -
но 80 пута бранили боје своје земље, одигра -
ли поје диначно 226 мечева. 

За Торбена је везан још један рекорд, играо
је све до 1977. године и забележен је као нај -
старији играч у Дејвис купу, јер је играо са
пуних 49 година!

Торбен је такође и познати дански џез
музичар и отац Ларса Улриха, бубњара рок
групе „Металика“. Торбен Улрих
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Сплит неосвојива тврђава
Од тренутка када је комплетна шпанска

експедиција слетела на аеродром Трогир,
крај Сплита, видело се да им се не пише
добро. Као увод, више од пола пртљага
није стигло. Где је залутао, од Барселоне,
преко Италије, до Југославије, најмање су
знали да објасне радници на аеродрому,
иако су Шпанци галамили, немоћно ши -
рили руке и клели злу судбину. Ново, не -
пријатно искуство сачекало их је у хотелу
„Лав“, где су биле смештене делегације обе
селекције, јер хотел није имао предвиђено
грејање у априлу месецу. Додуше, преко
дана је грејало сунце и играчи су били на
тренингу, али преко ноћи је настала права
потражња за додатним покривачима, ћеба -
дима…

Поражавајући 
међусобни биланс

Скор између Шпаније и Југославије, до
меча у Сплиту, био је потпуно негативан, чак
1:6 ! Само једном смо тријумфовали, и то у
последњем сусрету у Шпанији (3:2) 1983. го -
дине, када су за Југославију играли Живо -
јиновић, Остоја и Прпић, а за Шпанију Касал,
Арендано, Агилера и Тонс.

За овај сусрет Дејвис куп комитет је
одредио врховног судију Кнута Гребнера из
СР Немачке, а за помоћнике Јиргена Бузнера
и Золтана Богнара, такође из СР Немачке.
Тридесет шест линијских судија одређено је
из Дубровника, Сплита, Вуко вара, Шибеника
и Београда, док је њихов главни кординатор
био Владо Липњак из Загреба. 



Из нашег табора није било никаквих
при тужби, посебно не на хладноћу. Се -
лектор Мануел Орантес, некада велика
звезда светског тениса, у Сплит је довео
Емилија Санчеза, 16. играча светске АТР
ли сте, његовог брата Хавијера Сан чеза,
Серђа Касала и Хорди Аресеа, 21. играча
на АТР. Екипа за сваки респект, која је
према речима селектора дошла у Сплит да
оствари победу.

За Шпанце, специјалисте за спору, зем -
љану подлогу, у дворани на Грипама при -
премљен је супербрзи

терен, дакле нешто што ће њима најмање
одговарати, и то је био главни адут „пла -
вима“ пред четвртфинални двобој. Преко
100 изве штача из целе Југославије било је
акре дитовано за овај сусрет, а више од 40
шпан ских коментатора и новинара допу -
то вало је да прати своју репрезентацију. 

Арменулић је дао предност Иванишеви -
ћу у односу на Прпића, док су Шпанци
изашли са поставом Емилио Санчез –
Серђо Касал за сингл партије, и према
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Шпански се лектор Мануел Орантес
на конференцији за штампу
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вољи жреба који је био дан раније у Град -
ској већници, први је на терен изашао Го -
ран Иванишевић, у мечу против искусног
Касала, потом Живојиновић против Еми -
лија Санчеза. 

Иако са само 17 година, први пут пред
публиком у родном граду, Иванишевић је
играо меч као да је то нешто што ради цео
живот. Потпуно смирен, атипично за њега,
фокусиран на своју игру и предност сер -
виса у односу на ривала, сваку, и најмању
шансу је умео да искористи. Није се по -
реметио ни онда када је Шпанац изјед -
начио на 1:1 у сетовима, било је питање
тренутка када ће знатно старији против -
ник са друге стране мреже коначно по -
пустити. Када је Иванишевић преломио
трећи сет у своју корист (7:5) дилеме више
није било. Југославија је повела против
великог противника са 1:0 и направила
крупан корак ка коначном тријумфу.

У другом мечу права демонстрација
атомског тениса. Слободан Живојиновић
је одиграо, по мишљењу многих присут -
них, једну од најбољих партија у својој
каријери. Емилијо Санчез није знао шта га
је снашло. Лопте су фијукале поред њега,
серија асова, безброј бекхенд равних
удараца за које Санчез није имао решење.
После меча, на конференцији за штампу,
Емилијо Санчез је признао да је био пот -
пуно потучен, али и да уопште није до
сада познавао оваквог Живојиновића. На
АТР турниру је једна личност, али када
игра за Југославију, то је потпуно други
играч, просто непобедив. Живојиновић је
у три сета прегазио славног противника
(6:4, 6:3, 7:6) и тиме донео нашој репрезен -
тацији вођство од 2:0.

Драму, коју је донела игра парова дру гог
дана, мало је ко могао да предвиди. Пуних
пет часова, скоро до поноћи, трајао је меч
Иванишевића и Живојиновића са једне
стране, односно Касала и Емилија Санчеза
са друге стране. Меч за инфаркт, у коме се

навијало, стаховало, одушевља вало, на
крају ерупција раздраганих на вијача од
које се тресао цео град под Мар јаном. Пети
сет, сет одлуке, где су многи окретали
главу на страну, не могавши да издрже
узбуђење. 

Резултат по сетовима све говори: 4:6, 6:4,
4:6, 7:6 (7:5), 13:11!

Само један детаљ овог невероватног
меча биће довољан да се схвати суштинска
разлика између ова два дубла. Са једне
стране играчи који су заједно освојили
сијасет АТР и гренд слем турнира у дублу,
са друге стране двојица који тек други или
трећи пут играју заједно.

Код резултата 1:1 у сетовима, 5:4 у тре -
ћем за госте, сервирао је Живојиновић,
Касал једва ухватио ритерн и подигао
лопту у немоћи високо у ваздух. Право на



нишан – зицер, било једном, било другом
нашем играчу. Било је потпуно свеједно ко
ће лопту закуцати. Настао је тајац. Лопта је
падала иза њихових леђа, ни један није
полазио на њу. Боба је мислио да ће је
Иванишевић ударити, млади Сплићанин
је мислио другачије, да ће је Живојиновић
завршити. Толико о њиховој уиграности,
на семафору је уместо 5:5 већ стајало 6:4 за
госте. 

Али, ако нису били уиграни, онда су
били борбени до исцрпљења. Победила је
жеља, част за одбрану дреса са „државним
грбом“, нешто чиме су се генерације
наших тенисера одликовале. 

Трећег дана формалност, Иванишевић је
победио Санчеза, Живојиновић са повре -
ђеном руком изгубио од Касала, службено
меч је завршен победом Југославије 4:1.
Поново, другу годину заредом, наши тени -
сери су се пласирали у полуфинале, овог
пута против Шведске, која је на гостовању
у Бечу била боља од Аустрије 3:2.

Непобедиви Виландер
Без повређеног првог играча Слободана

Живојиновића отпутовала је селекција Ју -
гославије на полуфинални сусрет против
Шведске, на ноге Матсу Виландеру, Сте -
фану Едбергу, Јонасу Свенсону и Андре -
асу Јариду, играчима из најужег врха
светског тениса. Виландер, победник Ро -
лан Гароса, Едберг двоструки по бедник

Вим блдона, Јарид најбољи играч света у
дублу… Никада Швеђани нису имали
бољу генерацију, па наша екипа, и са Жи  -
војиновићем и без њега, имала је заиста
незнатне шансе против оваквог ривала.

Селектор Арменулић је, иако се у Бос -
таду играло на земљаној подлози, од ре дио
поред Иванишевића за поједи начне пар -
тије Горана Прпића, уместо Бруна Оре -
шара, специјалисту за ову под логу. Селек -
тор Швеђана Јирген изоставио је Едберга
из појединачних мечева, а на другу таблу
ставио Јонаса Свенсона.
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Репрезентација Шпаније пред почетак меча у Сплиту
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Показало се да је Свенсон добар избор.
Првога дана Швеђанин је био бољи од Го -
рана Иванишевића у четири сета, мада
тре ба рећи да се наш играч повредио при
крају сусрета, што не умањује веома важну
победу домаћег игра ча. У другом мечу
Горан Прпић је само у првом сету успео да
се оду пре најбољем играчу света Матсу
Виландеру. Тек у тај-брејку Прпић је
изгубио, а онда је Виландер пот пуно загос -
подарио тереном. До краја меча наш играч
ухватио је само гем.

Једини поен, наши играчи ос тварили су
у дублу. Су више ноншалантно су Едберг и
Јарид играли овај меч, пот це нив ши наше
играче Иванишевића и Прпи ћа. Иако су
домаћини први стигли до сета, у наставку
друга прича. Сасвим заслужено, сва три
наредна сета припала су Југосло венима.

Трећег дана Швеђани су окончали овај
сусрет према прогнозама. Прво је Свенсон
савладао Прпића, али тек после велике
бор бе у пет сетова (6:7, 6:4, 7:6, 3:6, 6:3), а
овај меч и резултат су показали да није
била погрешна одлука да у саставу екипе
буде Прпић, без обзира на пораз. Играо је
одлично и мало је требало па да на колена
баци фаворизованог „викинга“.

У мечу који није више имао такмичар -
ски карактер, Матс Виландер је био бољи
од Иванишевића 6:3, 6:3.

И поред пораза југословенска штампа
није штедела комплименте на рачун игре
изабраника селектора Радмила Армену -
лића. Требало је супротставити се најјачој
тениској велесили света, без најбољег
играча, освојити поен у дублу, бити тако
близу још једног бода у синглу, а онда би

Честитке Горану Иванишевићу за одличну игру и победу  у дублу на мечу полуфинала
против Шведске у Бастаду, 1989. године



Виландер и Иванишевић морали да играју
меч одлуке. Само тај податак би био дово -
љан да се каже да су „плави“ момци дос -
тојно репрезентовали југословенски тенис.

После два узастопна полуфинала Дејвис
купа дошла је 1990. година у којој је тре -
бало изборити опстанак у Светског групи,
јер је пораз уследио већ на старту, у мечу
против Новог Зеланда у Крајсчерчу. Чак
три сингла су наши играчи изгубили на
травнатој подлози против домаћих иг ра ча
Еверндена и Стивена, свакако не то лико
по знатих широј тениској јавности, али
врло негодних, посебно на свом те рену.

Већ првог дана стигли су домаћини до
велике предности (2:0), јер је Живоји новић
у првом мечу прокоцкао велику пред ност
од 2:0 у сетовима против Еверн дена. Си -
гурно да је овакав исход првог сингла ути -
цао на игру Прпића који је глатко изгубио
од Стивена у три сета, па су домаћини
стекли велику предност. 

У игри парова Живојиновић и Ивани -
шевић вратили су наду нашој експедицији
савладавши домаћу комбинацију Еверн ден
– Гај, али онда је у првом синглу трећег
дана Горан Прпић доживео нешто слично
против Еверндена што се догодило Жи -
војиновићу првог дана, против истог про -
тивника. Наиме, водио је Прпић 2:1 у сето -
вима, али је Новозеланђанин нашао начин
да преокрене меч, баш као што је то учи -
нио првог дана против Живојиновића. У
последњем сингл мечу Живојиновић је са -
владао Сти вена и смањио укупни резултат
на 2:3, а нашима је на дугом повратку кући
остало једино да размиш љају о опстанку у
Свет ској групи и мечу против Швајцарске.

Док су се у септембру играли полуфи -
нални мечеви Свет ске групе, Југославија
се наш ла у групи оних који у једном но -
каут мечу покушавају да изборе опстанак.
Екипи није могао да помогне Живојино -

вић због по вреде, па је терет пре бачен на
младог Иванишевића, који је са Прпићем
играо сва три дана.  

Швајцарци су допутовали у Сплит са ве -
о ма чврстом поставом Марк Росе – Јакоб
Хласек, па заправо правог фаворита није
било. Оба Швајцарца била су веома инспи -
рисана, што је показао први дан, после ко -
јег је резултат био изједначен – 1:1.

Горан Иванишевић је тек у петом сету
сломио отпор високог Марка Росеа, изу -
зетног сервис-волеј играча, који је чак по -
вео са 2:1 у сетовима. Ипак, Иванишевић је
у овом сусрету показао да је стасао као
играч великог калибра. Успео је да умири
горопадног ривала и добије следећа два
сета и тиме донесе веома важан поен нашој
екипи. У другом синглу снажни и стамени
Јакоб Хласек није дозволио Прпићу да по -
већа предност домаће екипе. И пре меча
Хласек је на терену по тврдио да је у том
тренутку био бољи иг рач од нашег интер -
националца. Добио је Прпић први сет, али
то је било све што је успео да учини. У
трећем сету, при резулатату 1:1, код 6:6 у
тај-брејку Швајцарац је имао чвршће нерве.

Игра парова, код 1:1 после првог дана,
испунила је стадион до последњег места.
Први сет до били су Росе и Хласек, али су
следећа три сета, чак лакше него што се то
очекивало, припала Југосла вији, мада је
било очигледно да се Хласек слабије кре -
тао, што је био знак да је можда повређен.
Када се Хласек није појавио тре ћег дана на
меч против Иванишевића, па је уместо
њега играо Мезадри, било је јасно зашто
смо дубл добили тако глатко. 

Иванишевић је лако изашао на крај са
резервним играчем гостију Мезадријем
(6:1, 6:4, 6:2) и Југославија је повела са 3:1,
што је било довољно да се обезбеди оп -
станак у Светској групи. У мечу без резул -
татског значаја, у два сета је Прпић изгу -
био од Росеа. 

1990.
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(Наставак на страни 206)
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С
војим рођењем човек има пред собом живот где може да изабере професију и да
својим радом то своје опредељење доведе до савршенства. Наравно да би нешто
учинили креативним, потребан је таленат, а после тога, усавршавањем, учењем и

имбицијом, достигнуће до перфекције. 
Изабрао сам тенис као нераздвојног сапутника живота, а врхунац тога је бити признати

професор тениса и савезни капитен тениске репрезентације Југославије. Улога тренера, или
савезног капитена је огромна. Једна арапска прича даје пример из коњичког спорта где се
тврди да када коњ не прескочи препону и падне, није криво грло, већ јахач који је био
несигуран и није у правом тренутку усмерио коња на скок. 

Тако је то и у тенису. Добар
савет, не погрешиве и чврсте од -
луке доводе до успеха. У свом
дугогодишњем раду као савезни
капитен доживео сам много ра -
дости, али и по неко разочарање,
али једно је сигурно, у овој про -
фесији увек је при сутан страх –
страх од грешке. 

Када сам добијао национал -
но при знање за постигнуте успе -
хе и резултате рекао сам да то
прихватам као надницу за страх,
страх од пораза или страх од
победе. Наравно да бих тај страх
поново иза брао, јер тенис је део
мог живота који ми је судбина од -
редила. Репрезентацију Југосла -
вије водио сам преко 60 пута,
Дејвис куп, Кингс куп, Галеа куп, Светски куп, Балканијаде… Наравно, прво и најзначајније,
Дејвис куп, јер је то екипно првенство света. 

Од свих мечева тешко је издвојити најважније, најузбудљивије, али ја ћу ипак покушати
да опишем неколико интересантиних сусрета одиграних у посебним околностима. 

Године 1985. одигран је незабораван меч плеј офа против Француза. То је био окршај
за опстанак у Светској групи. Састав Француске екипе био је један од најјачих у њиховој
тениској историји. Ноа 6. на свету, Леконт 7, Тулан 10, а њихов четврти играч је био Форже.
Три играча у топ 10 уливали су стахопоштовање према противнику. У нашој екипи били су

ИЗ БЕЛЕЖНИЦЕ

НЕКАДАШЊЕГ
СЕЛЕКТОРА

Радмило Арменулић

РАТНИ ВИХОР
ОДУВАО САЛАТАРУ

Интервенција Станета Доланца1985.

Добар савет и не погрешиве од луке гаранција
успеха: селектор Радмило Арменулић 

и Бруно Орешар
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Живојиновић, Прпић, Орешар и Остоја. Нико од њих није био ни међу 80 у свету. Почеле су
припреме и размишљања о саставу екипе. Игарало се у „Пиониру“, на подлози грин сет, коју
су веома добро поставили људи из „Аероинжињеринга“ из Загреба. Сматрао сам да ће неш -
то бржа подлога одговаратаи Боби због сервиса, а и било је самим тим више могућности за
краће поене. Међутим, дилема је била око другог играча. Остоја је био играч основне линије
са просечним сервисом и бекхендом који није био добар за пасинге. Знало се да су Ноа и
Леконт офанзивни играчи, играчи мреже, и да треба да постоји тактика добрих ритерна и
пасинг шотова. Прпић је био у одличној форми, сигуран, брз, са уједначеним ударцима, а
најважније од свега био је потпуно непознат Французима. На састанку у хотелу у договору
са играчима донео сам одлуку да Прпић буде други играч. Остоја није могао да се помири са
том одлуком и демонстративно је изјавио да неће седети на клупи. Рекао сам му да може да
иде, али сам био сигуран да ће ми се ускоро јавити, што сам му и рекао. Тако је и било. Као
четвртог играча позвао сам Бранка Хорвата. Због изостављања Остоје интер венисао је
Стане Доланц, у то време потпредседник државе, али ја сам му објаснио да је то моја одлука
и да сам спреман за последице. Када смо победили, први ми је Доланц честитао. 

Првог дана играли су Ноа и Прпић, где се догодило изненађење. У том мечу Прпић је
показао сву разноврсност удараца, пасинга волеја, сигурне игре и чудесне брзине. Меч је
добио Југословен на опште запрепашћење савезног капитена Француске Жан-Пол Лота и
самог Јаника Ноа. У „Пиониру“ је био делиријум. Публика је била фантастична. 

У другом мечу, нормално, сви су очекивали победу Бобе против Леконта. Он, пун
самопоуздања и снаге, уз велику жељу за победом ушао је у меч. Тешка борба, Леконт је
такође био на висини задатка, али Бобини сервиси били су из гема у гем све снажнији,

Селектор Арменулић репрезентацију Југославије предводио више од 60 пута
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ритерн све бољи. Правовременим изласцима на мрежу и разантним волејима скупљао је
гемове и сетове и на крају победио. Опет неописива радост и бука у „Пиониру“. Први дан 2:0
за Југославију. 

У суботу се играо дубл Ноа-Леконт/Живојиновић-Прпић. Одлучили смо, да ако не крене
добро, да се превише не замарају наши играчи, јер су сутрадан на програму били нови
синглови. Французи су, очекивано, смањили резултат. У мечу Живојиновић – Ноа, трећег
дана Француз није имао шанси. Победа у сва три сета са 6:4. За све неочекиван и
фасцинантан догађај. У као добро режираном филму Прпић је потврдио успех победом над
Леконтом. На крају 4:1 за Југославију неописива радост и импулс за даље успехе. 

Меч са Чехословачком у Прагу такође спада у успех који се пампти. Резултат је био 4:1
за нас. Чеси врло јаки, Новачек и Корда, играчи из првих 10, као и Шрајбер, специјалиста за
дубл. Код мене се јавила велика дилема ко да игра други сингл, с обзиром на то да је Ива -
нишевић био сигуран. Брза подлога ме повукла да уместо Прпића , који је био 43. игра Боба
који је заузимао позицију 377 на АТР. На извлачењу парова сви су били збуњени мојом
одлуком. Првог дана Новачек је одиграо један од најбољих мечева у сезони. Веома јаки
сервиси, добри ритерни и дугачке лопте ономогућили су Живојиновића да примени своју
офанзивну игру. Чеси су повели. У другом мечу Иванишевић је био супериоран, тако да је
Корда доста грешио и једноставно није имао решења за сервис и форхенд нашег играча.
Лака победа и резултат изједначен. У дублу Живојиновић и Иванишевића против Корде и
Шрејбера. Бићу нескроман, али морам да кажем да је то била демонстрација лепоте ове игре
где су наши играчи показали све комбинације и могућности у игри парова. Снажним
сервисима, вели ким распоном на мрежи и изузетним ритернима потпуно су депримирали
домаћине тако да су могли само да сачекају крај меча који су, наравно, изгубили. 

Трећи дан донео је велико узбуђење. Иванишевић и Новачек су играли пет сетова. У
једном тренутку, код промене страна у петом сету, а код резултата 6:5 за Новачека, Иванише -
вић је казао: „Нећу више да играм, овај сервира као луд“.  Једва сам успео да га вратим на
терен: „када буде критично, неће тако сервирати“. Код 6:6, Новачек је направио две дупле
грешке, и уопште је слабо сервирао, тако да је изгубио тај гем, а Иванишевић је у следећем
гему донео коначну победу. 

У последњем мечу, у два добијена сета, Живојиновић је против Корде донео четврти
поен. Толико смо били одушевљени победом да смо у свалачионици пили шампањац, а
мени су играчи исцепали тренерку, тако да сам у хотел стигао са огрнутим чаршавом. 

У 1991. години настали су најгори тренуци у мом спортском животу. Почео је распад
земље, почео је рат. Нас је очекивао меч полуфинала против Француске. Десет дана пред
меч звао ме је Орешар и саопштио ми да ће хрватски играчи играти једино под условом, да
се поред југословенске заставе носи и Хрватска, и да се свирају две химне. Тако је тражио
председник Туђман. 

Одговорио сам да је то неприхватљиво, а да бих сигурно по повратку у Београд био
ухапшен, када бих то прихватио. 

Отпутовали смо у По са Б саставом: Живојиновић, Мушкатировић, Ђорђевић и Михај -
ловић. Форже је савладао Бобу, а Санторо Мушкатировића. Наш дубл такође није могао да
пружи јачи отпор јаком француском дублу Форже, Беч. 

Те године пропустили смо велику прилику да својимо Дејвис скуп. Ратни вихор нам је
одувао „салатару“. 

Пропуштена прилика за освајање Дејвис купа1991.



Т
ЕН

И
С

б
ез

 г
р

ан
и

ц
а

202

Играч, тренер, селектор, директор др -
жав ног тима, професор... Иза истакнутог
спортског радника наше земље Радмила
Арменулића стоји богата и успешна кари -
јера која још увек траје. На месту селектора
Дејвис куп селекције Југославије Радмило
је провео 17 година и три месеца, чиме је

уписан у златну књигу ITF када је ово нај -
важније екипно такмичење у питању, као
човек који је у тенису провео то лико дуг
период на челу репрезентације. Овај пода -
так свакако улази као куриозитет у светску
тениску историју и са овако ду гим манда -
том савезног капитена може да се похвали
још једино селектор Русије Ша мил Тар -
пишев. 

Први пут на клупу у својству селектора
Дејвис куп тима Југославије Арменулић је
сео 1980. године, када су „плави“ играли
против Румуније у Загребу. Од самог по -
четка залагао се за стварање јаког колек -
тива који ће касније у „златним осамде се -
тим“ доћи три пута до полуфинала Светске
групе (1988, 1989. и 1991).

Радмило Арменулић, селектор националног 
Дејвис куп тима (1980–1996)

РЕКЕТ ПРОФЕСОРА
ТЕНИСА
Од скупљача лопти до професора белог спорта 

Биографија за понос
На клупи као савезни капитен Арменулић је

провео више од 17 година, од тога, у Деј вис
купу имао је 38 мечева, у Купу краља Густава
седам пута, у Галеа купу пет пута, на
Балканијади четири пута, а био је и капитен на
Светском купу у Диселдорфу једном.

Генерације играча прошле су у мандату
нашег најпознатијег и најпризнатијег савез -
ног капитена, али и дан данас, када није на
својим бројним задужењима, он стиже да
буде поред терена, да најмлађима покаже
нешто из своје богате каријере професора
белог спорта.
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Легендарни селектор нашег Дејвис куп
тима рођен је 6. марта 1938. године у Бео -
граду, где је поред Гимназије завршио и II
степен Правног факултета и добио звање
правника. Тенис је почео да игра у осмој
години, као скупљач лопти на тениским
теренима Партизан на Калемегдану.

– Лоптице сам скупљао веома интере -
сантним личностима у то време, државним
функционерима и генералима као што су
Милован Ђилас, Фрањо Туђман, Виктор
Бубањ, Владимир Дедијер, Коча Поповић,
сликар Иван Радовић, диригент Живојин
Здравковић... Добијао сам понекад од њих
рекет и онда би ударао лоптицу о зид, а то
је запазио тренер Љубиша Радовановић код
којег сам касније и кренуо да тре нирам. 

Са 10 година освојио сам турнир ску -
пљача лопти, а већ са 14 и 16 сам ос војио
првенство клуба, Београда и Србије. Са 18
година био сам првак Југославије и у том
периоду играо за репрезентацију до 21
године. Екипно првенство Југославије за
сениоре са ТК Партизан освајао сам пет
пута. У 22. години узели су ме у обзир за

Дејвис куп тим, али због несугласица са
тадашњим савезним капитеном отишао сам
у Немачку где сам наставио да играм лиге,
али сам се посветио и тренерском послу –
сећа се дана младости Арме ну лић.

Обучавао га тренер 
краља Петра

На калемегданским турнирима први ску -

пљач лоптица био је Радмило Арменулић.
Како сам каже, то је толико добро радио да су
сви играчи волели да им баш Радмило скупља
лоптице. Истовремено, скупљао је лопте Јо -
сипу Палади, Петку Милојковићу, Стевану
Ласлу, Драгици Ласло, сестри те ниског мај -
стора Драгутина Митића. То је ваљда одобро -
вољило Стевана Ласла и Љу бишу Радова но -
вића, изванредног тениског тех ничара и нека -
дашњег тренера краља Пе тра, да га повре -
мено подучавају правилном држању рекета и
ос новним ударцима. Као талентованог дечака
убрзо га је Радова новић уврстио у најмлађу
такмичарску групу.  

Тако је то почело... 
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После Немачке
селекторска клупа

У Немачкој Радмило је провео 15 годи -
на, завршио је високу тренерску школу у
Хесену и добио назив специјалиста тренер.
У Београд се вратио 1979. године на позив
ТК Партизан и Тениског савеза Југославије
где је преузео функцију шефа Стручног
штаба у Партизану, а крајем 1979. године
изабран је за селектора Дејвис куп тима
Југославије.

– У том периоду, Партизан је постигао
највеће успехе, од 1983. до 1991. наша Деј -
вис куп репрезентација била је у Светској
групи, три пута и полуфиналиста ове

групе. Три пута смо били прваци Балкана,
три пута трећи на свету за играче до 21
године у Галеа купу. Направили смо ве -
лике успехе. На самом почетку мог позива
селектора имао сам у тиму старије играче –
Франуловића и Илина, а затим сам на -
правио млад тим у коме је са 17 година био
и Боба Живојиновић, касније су дошли
Прпић, Орешар, Иванишевић. Моји савет -
ници су увек били играчи, посебно Боба
који је био лидер. Када је Боба након
победе у Сплиту над Шпанцем Емилијом
Санчезом ушао у свлачионицу и рекао
„нисам играо нешто посебно“, ја сам му
одговорио: играо си просечно, а то је од -
лика великих играча, да одиграју просечно
и добију меч!

Балканијада 1985, Темишвар: Арменулић, Прпић, Хорват, Голеш, Живојиновић
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Заправо, Боба је одиграо тај дан фан -
тастично и добио је шестог играча света!
Доживели смо прелепе тренутке током
Деј вис куп сусрета, радовали смо се по -
бедама, туговали са поразима, увек имали
времена и снаге за добру шалу. После меча
у Шпанији играчи су ме обученог бацили
у базен, након победе у Енглеској обећао
сам да ћу обучен скочити у Ламанш, то сам
и учинио на 12 степени Целзијусових и
након тога добио упалу плућа. У Индији
сам се попео на слона. Било је много
комичних ситуација, али пре свега пуно
радости и среће.

Галеа куп на ТК Партизан: Радмило Арменулић, Светозар Маринковић, Жељко Чича,
Бранко Пешић, Игор Шарић и Дамир Буљевић

Канал Ламанш за упалу плућа
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Као савезни капитен Радмило је био и на
Олимпијским играма у Сеулу (1988) и Бар -
селони (1992). Када су 1992. године Југо -
славији уведене санкције наша Дејвис куп
репрезентација је пребачена из Светске у
трећу (последњу) групу овог такмичења.

Европска лиценца 
и национално признање

Године 1995. успео је Арменулић на
челу селекције да репрезентацију врати из
треће у другу групу Евро-афричке зоне, а
затим је 1996. због несугласица са тадаш -
њим председником ТСЈ дао оставку на све
функције у Савезу, где се вратио 2000. на
место директора свих репрезентација и ту
остао до 2004. године, а у истом периоду
био је и на функцији потпредседника

Олимпијског комитета. На ОИ у Атини
био је потпредседник ОК СЦГ у својству
помоћника шефа Мисије. 

Од ITF је 1997. године добио при знање
и награду за унапређење тениса као игре у

Књиге о тенису
Неуморни спортски радник Радмило Ар -

менулић је своје богато знање и искуство
пре точио на папир и филмску траку. На -
писао је пет књига: 1. ТЕНИС, 2. СВЕ О ТЕ -
НИСУ, 3. ШАМПИОНСКИ ТЕНИС, 4. ТЕНИСКИ
БУКВАР, 5. ТЕНИСКА ПРИЗМА.

Такође, направљене су и две видео ка -
сете: „Тенис за почетнике“ и „Пут ка врхун -
ском тенису“.

За ову врсту спортске активности, као и за
остале заслуге, припала му је 1997 године и
Мајска награда Савеза спортова Србије.

Дејвис куп репрезентација Југославије: Радмило Арменулић, Горан Прпић, 
Саша Хиршзон, Горан Иванишевић и Слободан Живојиновић



ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

207

Туђман условљавао химну
Професор Радмило Арменулић посебно је

поносан на три полуфинала Дејвис купа од
1987. до 1991. године. Нажалост, распад СФРЈ
довео је до тога да је екстра тим на челу са
Живојиновићем, Иванишевићем и Прпићем
морао да се разиђе после четвртфиналног
двобоја у Прагу када су до ногу потучени на
домаћем огњишту Карел Новачек и Петр
Корда и када је свима било јасно да је дошла
година када ће Дејвис куп пехар највероват -
није припасти Југославији.

На пут у Француску Живојиновић је морао
да путује без двојице Хрвата, са голобрадим
Михајловићем и Мушкатировићем, што је до -
бро дошло Француској да лагано одшета у
финале.

– Постојала је једна мала могућност да Хр -
вати заиграју за Југославију и поменуто по лу -
финале, али је генерал Туђман, пред седник
Хрватске условљавао да се на мечу свира и
хрватска химна, што је била неприх ватљив
предлог, тако да се завршило како се завр -
шило – сећа се Радмило Арменулић тих дана и
распада једне велике генерације иг рача.

свету и добитник је Мајске награде за 1985.
годину.

Радмило је данас саветник на Вишој
шко ли за спортске тренере, написао је пет
књига из области тениса. После симпо -
зијума у Енглеској и Аустрији где је ус -
пешно одбранио стручне радове Арме -
нулићу је додељена Европска лиценца те -
ниског тренера. Добитник је националног

признања за једно са Слободаном Живоји -
новићем, за постигнуте успехе у тенису.

Неуморан спортски радник на крају
2011. године од стране ТСС изабран је за
доживотног почасног члана Тениског са -
веза Србије, а истовремено је специјални
саветник председника УО ТСС Топлице
Спасојевића за сва стручна питања и сва
такмичења у оквиру ТСС.  �

Арменулић и Живојиновић на Олимпијским играма у Сеулу



Прво коло у циклусу такмичења Дејвис
купа за 1991. годину, донело нам је почет -
ком фебруара у Загреб репрезентацију
Швед  ске, на чијем челу је био Сте фа н
Едберг, који је само неколико дана раније
освојио гренд слем турнир у Мелбурну, па
је загребачка публика имала прилику да
поздрави новог шампиона Аустралије.

Поново у полуфиналу
Селектор Арменулић је са играчима од -

редио да се меч против оваквих ривала
игра на земљаној подлози, што споријој и
најмекшој могућој, како би се неутралисао
Едберг који стиже директно из Мелбурна
и који неће имати довољно времена да се
адаптира на подлогу која је потпуно дру -
гачија од тврде и брзе на каквој је играо
гренд слем. 

Први очекивани поен донео је Горан
Ива нишевић у мечу против Јонаса Свен -
сона, у четири сета, а онда се показало да је
избор подлоге био пун погодак. У другом
мечу шампион Стефан Едберг је био на -
просто речено – глинени голуб! Његова
сер вис-волеј игра потпуно се разбила на
спором терену. Прпић је на мекој и спорој
подлози лако стизао до лопти са којима је
Швеђанин излазио на мрежу, а онда га
пасирао без већих проблема, иако је Ед -
берг важио за најбољег волеј играча света
тих година. Како се Швеђанину није допа -
дало да остане позади и покуша нешто
више да учини у тој врсти игре, већ се
определио за сервис и волеј, меч је био
брзо готов – 6:4, 6:3, 6:2 за нашег интер -
националца !

Гости су потпуно подбацили и следећег
дана, у игри парова. Лундгрен и Едберг су
у три сета (6:4, 6:4, 6:4) положили оружје
пред налетом два Горана, Прпића и Ива -
нишевића, па је Југославија већ после два

1991.
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Последњи наступ хрватских тенисера за репрезентацију Југославије: Горан Иванишевић,
Саша Хиршзон, Горан Прпић, Бруно Орешар и селектор Радмило Арменулић

(Наставак са стране 196)
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дана обезбедила пролаз у следећу рунду
Дејвис купа.

Победом против Шведске Југославија је
поново показала да је једна од најбољих
селекција у Дејвис купу, а после тријумфа
у Загребу многи су сматрали да је коначно
дошао тренутак да се крунише каријера
једне генерације која је са успехом годи -
нама уназад у самом врху светске елите. У
таквој атмосфери екипа је отпутовала за
Праг, на меч против Чехословачке, екипе
која нас је 1986. године у Сарајеву прега -
зила – 0:5. После два меча паузе, у екипу се
вратио Слободан Живојиновић, иначе тада
на АТР листи тек на позицији 377 и уз
двојицу стандардних Иванишевића (број 7
на АТР ) и Прпића (43) поново је Арме ну -
лић имао комплетан састав.

С друге стране, селектор Томас Шмид је
поставио Карела Новачека и Петра Корду,
за дубл припремио виског Милана Шреј -
бера који нам је толико муке задао у Са -
рајеву, па је и домаћин заиста имао тим за
висока достигнућа. Домаћини су се опре -
делили за брзу подлогу, највише из разлога
да онемогуће Горана Прпића, који је на
споријој подлози специјалиста, а игром на
земљаном терену се доказао два месеца ра -
није против Шведске у Загребу. Никакву
тактику нису имали домаћини за Ивани -
шевића, што је сасвим разумљиво, јер је
Сплићанин већ био у самом врху светског
тениса, скоро непобедив. Дома ћини су ра -
чу нали на победу у дублу, уз две победе у
синглу на брзој подлози про тив Прпића,
што би било довољно за про лаз у полу -
финале. 

Изненађење које је приредио селектор
Арменулић када је саопштена одлука на
жребу да ће сингл за „плаве“ играти 377.
играч света Слободан Живојиновић, док
ће Горан Прпић (43. на свету) остати на
клупи, имало је ефекат. 

Никада нисам састављао „алиби“ тим, па
тако нећу учинити ни овога пута, говорио

је окупљеним новинарима селектор Арме -
нулић. Такође је нагласио тада да је нај -
лакше саставити тим према ранг-листи,
али за то онда селектор није потребан.
Довољно је пробудити се ујутру, погле -
дати АТР листу и пријавити двојицу нај -
боље пласираних, сви остали на клупу за
резервне играче, нико никоме не би за -
мерио. 

Није било свеједно ни домаћинима.
Седам дана су се припремали да ће играти
против Прпића, нико у неки други избор у
селекцији гостију није ни помишљао,
Живојиновић никоме није падао на памет. 

Први сингл одиграли су домаћи пред -
ставник Петр Корда и Горан Иванишевић.
У првом сету толико је домаћи играч био
импресиониран чињеницом да игра про -
тив једног од најбољих играча света да је
једва ухватио – почасни гем! Тек у другом



сету домаћи играч је стабилизовао игру и
некако је успевао да задржи свој сервис и
спас потражи у тај-брејку. Повео је наш
играч у нокаут гему са 5:0 и рутински
привео други сет у своју корист, чиме је
јасно показао да никаквог изненађења
неће бити. 

Очигледне грешке линијских судија на
штету нашег играча у трећем сету, када је
Иванишевић изнервиран судијском не -
прав дом добио и опомену, утицале су да
наш играч иако је спасао шест брејк лопти,
изгуби сервис гем, па је сет отишао на
конто домаћег играча. У паузи после
трећег сета Иванишевић се сми рио, онда
изашао на терен и препустио Корди до
краја четвртог сета само гем!

У другом појединачном мечу најбољи
домаћи играч Карел Новачек био је бољи

од Слободана Живојиновића у четири сета
(6:1, 4:6, 6:4, 7:5) али осим у првом сету,
наш тенисер није био ни шта слабији ривал
на терену. Неколико лопти у најважнијим
тренуцима пресу дило је у корист домаћег
представника. Видело се да је дуга пауза

због повреде оставила трага на игру Жи -
војиновића, посебно на самопоуздању
које му је недостајало код неколико
преломних ситуација. 

Другог дана, у игри парова, на којој су
домаћини градили своју стратегију и ра -
чунали на сигуран поен, догодило се
обр нуто. У три сета, чисто као суза,
Живо ји новић и Иванишевић су нади -
грали Шре ј  бера и Корду (7:6, 6:4, 6:4).
Живоји новић је играо онако као што се
то од њега и очекивало. Снажан сервис,
брз излазак на мрежу, перфектно по -
кривање волеја. Ива нишевић стандард -
но добар код сер виса и посебно бек -
хенд ритерна, све у све му непрелазна
баријера за домаће тени сере. 

Трећи дан у Прагу је донео истинску
драму. 

Горан Иванишевић се намерио на
распо ло женог домаћег играча Карела
Новачека, који је ушао у меч решен да
победи ве ликог ривала и продужи
наду својој репре зентацији за полуфи -
нале Деј вис купа.

Први гем у првом сету, на сервис
Ива нишевића, почео је не може бити

боље, са три ас ударца нашег играча, па
Новачек није могао чудом да се начуди да
Југо словен може тако добро да сервира на
са мом старту. Кренуо је да сервира и Нова -
чек, али се видело да га је обузела трема,
схватио је да му се грешка код сервиса
неће праштати. Довољно је било да је мало
попустио у четвртом гему, што је Југосло -
вен одмах искористио и ставио први сет у
џеп (6:3).

Права борба започела је у другом сету,
али не због тога што је Новачек почео да
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игра боље, већ због чињенице да је Ива -
нишевић почео да се нервира и кренуо
немилице да распродаје поене, ничим
изазван, на чуђење и самог Новачека.
Нервозан, неколико пута је бацио рекет,
био опоменут, што је довело до изједна -
чења у сетовима, јер је овај део игре са 6:3
припао Новачеку. 

Прави обрачун је кренуо у трећем сету.
Новачек се просто помамио видевши да
против југословенског интернационалца
може да се игра и ношен громогласним
скандирањем са трибина апсулутно је пре -
узео ствар у своје руке. Ива нишевић је у
том периоду на једвите јаде спасавао ге мо -
ве у којима је сервирао, тек у деветом је
први пут имао брејк лопту али је није иско-
ристио. У тај-брејку, захваљујући ста бил -
нијем сервису наш играч је коначно стигао
до веома важног другог сета, али треба
напо менути да у целом мечу Нова чек ни -
ш та слабије није сервирао од нашег играча.
Статистика је показала да су на крају меча
имали исти број асова – 23.

Отишли су играчи после овог сета на
заслужени 10-минутни одмор, али је било
јасно да се Новачек још није предао. Ива -
нишевић је про пи сно искидао живце

малобројној југо сло венској делегацији на
трибинама у четвр том сету, јер је веома
брзо изгубио свој сервис, па је Новачек
сти гао до спасо носних 2:2 у сетовима (6:3).

Све до 4:4 у петом сету равнотежа није
била поремећена, и један и други ривал су
врло пажљиво чували гемове у којима су
сервирали, а успут чекали евентуалну гре -

шку противника. Рука Ка -
рела Новачека је задрхтала
код ре зултата 4:5, када је
требало да се сервира за из -
једначење. На 15:40 Ива -
нишевић је иско рис тио
прву меч лопту, што је био
знак за почетак великог сла -
вља у југословенском табо -
ру. Наши момци су још
једном, трећи пут од 1987.
године сти г ли до полуфи -
нала Светске групе, а Жи -
војиновић је засла дио три -
јумф победивши у пос лед -
њем сингл сусрету Петра
Корду са 7:6, 2:6, 8:6, дока -

зав ши да је без обзира на АТР пла сман
заслу жено био поново у екипи.

Против Француза без Хрвата
Градић По, на самом рубу Пиринеја, био

је одређен као град домаћин полуфи нал -
ног двобоја Француске и Југославије, још
једног окршаја две репрезентације чије ри -
валство датира од самих почетака Дејвис
купа. Међутим, политичка ситуација у на -
шој земљи нагло се погоршала током лета
1991. године, када је дошло до грађанског
рата и раздвајања република, пре свих
Словеније и Хрватске, затим и Македоније.
У таквој ситуацији, екипа која је била са -
стављена од играча из Хрватске (Иванише -
вић, Прпић) и Србије (Живојиновић) више
није могла да игра заједно, иако у тренутку
када је меч полуфинала био заказан (21.

Уместо два Горана, 
два Слободана

На конференцији за штампу, која је одр жана у хотелу
„Дипломат“, када је извучен жреб и званично саопштени ти -
мови, одно сно имена играча обе ре презен тације, изне на ђење
је било толико да се збу нио чак и врховни судија овог сусрета
Американац Кен Фереа, који је читао цедуљице са име нима
играча.

Да би потврдио још једном шта је про читао, одно сно ко игра
за Југославију гласно је рекао:

– За Југославију сингл ће играти Слободан Живо јиновић и
Слободан Иванишевић !

Ваљда је симпатични судија очекивао да ће про читати два
Горана, Иванишевића и Прпића, па када му на цедуљици није
било Прпића, играче је прекрстио у два Слободана.



септембар) Југославија је апсулутно прав но
егзистирала у Дејвис куп комитету и
Уједињеним нацијама. 

Међутим, ново политичко руководство
Хрватске није дозволило да Иванишевић и
Прпић могу да играју за Југославију у по -
луфиналном мечу, па је селекција Југо -
славије отпутовала на овај мегдан потпуно

преполовљена, без Иванишевића који је
већ био пети играч света и те године играо
полуфинале Вимблдона, као ни Прпића
који је био у 30 најбољих играча света. 

Са Живојиновићем су на пут кренули
голобради младићи, Горан Михајловић и
Срђан Мушкатировић, али је све било са -
свим јасно пре поласка у Француску. Еки -
па домаћина, са Ги Форжеом и Фабрисом
Сантороом, није могла да се пореди са
овим младим играчима, па је овај одлазак у
градић По, више био туристичка, него так -
мичарска дестинација. На жа лост, на тере -
ну су се обистинила пред виђања. Ис ку сни
професионалац Ги Фор же лако је изашао
на крај са новајлијом Срђаном Муш ка -
тировићем (6:2, 6:1, 6:4), а када је после пет
сетова поклекао и Живо јиновић против
Сантороа, све је било готово. У дублу су
Арно Беч и Ги Форже у три сета надиграли
југословенску комби на цију Мушкатиро -
вић – Живојино вић, а домаћи ни ни трећег
дана нису доз волили Југо славији да упише
почасни поен.

Политичке санкције и неразум на одлука
политичког врха Хрватске да не дозволи
спортистима да заједно доврше оно што су
започели победама против Швед ске и Че -
хословачке, довели су до тога да ова гене -
рација, која је коначно стасала у велесилу
и имала три полуфинала Светске групе у
кратком периоду, буде спречена да конач -
но освоји Дејвис куп. 
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И једни и други ипак су стигли до врха,
прво Ивани шевић и Хрвати 2005. победив -
ши у финалу Словачку у Братислави (3:2),
онда и Србија, 2010. године, савладавши у
фина лу Француску у Београду (3:2). 

Санкције, неутралан терен
Уједињене нације су Југославији, због

грађанског рата, увеле политичке санк ци -
је, које су се односиле и на спортисте, што
је значило, између осталог, да се ни један
међународни спортски догађај не може
оди грати на територији наше земље. За -
брањени су били и сви комерцијални ле -
тови са наших аеродрома.

Тако је меч првог кола Светске групе
Дејвис купа, против Аустралије, који је
тре бало да се игра у нашој зем љи, игран на
неутралном терену у Ни козији, главном
граду Кипра. Са повре ђе ним Живојино ви -
ћем, који је муку мучио са леђима, и који
се веома брзо после овог сусрета опростио
од активног играња и са још недораслим
младим играчима Мушка тировићем, Ки -

ти новим и Ђорђевићем, пут у Никозију је
спортски речено био – фор малност. 

Живојиновић је играо само један сет
против Ричарда Фромберга, изгубио га у
тај брејку, а онда је због болова морао да
преда меч, што му се догодило први пут у
каријери од када игра за Дејвис куп екипу
Југославије. Мушкатировић и Ђорђевић у
синглу, као Китинов и Ђорђевић у дублу,
нису освојили ни сет у целом мечу, па је
резултат од 5:0 био потпуно реалан и је -
дино могућ.

Меч за опстанак у Светској групи, про -
тив репрезентације Кубе, који је био на
програму у септембру 1992. године, није
одигран јер Дејвис куп Комитет према
налогу УН није дозволио Југославији да
игра тај сусрет, већ је службеним резул -
татом Куба (3:0) проглашена за победника!
На тај начин Југославија је испала из Свет -
ске групе, и све до 1995. године није јој
био дозвољен наступ на Дејвис куп так -
мичењима.

Припреме за Дејвис куп у Сан Марину 1995: Са Ненадом Зимоњићем и Душаном Вемићем

(Наставак на страни 222)
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Најбољи на терену где
треба показати како се игра
тенис 

Увек ведар, бескрајно стрпљив, доброна -
меран, мирне нарави. Можда су ове врлине
неспојиве са тенисом, али је Милан Чон -
кић, много познатији са надимком Цобуле,
баш личност ових особина, добродошао у
свакој средини, ненаметљив али аутори -
тативан, посвећен тенису даноноћно, од
малих ногу до данашњих дана. 

Још као јуниор Чонкић је жарио и палио
на територији СФРЈ, посебно у периоду  од
1971. до 1976. Са 12 го дина освојио је шам -
пионат државе у својој конкурен ци ји, а он -
да је то учинио два пута у конку рен цији до
14 година, и као годину дана млађи, а онда
и са вршњацима. Наста вио је у истом тем -
пу како је време прола зило, па је и у катего-
рији до 16 година такође био првак, чиме
се ставио у ред оних који су нешто значи -
ли на те ниском небу СФРЈ. У генерацији
до 18 го дина, био је вицешам пион, баш као
и у кон курен ци ји млађих сениора.

Милан Чонкић, селектор националног 
Дејвис куп тима (1997–2000)

ЦОБУЛЕ – ФАБРИКА АСОВА

Милан Чонкић, успешан и као играч и као селектор Дејвис купа
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-  Претходна држава, у којој смо живели,
имала је преко 20 милиона становника, па
је конкуренција била неупоредиво већа –
сећа се јуниорских дана Милан Чонкић. –
Било је задовољство играти са нај бољим
представницима из других република, из
Хрватске, Словеније, Босне... Није се мно -
го путовало као данас, обично само у зем -
ље окружења, привилегија да се оде до
Аме рике била је само оних са дубљим џе -
пом. Савез није имао могућности да по -
маже јуниорима колико је било потребно,
али то је случај и данас, тако да се није
много променило од оних времена до
данас.

После активног престанка играња те -
ниса, Милан Чонкић је основао ТК Ас,
најстарији активни приватни клуб у нашој
земљи. У међувремену, посветио се послу
тренера, и кроз његове руке прошли су
многи познати играчи свих генерација од
1980. године до данас. Свакако да је нај -
успешнија и најпознатија од свих прослав -
љена шампионка Моника Селеш, са којом
је Чонкић тренирао 1982. и 1983. године.
Мала Мо је касније уз помоћ Болитијерија
узлетела до неслућених висина, а познан -
ство Чонкића и Ника Болитијерија траје до

данашњих дана, на обострано задовољство.
Поред Монике Селеш, Милан Чонкић је
активно радио са Сандром Наћук, Влади -
миром Павичевићем, синовима Борисом и
Петром, али и са још десетак играча и иг -
рачица који су освајали првенства др жаве и
били чланови репрезентативних се лекција.

Ови успеси омогућили су Чонкићу да
добије ласкаво признање Савеза, да 1997.
буде изабран на место савезног селектора
Деј вис куп репрезентације, и на овом
месту је остао до 1999. године. У истом
мандату је био председник Стручне ко -
мисије ТСЈ. Иначе, иако запослен у тенису
и око тениса од ујутру до увече, Милан
Чонкић је завршио економски факултет,
ожењен са Јудит Папиштом, некада Фе -
дерејшен куп играчицом Југославије.      �

Чонкић и Душан Вемић у паузи меча

Чонкић у друштву Болитијерија
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Кућица поред терена Војне гим назије у
Београду, са белим зидом и малом рупом
на средини, била је заправо про сторија са
биоскопском опремом, а кроз рупу су, уз
помоћ објектива пројектора, питомцима
приказивани филмови који су служили за
наставу. Рекло би се, ништа необично, али
један малишан са непуних пет година, са
рекетом у руци и лоптицом тукао је по
зиду скоро сваки дан. Није ту ни могао
свако да дође, али син генерала и начел -
ника Генералштаба свакако да је имао
пуну слободу. Горан Бубањ, гене рација
1956, прве тениске кораке направио је баш
поред поменутог зида, којег се сећа дан-
данас.

– У летње доба ишао сам скоро сваки дан
на терене Војне гимназије, врло често и на
тениске терене Партизана – присећа се тих
првих дана дружења са тениским рекетом
Горан Бубањ. – Наравно да се подразумева
да ја нисам могао на прави тениски терен,
ту је увек неког било да игра, нама клин -
цима је једино било дозвољено да се игра -
мо около, или да ударамо лоптицу у зид.
Интересантно је било што смо се сви так  -
мичили тако да је победник био онај који
би успео да погоди лоптицом у рупу, што
се догађало врло ретко, с обзиром на то да
је наше знање било једва довољно да се
погоди и зид, а не малена рупа која је
служила као отвор за филмски пројектор.
Проблем би заправо настајао када би

Гoран Бубањ, селектор националног 
Дејвис куп тима (2001–2003)

ТЕНИС РУШИ СВЕ ГРАНИЦЕ            
Играо Кингс куп са Пилићем, Франуловићем 
и Савићем. Захваљујући пријатељству са играчем  
из Италије занемарене санкције нашим тенисерима.  
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лоптица улетела у рупу, јер друге није
било, па је, увек када би се то десило,
требало молити неког да откључа врата ку -
ћице и врати нам лоп тицу.

Први тренер на Партизану био је Тоне
Пожег, који је, видевши да се малишан
досађује сатима чекајући да отац заврши
тениске и шаховске партије са пријате љи -
ма, ставио га је на терен са неколицином
полазника школе и тако је почело. Тада је
Партизан уз Црвену звезду био најјачи
клуб у Београду, и играчи су у овим сре -
динама далеко брже стасавали него у дру -
гим клубовима. 

– Све до 18 година играо сам у Пар -
тизану, и у јуниорској конкуренцији био
сам међу прва три рангирана играча. Увек
је испред мене био Ђорђе Костић из Ниша,
а ја сам се борио за позицију број два са
Свеншеком из Словеније. На јуни орском
шампионату државе изгубио сам полуфи -
нале од Калуђеровића из Загреба, али сам
освојио титулу у дублу са Кос тићем. Тада
се врло мало путовало изван граница СФРЈ,
а само финалисти државних шампионата

су имали привилегију да у организацији
Тениског савеза Југославије путују на Фло -
риду и играју престижне јуниорске свет -
ске турнире, Еди Хер и Оранж бол.

После Пожега, тренер Горану Бубњу
био је Бранислав Вучетић. Без обзира што
је био син генерала, иако најбољи по ре -
зултатима у клубу, привилегије није било.
Терен и тренинге отац је плаћао редовно.
У сезони 1974. Горан Бубањ је прешао у
конкурентску Црвену звезду, јер је њима
тада био потребан играч за екипни шам -
пионат Југославије. 

– Уследили су сениорски дани, нимало
лаки, турнири све јачи, противника све
више и више. За наш рејтинг најпопу -
ларнија за играње је била Истарска риви -
јера, серија турнира коју су прошли многи,
а неки су касније постали велики играчи.
У сингл мечевима нисам имао неких запа -
женијих резултата, али сам освојио неко -
лико турнира у дублу, најчешће са парт -
нером из јуниорских дана, Костићем из
Ниша. Играо сам такође са Зораном Пет -
ковићем и Марком Остојом, обојица су

Горан Бубањ са Дејвис куп репрезентацијом
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Горанова бележница са основним
правилима игре тенисера 
и насловна страна књиге „Тенис колеџ” 
на којој је приказан Горан са децом,
будућим тенисерима



заиграли касније и за Дејвис куп селекцију
Југославије. Два пута сам био и сениорски
првак државе у игри парова.

Са Костићем и Петковићем Горан Бубањ
је играо у дресу са државним грбом Галеа
куп, било је то незванично првенство
Евро пе за играче до 20 година, такмичење
по угледу на Дејвис куп. Затим, такође у
дресу Југославије играо је Кингс куп,
такмичење за сениоре – првенство Европе.
На овом такмичењу земљу су још пред -
став љали Франуловић, Пилић и Савић. У
сезони 1984. и 1985. Горан Бубањ је успео
да освоји титулу вицешампиона у дублу, и
од тада па надаље, много више времена је
посвећивао тренерском позиву, него што је
имао времена да игра турнире.

На позив Тениског савеза СР Југославије
прихватио је функцију селектора свих
селекција (1993), а од 2000. до 2002. године
био је и селектор Дејвис куп тима уместо
Чонкића из Новог Сада. Тада су за екипу
играли Ненад Зимоњић, Душан Вемић,
Јанко Типсаревић и Реља Фишер. 

– Тенис ми је много дао, пре свега пуно
пријатељстава и лепих сећања. Никада
нећу заборавити догађај из Ђенове, када
сам био тренер тенисеру Оларевићу, и
када смо ишли да играмо један јуни орски
турнир. У то време Југославија је била под
санкцијама, па ни наши спор тисти нису
имали право да учествују на званичним
такмичењима. Из Италије је стигао факс на

Тениски савез да нам се за брањује играње,
мада сам ја већ стигао у Ђенову са Ола -
ревићем. И тада, у оној гу жви око судиј -
ског стола, пред почетак жребања, пре -
познао ме је Италијан, играч који је био
резерва својој репрезентацији у Кингс
купу, баш као што сам и ја био резерва у
мојој репрезентацији. Чак се ни сада не се -
ћам презимена. Срећом, он је био дирек -
тор тог турнира, или на некој важној
функцији тада, и сам је одлучио да, упркос
санкцијама, до зво ли да наш играч заигра
на турниру. На тај начин направљен је
пре седан, и ми смо све наредне године,
док су трајале санкције могли да играмо на
свим турнирима, показујући документ да
смо играли и у Ђенови. Тај документ је
био преседан, сви су га уважавали, и тако
је једно тениско познанство срушило санк -
ције наметнуте и спортистима. 

Горан Бубањ је био на функцији пред -
седника Тениског савеза Београда од 2009.
до 2012. године, од 1991. године власник је
Тениског клуба на Карабурми, директор је
Академије „Новак“, ожењен је, има двоје
деце и унука, а син Виктор је као и отац у
тенису, тениски тренер и судија. �
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Пораз само против 
Јужне Африке

У периоду од 2000. до 2002. године Горан
Бубањ је врло успешно предводио селекцију
Југославије у Дејвис купу, Евроафричка гру -
па 1. Победе су остварене против: Монака,
Боцване, Туниса, Грузије, Пољске и Јужне
Африке, са којом смо имали и један пораз.

Горан Бубањ са Јанком Типсаревићем



Т
ЕН

И
С

б
ез

 г
р

ан
и

ц
а

220

Увек у интересу да победи
тенис, тако ће бити и у
будућности. Почео је
каријеру као играч у
Аделаиду, професионалац
већ са непуних 17 година.
Као тренер стигао са
Србијом до четвртфинала
Дејвис купа

Већ са дванаест година био је најбољи
јуниор Аустралије, и поседовао све еле -
менте тениске игре која краси играче који
су учили тениске кораке на овом подручју.
Имао је понуду америчке стипендије да
студира на Флориди и усавршава своју
игру. Са 17 година већ је наступао на
професионалним турнирима у Европи.
Када се сестра Данијела удала у Србији, у
Крагујевцу, родитељи су одлу чили да се са
Дејаном из Аустралије врате у домовину.

По повратку у Србију, Дејан је оберучке
прихваћен, његово искуство свакако је
свима добродошло. Основао је тениски
клуб Пума и Академију у насељу Шу -
марице, крај Крагујевца. За директора је
по ставио сестру Данијелу, која је после
студија у САД стекла све потребне квали -
фикације за обављање менаџерских посло -
ва у тенису. 

Дејан Петровић је због повреде леђа
много раније него што је требало оставио
професионалну каријеру, мада је било
више него интересантних резултата који
су потврђивали његову класу. У каријери
је врло често дубл играо са Ендијем Ремом,
који је једно време био у првих десет у
свету у дублу на АТР, а онда и са Тодом
Перијем, шеснаестим на АТР, такође у
дублу. У појединачној конкуренцији, по -
бедио је Чеха Радека Штепанека у Вим -
блдону и остварио победе над играчима
попут Лејтон Хјуита и Фелисијана Лопеза.
Када је био у играчком успону, још увек

Дејан Петровић, селектор националног 
Дејвис куп тима (2005–2007)

НАЈЛЕПШЕ ЈЕ НА
АУСТРАЛИЈАН ОПЕНУ
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стандардни члан Дејвис куп тима Србије,
одлучио је да оконча каријеру профи игра -
ча због поменуте повреде, и посвети се
тренерском позиву. Тада је и кренула
сарадња са Новаком Ђоковићем, која је
трајала девет месеци, и у том временском
периоду Новак Ђоковић је стигао у првих
100 у свету.

– Док сам играо у јуниорској конку -
ренцији, идол ми је био Слободан Живо -
јиновић, јер је, дуго година, до појаве Но -

вака, Јанка и Виктора, био наш најбољи
тенисер. Од тренера највише ценим Ау -
стралијанца Тонија Роуча, мада је са њим у
рангу и Дарен Кејхил. Сматрам да је нај -
лепше играти на Аустралијан опену, где
сам наступао девет година заредом, од
јуниорских до сениорских година, где је
опуштена атмосфера и изванредна органи -
зација, пријатни људи на терену и ван
њега. У мултикултуралној земљи, свако
мо же да се уклопи, од навијача до гостију,
а то нуде Мелбурн и Аустралија – објаш -
њава Дејан Петровић у најкраћем, чиме
покушава да резимира оно што је иза њега,
с обзиром на то да се требало прилагодити
новом континенту и прихватити оно што
нуди Србија.

– Крајем 2004. почео сам сарадњу са Но -
ваком Ђоковићем, као његов лични тре -
нер. Наш први заједнички турнир био је
АТР турнир у Букурешту где се Новак
први пут квалификовао за главни турнир
једног АТР такмичења. Са Новаком сам ра -
дио и током 2005. године на Аустра лијан
опену, кад се квалификовао у главни тур -
нир и изгубио у првом колу од Марата

Србија опен веома важан
– Веома је добра одлука да Србија има АТР

турнир. Што више таквих догађаја, то је
боље за наш спорт. Да је среће да имамо и
WТА турнир и можда још један већи мушки
турнир. Сматрам да је могуће да у будућ -
ности добијемо још један велики турнир, али
треба наћи спонзоре који ће наћи своју
математику и подржати тај пројекат. Тенис је
јако популаран у нашој земљи, увелико се
ради на стварању свих услова за изградњу
Националног тениског центра. Заслужили
смо то и раније, али сваки почетак је тежак,
битно је да се кренуло. 
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Сафина. Током девет месеци наше сарадње
Новак је стигао са 300. места АТР листе до
првих 100 на свету, а на Вимблдону дошао
из квалификација до трећег кола главног
турнира, после чега смо и завршили са рад -
њу. Такође сам имао сарадњу и са Јеленом
Јанковић крајем 2005. године и радио као
њен тренер на Аустралијан опену 2006.
Кад смо почели сарадњу, Јелена је била 22.
играчица света, а те године у току наше
сарадње завршила је међу првих пет игра -
чица на WТА. У току 2006. радио сам са
играчима који су били чланови „Глобал
спорт менаџмента“, агенције при којој су
били и Новак, Јанко, Сафин и Јужни. Имао
сам и сјајну сарадњу са Jу Ку Ванг из
Тајвана, који је био 80. играч света.

За Дејвис куп тим, тада Србије и Црне
горе, дебитовао је Дејан Петровић 2003.
године и као играч у овој репрезентацији
провео две године. После завршетка кари -
јере професионалног играча изабран је за

селектора националног Дејвис куп тима.
Водио је репрезенатцију од 2005. до 2007.
године и за то време забележили смо че -
тири победе и два пораза. Изгубили смо од
Белигије 2005. у Београду, на теренима ТК
Гемакс, док смо 2006. у борби за пласман у
Светску групу поражени од Швајцарске у

Теже на клупи 
него на терену

– Улога играча је дефинитивно много
лакша од тренерског позива. Као тренер
увек мораш да размишљаш како да твој
играч напредује, шта да се ради, који еле -
менти играчу недостају, ко све треба да се
укључи у рад са играчем у развоју, јер није
само ствар ударати лопту, има ту много ас -
пеката од кондиције до превенције повреда.
Велика је одговорност бити тренер, али са
друге стране и велико задовољство кад
играч успе.

Дејан Петровић (други здесна) у саставу Дејвис куп репрезентације СЦГ 2003. године
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Женеви. Победе смо остварили против
Израела 4:1 исте године, Велике Британије
у Глазгову 3:2, када су у тиму домаћина
играли Мареј и Руседски. 

– У периоду мог преласка из Аустралије
за Србију, једино је Ненад Зимоњић био
АТР играч и то изузетно успешан, у дубл
конкуренцији. Појединачно, најбољи су
били Типсаревић, Пашански и Вемић, који
су били негде око 200. позиције АТР листе
синглова. Дакле, ни случајно тенис није
био оно што је данас, у самом врху АТР и
WТА листе. Ако сам ја само делић тог
српског успеха последњих година, онда је
моја мисија испуњена. А руку на срце, ова
садашња генерација је направила величан -
ствен подвиг. Јелена Јанковић је прва наша
тенисерка која се пласирала међу првих
100 играчица света и једина која је годину
завршила на првом месту WТА листе на
крају сезоне. Доласком Новака у свет про -
фесионалца, све се променило. Он је пову -
као талас играча за собом, мотивисао ос -
тале играче да једноставно верују у себе да
и они могу остварити бољи успех. Новак је
у Мелбурну освојио три гренд слем титу -
ле, Ана Ивановић је играла финале 2008,
Зи моњић је освојио трофеје у микс конку -
ренцији. И овде није крај, још увек сви они
могу много тога да пруже и да остваре
резултате које су и као јуниори правили.
Време ради за српске тенисере – истиче
Дејан Петровић.

Иако радо прича о успе сима наших иг -
ра ча у Мелбурну, Дејану је још дража тема
Крагујевац и Тениска академија која ради
већ годинама…

– Девета је година како радимо у Кра -
гујевцу, како наша тениска Академија жи -
ви и дише пуним плућима. Имамо преко
200 младих играчица и играча у оквиру
тениске школе. Када су моји родитељи од -
лучили да се врате у Србију, разговарао
сам са оцем и саопштио му моју жељу, а то
је да бих волео да отворимо наш тениски

клуб. Хвала Богу, успели смо у томе, тако
да данас уз клуб функционише и тениска
академија, уз наравно велику помоћ моје
сестре која води цео клуб. Данијела је ди -
ректор клуба и без ње ни клуб ни Ака -
демија не би ни постојали. Она је за вршила
Факултет за рекреацију и спортски менаџ -
мент у Америци, и има велико искуство,
не само као тренер на терену, већ и као
организатор.  �

Новак ће још пет година
играти у врху 

– Успех српских тенисера је непроцењив
за Србију и наш народ широм планете.
Изузетно ми је драго да смо сведоци овог
времена и тренутка када наши тенисери
исписују историју светског белог спорта.
Што се тиче Новака, он је играч који се не
рађа сваки дан. Његови резултати и све што
је постигао су изузетни. Од како је ушао у
такмичарско коло, као дечак, није знао за
пораз, тако је и данас. Освајао је злата као
јуниор, а сада гренд слем трофеје као
сениор. Не постоји ни један врхунски
светски играч којег није више пута победио.
Ко год се разуме у тенис, у сваком погледу,
зна колико Новак вреди и о каквој спортској
величини је реч. Ноле увек има је чврсту
веру у себе и то је пока зао. Све што је до сада
учинио чиниће и следећих пет година,
захваљујући великом раду који је уложио и
сада му се све аде кватно враћа. 



Од нуле, полако ка врху

По скидању санкција на шим тенисери -
ма Комитет Дејвис купа сврстао је нашу
селекцију у Евро-афричку зону, на најни -
жу степеницу, одакле је од 10. маја 1995. у
Сан Марину кренуо мукотрпан повратак
наше екипе ка месту које јој је годинама
припадало. Више се нисмо правно пред -
стављали као Југославија, већ као Савезна
Република Југославија, која је у свом сас -
таву имала две републике, Србију и Црну
Гору. 

Селектор Радмило Арменулић је са Не -
надом Зимоњићем, Бојаном Вујићем, Не -
бој шом Ђорђевићем и Гораном Михајло -

вићем стартовао силовито, победивши
Бенин, Грчку, Сан Марино, Молдавију и
Того, чиме су наши играчи изборили
право да у следећој, 1996. години играју
прво коло Еврозоне, против веома јаке
Словачке. 

Овај сусрет одигран је у Будви, лето -
валишту на црногорском приморју, али
наши репрезентативци нису били још до -
вољно спремни и искусни да се супрот -
ставе далеко јачем ривалу, интернацио -
налцима Кучери и Крослаку. Само су Ве -
мић и Зимоњић у дублу стигли до почас -
ног поена, све сингл мечеве Ђорђевић и
Вујић су изгубили. Срећом, у борби за
опстанак у овој групи, у госте нам је у
Нови сад стигао нејаки Алжир, па су наши
играчи глатко стигли до 5:0.

После 17 пуних година, са места селек -
тора се повукао Радмило Арменулић, а на
његово место је дошао Милан Чонкић из
Новог Сада. Чонкић је остао на овом месту
три године, и за то време СР Југославија је
играла са половичним успехом, не успе -
вајући да стигне ни близу Светске групе.
Годину дана селектор је био Никола
Шпеар (2000), потом две године Горан Бу -
бањ, па две године (2003–2004) играч и
тре  нер Ненад Зимоњић, али прави резул -
тати нису долазили.

Тек када је екипу преузео Дејан Петро -
вић, а у екипу стигли Јанко Типсаревић и
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Три имена у кратком
периоду

СР Југославија је стартовала 1995. године
у Дејвис купу, играла до 2003. под тим име -
ном, а онда до априла 2007. као Србија и
Црна Гора. Од тог датума наставила је так -
мичење тамо где је стала, као репрезен -
тација Србије. Дакле, за 12 година чак три
имена за једну државу и њену репрезен -
тацију.

(Наставак са стране 211)
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Новак Ђоковић, уз већ искусног Ненада
Зимо њића, кренуо је „плави“ брод да враћа
сла ву протеклих генерација. 

Прву шансу да заиграмо у Светској гру -
пи пропустили смо 2006. године у мечу

против Швајцарске у Женеви, када смо у
плеј-ауту играли меч против домаћина ко -
јег је предводио најбољи играч света Роџер
Федерер. Међутим, тада није било реално
да се савлада супер јаки домаћин чије боје

Женева, 2006: Почетак стварања
шампионске генерације

Новак Ђоковић после победе над Крисом Гучионеом, у мечу против Аустралије 2007.



је уз Федерера бранио и Стани слас Вав -
ринка. Иако су Типсаревић и Ђоковић да -
ли све од себе, искуство је било на страни

домаћина, али већ тада се видело, да на ша
екипа има велики по тенцијал и да је само
питање тренутка када ће опет заиг рати за
улазак у Светску групу. 

Догодило се то само годину дана кас -
није, у Београду, у великој новоизграђеној
Арени, када смо у плеј ауту, за попуну
Светске групе угостили Аустралију. 

Иако су гости стигли са некада играчем
број 1, Лејтоном Хјуитом, наши младићи
пред препуним гледалиштем нису дозво -
лили да поново испусте шансу за пла сман
у Свет ску групу. Победа од 4:1 била је
потпуно заслужена, Србија се коначно пла-
сирала за прво коло међу 16 најбољих на
свету.

Србија коначно 
на крову света

Шанса да поново наша репрезентација
буде у друштву најбољих овог пута иско -
ришћена је на прави начин. Нове звезде на
тениском небу, пре свих Новак Ђоковић,
затим Јанко Типсаревић, Виктор Троицки
и Ненад Зимоњић, прилику која им се
указала нису хтели да пропусте. 
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Судар репрезентација Шпаније и Србије у Бенидорму 2009.



ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

227

Уместо селектора Дејана Петровића,
који је дао велики допринос стасавању ове
генерације и пласману екипе међу најбоље
на свету, на место савезног капитена дошао
је Богдан Обрадовић. 

У прве две сезоне, 2008. и 2009. жреб је
био више него неповољан, па смо оба пута
у првом колу гостовали екипама које су

представљале сам врх Дејвис купа, Русији
и Шпанији. У Москви, у фебруару 2008.
изгубили смо резулта том 3:2 јер је због
гри па наш најбољи играч Но вак Ђоковић
морао да преда меч Нико ла ју Давиденку,
иако је водио са 2:1 у сетовима. 

Сусрет репрезентација Србије и САД у новоизграђеној „Београдској арени“

(Наставак на страни 228)
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У Београду водио селекцију
Србије против Француске 
у историјском мечу до
коначне победе 

Тенис је Богдан Обрадовић упознао у
школици код тренера Јеле на теренима
Црвене звезде на Карабурми. Калио се
касније код тренера Александра Симића
заједно у групи са Михајловићем, Ђорђе -
вићем, Бу ђићем. По завршетку јуниорске
каријере отишао је у Кикинду где је водио
исто имени клуб и радио као тренер и
играч. Кикинђани су за време Обрадо -
вићевог ангажмана у том клубу забеле -
жили сјајне резултате и квалификовали се
у Прву савезну лигу.

Каријеру је наставио у неколико бео -
градских клубова, а затим је кренуо да

путује на турнире са играчима које је
тренирао, међу којима су били: Видојко -
вић, Оларевић, Гњатовић, Скорин, Нешић.
Тренирао је и Вишњу Вулетић, Јулију
Вакуленко, Ненада Зимоњића са којим је
путовао по АТР такмичењима. Радио је и
са Новаком Ђоковићем, Борисом Пашан -
ским, Јанком Типсаревићем (у време бо -
рав ка нашег аса у Београду), као и са јед -
ним од најперспективнијих младих тени -
сера Србије - Арсенијем Златановићем.

Српски селектор је једно време са својим
играчима радио у Америци у чувеним ака -
демијама – Ник Болитијери, Крис Еверт и
Гери Кесл. Поседује АТР лиценцу и члан је
истоимене организације. Сара ђивао је са

Богдан Обрадовић, селектор националног 
Дејвис куп тима од 2007. године

САЛАТАРА – САН СЕ
ПРЕТВОРИО У ЈАВУ

Селектор Богдан Обрадовић је рођен 30.
сеп тембра 1966. године у Београду. Са
супругом Мајом има двоје деце: ћерку
Луцију и сина Аљошу.
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великим светским тренерским именима:
Бобом Бретом, Брентом Ларкамом (човек
који је тренирао Вејна Артурса и био главни
тре нер јуниора Аустралије), Ником Боли -
ти јеријем, Бредом Гилбертом, Дареном Кеј -

хилом, Николом Пилићем, Дирком Хор -
дорфом. У сарадњи са јавним предузећем
„Ада Ци ган лија“ основао је сопствену те -
ниску ака демију. 

На месту селектора Дејвис куп репре -
зентације Србије дебитовао је септембра
2007. године у мечу Србија – Аустралија
који је одигран у „Београдској арени“. До
сада је на овој функцији забележио десет
победа (Аустралија, Словачка, Узбекистан,
САД, Хрватска, Чешка, Француска, Индија,
Шведска два пута) и три пораза (Русија,
Шпанија и Аргентина). Дејвис куп трофеј
освојио је 2010. године када је тим који је
водио у финалу, у Београду, донео Србији
победу на селекцијом Француске са 3:2 и
уписао Србију на листу бесмртних кад је
ово такмичење у питању.  �

Трофеј Двајта Дејвиса, после 110 година 
у рукама селектора Обрадовића



Следеће, 2009. године, пораз против Шпа-
није у Бенидорму, такође у првом ко лу.
Рафаел Надал и Давид Ферер нису на свом
терену и на својој омиљеној подлози (зем -
љи) дозволили изненађење, савла дав ши
нашу екипу 4:1. Ипак, довољно јаки, наши
играчи су оба пута у мечевима плеј-аута за
опстанак у Светској групи лако са чували
статус. Први пут у Брати слави про тив Сло -
вачке победом од 4:1, други пут у Београду
против Узбекистана са макси мал них 5:0.

Када је жреб коначно донео противника
на почетку сезоне 2010, екипу САД, нај -
тро фејнију репрезентацију у Дејвис купу
од постанка овог такмичења, сви играчи су
просто осетили да је куцнуо час да се у
најелитнијем екипном надметању учини
нешто више, да се оде корак даље од првог
кола. Посебно из разлога што је екипа САД
дошла у Београд без најбољег појединца
Ендија Родика, вероватно у уверењу да и
са окрњеним саставом може да се савлада
млада екипа Србије. 

Међутим, био је то рачун без крчмара.
Новак Ђоковић је донео два поена у син -
глу, Виктор Троицки трећи, савладавши
високог и неугодног Џона Изнера, што је
било довољно за велики тријумф против
селекције САД. Одлучујући, трећи поен,
после скоро пет часова игре и пет пуних
сетова, донео је Новак Ђоковић против
Изнера (7:5, 3:6, 6:3, 6:7,6:4). Овом победом
Србија се пласирала у четвртфинале, где је
противник била екипа Хрватске, до јуче
једна држава и једна екипа, сада ривали
преко пута мреже у борби за полуфинале. 

Меч је одигран у Сплиту, али је свима
било јасно да је победник био познат и пре
меча. Наиме, Чилић и Љубичић, без Кар -
ловића који је одбио да наступа за екипу и
Анчића који је већ дуже одсуствовао са
терена, нису представљали озбиљнијег
противника у том тренутку за захуктале
Новака Ђоковића, Троицког, Типсаревића
и Зимоњића. На терену се то убрзо пока -
зало као јасна чињеница. Коначан резултат
је био 4:1 за Србију, почасни поен за дома -
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Љубичић и Ђоковић после победе нашег
теиисера у Сплиту

(Наставак са стране 225)
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ћине у синглу је донео Марин Чилић, са -
владавши Троицког у три сета. Поново је
Ђоковић донео оба поена у синглу, а
Срби ја је остварила после дужег времена
победу и у дублу. Типсаревић и Зимоњић
су били бољи од пара Чилић-Додиг, лако у
три сета (6:3, 6:2, 6:4).

Пласман у полуфинале, први пут за ову
генерацију, представљао је прави изазов.
Од 17. до 19. септембра, на меч у „Арену“
допутовала је веома јака екипа Чешке.
Током богате историје у Дејвис ку пу врло
чест противник, са Томашом Бер дихом и
Радеком Штепанеком, играчима из самог
врха АТР тура. 

Шанса да се први пут у историји, наша
репрезентација домогне финала, још од
давне 1927. године, када смо имали први
меч у овом такмичењу, донела је узбуђења
у препуној дворани, која није могла да

Дубл Зимоњић-Ђоковић у мечу против Бердиха и Штепанека у „Арени“



прими све оне који су хтели да присуствују
овом догађају. Крцате трибине, штампа и
медији који су данима раније најављивали
овај историјски догађај, све је то био декор
овог полуфиналног двобоја који је био
итекако важан за обе селекције. 

Није кренуло према плану, с обзиром да
је искусни Радек Штепанек у првом мечу
сингла савладао Виктора Троицког (4:6,
6:2, 6:4, 6:4), али је Јанко Типсаревић, но -
шен на крилима громогласног навијања са
трибина, надмашио себе и великог ривала
преко пута мреже, Томаша Бердиха 7:5, 6:2,
2:6, 7:6. Резултат од 1:1 после првог дана
давао је подједнаку шансу и једној и другој
репрезентацији, па је наш стручни штаб

донео одлуку да у врло важном дублу
поред Ненада Зимоњића заигра Новак
Ђоковић, како би се можда тај поен после
игре парова уписао на семафору на конто
Србије. 

Међутим, Бердих и Штепанек су били
на висини свог реномеа. Иако су наши
играчи добили први сет то није пољулало
чешки брод. Наредна три сета освојили су
гости, сасвим заслужено, па је Србији ос -
тала је ди на шанса да у преостала два
сингла, трећег дана, потражи пролаз у фи -
нале. 

Уместо Троицког, на меч против Бер -
диха, изашао је на опште одушевљење пуб -
лике нови љубимац нације Новак Ђоко -
вић, који у таквој атмосфери једноставно
није смео да изгуби. Само у првом сету је
било несигурности у његовој игри, што је
Бердих знао одмах да искористи и домогне
се овог дела игре – 6:4. Од тада, до краја,
Новак му више није давао никакву шансу.
Следећа три сета 6:3, 6:2, 6:4 припала су
нашем играчу, чиме је укупан резултат био
изједначен на 2:2, па је остављено Типса -
ревићу и Штепанеку да у међусобном окр -
шају реше питање овог полуфиналног
двобоја. 

Када је већ у првом сету Јанко Типса -
ревић направио резултат 6:0, почео је да се
назире и коначан епилог тродневног над -
метања у „Арени“. Али, Штепанек је заиг -
рао много чвршће и боље у другом сету,
тако да се после више од сат времена игре
отишло у тај-брејк. Прело мио је и овај део
игре Јанко у своју корист (8:6 у тај-брејку)
и 2:0 у сетовима је било недостижно за
гостујућег играча. Иско ристо је Јанко
чињеницу да је Штепанек мало попустио
после губитка и другог сета, па је меч
привео крају, добивши и трећи са 6:4,
после чега се нашао на рукама навијача
који су са свих страна улетели на терен. 

Србија је стигла до финала, први пут у
својој историји.
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Прослава победе после меча 
Типсаревић – Штепанек
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„Галски петлови“ 
старе муштерије

Први пут финале у Београду, први пут у
историји прилика за Србију да освоји нај -
старије тимско такмичење на свету. Чека -
ло се на ово финале 83 године, колико је и
протекло од првог меча који смо оди грали
као заједничка држава Југославија, у
једном од најелитинијих спортских такми -
чења на планети – Дејвис купу, који данас
уживо у току једне сезоне испрати преко
550.000 гледалаца, а путем интернета 17
милиона људи, док је број поклоника „бе -
лог спорта“ који мечеве овог такмичења
гледа путем ТВ екрана вишемилионски.

Пред нашим играчима била је битка која
ће обележити историју „белог спорта“ на
нашим просторима! 

Година 2010. од почетка је „претила“ је
да постане најуспешнија година српског
тениса. У то време наши играчи су заиста
имали запажен резултат: Новак Ђоковић -
трећи тенисер света и најбоље рангирани
сингл играч у циклусу 2010. Дејвис куп
такмичења, Ненад Зимоњић - трећи дубл
играч планете, па Виктор Троицки и Јанко
Типсаревић, при самом врху АТР листе. 

Од 3. до 5. децембра 2010. у „Београд -
ској арени“ за „салатару“ борили су се срп -
ски репрезентативци против селекције
Фран цу ске за наслов шампиона. На Дејвис
куп ранг-листи селекција Србије заузимала
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Боба члан Куће славних
Од стране ITF Слободан Живојиновић је

децембра 2010. године, за време финала
Дејвис купа Србија – Француска у Београду,
именован за члана Куће славних и добитник је
награде Davis Cup Award of Excellence – за све
што је учинио за светски и српски тенис, како
као играч, тако и као први човек Тенис ког са -
веза Србије. Награду су Живојиновићу у
Београду уручили председник ITF Ричи Бити и

Џеф Полард - члан УО Куће славних и светског
Музеја тениса који се налазе у Њупорту (САД).
Овим поводом  Ричи Бити, председник ITF је
рекао: 

„Живојиновић је био у срцу свог народа
као херој Дејвис куп мечева много година. И
даље је велики амбасадор тениса као почасни
председник Тениског савеза Србије. Задо -
вољ ство нам је да препознамо његов допри -
нос на терену и ван њега и са разлогом је
добитник ове престижне награде”. 

Кућа славних 
Дејвис куп комитета:

2001. Нил Фрејзер (Аустралија)
2002. Пјер Дармон (Француска)
2003. Џон Њукомб (Аустралија)
2004. Маноло Сантана   (Шпанија)
2005. Горан Иванишевић (Хрватска)
2005. Мирослав Мечир (Словачка)
2006. Алекс Метревели (Русија)
2007. Стен Смит (САД)
2008. Гиљермо Вилас  (Аргентина)
2009. Мануел Орантес   (Шпанија)
2010. Слободан Живојиновић (Србија)
2012. Емилио Санчез (Шпанија)
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је 4. позицију са 15.134,38 поена, док је се -
лекција Француске била на 5. месту са
14.952,5 поена.

За Французе у Београду није играо Жо-
Вилфред Цонга (13. сингл – 241. дубл) и са
Ришаром Гаскеом (30-452) који је био пети
играч тима. Француску су пред став љали:
Гаел Монфис (12-202), Мајкл Љодра (23-
29), Жил Симон (41. у синглу) и Арно
Клемон (78-61). 

Французи су се након турнира из мас -
терс серије који је одигран у Паризу спре -
мали само за финале у „Арени“, док су
наши асови Ђоковић и Зимоњић играли и
за врш ни мастерс турнир у Лондону који је
окупио тада осам најбољих (сингл и дубл)
играча у свету. Са Острва Ненад се вратио
са титулом, док је Новак одиграо полу -
финале и темпирао форму до максимума
за освајање „салатаре“. 

Императив победе водио је оба тима то -
ком тродневне битке за Дејвис куп трофеј.
Први поен отишао је у руке гостујућег
тима након победе Монфиса над Типса -
ревићем. Француз је био врло убедљив,
најважније поене је одигравао најбоље,
нашем играчу није преостало ништа друго
него да честита бољем ривалу. 

Први поен за Французе: Гаел Монфис 
у мечу са Јанком Типсаревићем



Уследио је меч је Симона и Ђоковића, у
којем је наш играч ушао решен да резултат
поравна, јер све осим његове победе во -
дило би Французе ка коначном циљу због
којег су допутовали у Београд. Препуна
дворана је узаврела. Осећала је игру и
пред стављала додатни мотив за нашег нај -
бољег играча да у овом мечу једноставно
мора да успе. У три сета Ђоковић је на -

диграо веома доброг Француза (6:3, 6:1, 7:5)
и донео изједначење.

У суботњи, веома важан дан дубла, упло  -
вило се нерешеним резултатом 1:1. Се лек -
тор је одредио да поред Зимоњића заигра
Троицки, а да се за недељу сачувају Новак
и Јанко, како би могли да преокрену меч
уколико се дубл изгуби. Ма ратонски дубл
меч у коме су наши момци Зимоњић и
Троицки повели са 2:0 у сетовима, и били
близу победе, ипак се на крају завршио
поразом, јер су гости успели да консоли -
дују своје редове и саставе три везана сета.
Уиграни француски тандем Љодра-Кле -
мон, који је претходних година знао да
освоји и гренд слем, ипак није дозволио
изненађење. 
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Мат у три потеза: Новак Ђоковић и Жил
Симон у току меча

Резултати за памћење
Типсаревић – Монфис 1:6, 6:7(4), 0:6, Ђо -

ковић – Симон 6:3, 6:1, 7:5, дубл: Зимоњић,
Троицки – Клемент, Љодра 6:3, 7:6(3), 4:6, 5:7,
4:6, Ђоковић – Монфис 6:2, 6:2, 6:4, Троицки –

Љодра 6:2, 6:2, 6:3.
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Дубл Зимоњић – Троицки,
од 2:0 до 2:3



Дошао је и дан одлуке, 5. децембар, који
је остао заувек угравиран у срцима свих
оних који су се тога дана нашли у „Арени“.
Шта рећи за два меча у којима гости нису
освојили ни сет! Први су на терен изашли
Новак и Монфис. Брзу лекцију је очитао
Ђоковић француском играчу, који и није
играо толико лоше колико резултат гово -
ри. Једноставно, Ђоковић је тог попод нева
био непобедив. То је Француз осетио преко
пута мреже и једноставно пустио да га во -
да носи, не успевајући да озбиљније угро -
зи ток игре и кретање резултата. 

Шта су селектори Обрадовић и Форже
имали у својим бележницама остаће тајна.

У сваком случају као актери петог одлу -
чујућег сингла на терен су изашли Тро -
ицки и Љодра, уместо Симона и Типса -
ревића, како је раније најављивано и како
се рачунало. И један и други селектор су
хтели да се појаве са изненађењем и да из -
не наде оног другог, и заиста су у томе ус -
пели. Французи су са Љодром хтели на меч
против Типсаревића, наши су рачунали да
је најбоље да се Симону супротстави Тро -
ицки, јер је Француз имао позитиван скор
са Типсаревићем и тај сусрет је требало
избећи. 

У овој потпуно неочекиваној режији
Француз Љодра се уопште није снашао.
На викнут на агресивну игру и метод сер -
вис-волеј, од првог тренутка је кренуо на -
пред, али подлога ни издалека није била
толико брза колико је он мислио. Тачним
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Мајкл Љодра је у мечу са Троицким имао
сву подршку са трибина на којима су се

налазили француски навијачи, а на клупи
најгласнији је био Жо-Вилфред Цонга
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Досадашњи
освајачи Дејвис купа

САД                          32
Аустралија 28
Француска       9
В.Британија      9
Шведска          7
Шпанија           5
Немачка        3
Русија              2
Хрватска         1
Чешка               1
Италија                1
Ј.Африка             1
Србија                 1
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Да је адут Србије, Виктор је показао и до -
казао у последњем, одлучујућем мечу у фина -
лу Дејвис купа против Француза, када је сав
при тисак победе био на његовим леђи ма,
изво јевао велику победу на величан ствен
начин.

ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ



пасинзима Виктор је кренуо да га полако
одучава од доласка напред, налазећи врло
често пукотине и убацујући рирерне тачно
под ноге противнику. 

Како Француз није хтео да се одрекне
свог стила који најбоље зна и увек игра,
крај му је дошао врло брзо. У три сета Вик -
тор је омогућио Србији да постане шам -
пион света! 
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Председник Србије Борис Тадић: 
„Србија је у центру света. У једном тренутку

последњег меча између Виктора Троицког и
Мајкла Љодре уплашио сам се да не дође до
лошег преокрета, али се све добро завршило.
Ово је време српских тенисера и тренутак за
радост грађана Србије“. 
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Ерупција емоција, сузе, громогласни
аплауз, песма, осмеси… срећа, бескрајна
срећа и радост у срцима целе Србије, сли -
ка која никада неће бити заборављена, која
је испунила све присутне. 

„Салатара“ у рукама српских асова, ши -
шање на нуларицу, одлазак у исто рију!

Новак Ђоковић: 
„Ово је највећи успех у кари -

јери сваког играча. Ово је једно
од нај већих спортских достиг ну -
ћа. Још нисмо свесни, као ни на -
ција, која није била тениска. Ово
је као да смо ос војили светско
првенство у фудбалу. Пред дома -
ћом публиком, од 1:2 ушли смо у
последњи дан, да одиграмо под
притиском два сингл меча. Бри -
љантно, фасцинантно, фантастич -
но… Увек смо заједно и на терену
и при ватно. Без тог великог дру -
гарства можда не бисмо успели да
победимо сва искушења. 

Мени много прија играње у
Дејвис купу, пружа ми велику

подршку, јер никада се не осећате као да сте
сами. Овде представљамо нашу земљу, а не
наша презимена. Искрено надали смо се
овако сјајној атмосфери, али она је и
превазишла очекивања, у позитив ном
смислу. Осећали смо се као на крову света.
Публика је одлучила меч!“ 

Председник ITF Ричи Бити:
„Тениски савез Србије имао је само неко -

лико недеља да организује финале, али ура -
дио је то на врхунском нивоу. Веома смо
задовољни како је прошао цео спектакл и по -
хвалио бих све у Тениском савезу Србије, али
и медије на сјајном извештавању. Иако се
финале играло у земљи која тек од скора
постиже врхунске резулатате, интересовање
је било велико и чак 170 држава је преносило
слику из „Арене“. Презадовољни смо бројем
гледалаца, не само током финала, веч током
целе сезоне“. 

Градоначелник Београда Драган Ђилас: 
„Најискреније вам честитам историјски

успех у који су уграђени напори многих генерација. Учинили сте нас поносним пред читавим
светом. Показали сте како се бори до краја, шта су велики спортски дух и упорност. Победа
тенисера и препуна „Арена“, током три дана догађаја који је пратила цела планета, допринели су
фантастичној афирмацији престонице и Србије. Београд ће и даље чинити све да увек будете
прави домаћини, а сигуран сам да ћете нам и убудуће донети још пуно трофеја и радости“. 
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Слободан Живојиновић: 
„Када се много генерација у једној средини

посвети тенису уграђујући своје каријере, у
једном часу кумулира се велика количина
знања, искуства и енергије. Тај звездани
тренутак догађа се овој генерацији, они су та
кумулативна снага оних пре себе, а сигуран
сам и учитељи младих снага. Млађи од њих
треба да науче шта су јединство, пожрт во -
ваност, другарство… Посебан квалитет је
џентлменски, витешки дух сваког појединца и
тих дивних момака у српској Дејвис куп
екипи“. 
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Никола Пилић: 
„Уложили су све што су има -

ли, енергију, набој, срце, зна -
ње… Ово је тријумф који су
заслужили игра чи и Тениски
савез Србије. Драго ми је што
сам помогао у сегментима орга -
низације и дисциплине. Осва -
јање „салатаре“ је невероватан
успех и требало би да не сла -
вимо неколико дана већ неко -
лико месеци. Салатара не сме
да се заборави“. 

Дејвис куп рекорди

� Највише освојених титула, САД – 32;

� Највише узастопно освојених титула, САД – 7, (1920–1927);

� Највише победа након резултата 0:2, забележила је репрезентација Шведске – 5 пута;

� У финалу Дејвис купа 1939. године, репрезентација Аустралије савладала репрезентацију САД
након резултата 0:2;

� Највише победа у Дејвис куп мечевима забележио је Италијан Никола Пјетранђели – 120;

� Највише победа у сингл конкуренцији забележио је Никола Пјетранђели – 78;

� Највише победа у дубл конкуренцији забележио је Никола Пјетранђели – 42;

� Највише одиграних Дејвис куп финала забележио је Бил Тилден (САД) – 11;

� Највише узастопних победа у сингл конкуренцији остварио је Швеђанин Бјорн Борг– 33,
(1973–1980);

� Највише узастопних победа у дубл конкуренцији остварили су Индијци Махеш Бупати/Леандер
Паес – 23;

� Најбржи сервис ударац постигао је Хрват Иво Карловић – 156 миље на час, у мечу против
Немачке 2011. године, у првој рунди такмичења у оквиру Светске групе;

� Највећи број ас удараца остварио је Иво Карловић – 78, 
у мечу против Радека Штепанека 2009. године;

� Најмлађи играч који је наступао у Дејвис куп такмичењу је Мохамед – Акхтар Хосаин из
Бангладеша, 2003. године, са 13 година и 326 дана;

� Најмлађи играч који је доспео до финала Дејвис куп такмичења је Џон Александер из Аустралије,
1968. године, са 17 година и 177 дана;  

� Најстарији играч који је наступао у Дејвис куп такмичењу је Кака-Гаронфин Коптиган (Того), 2001.
године, са 59 година и 147 дана;

� Најстарији играч који је доспео до финала Дејвис куп такмичења је Норман Брукс (Аустралија)
1920. године, са 43 године и 48 дана;

� Најдужи меч у Дејвис куп такмичењу у сингл конкуренцији одигран је 1982. године, актери су
били Џон Мекинро (САД) и Матс Виландер (Шведска), а меч је трајао 6 сати и 22 минута;

� Најдужи меч у Дејвис куп такмичењу у дубл конкуренцији одигран је 2002. године, актери су
били Лукас Арнолд/Давид Налбандијан (Аргентина) и Јевгениј Кафељников/Марат Сафин
(Русија), а меч је трајао 6 сати и 20 минута.   



Селектор Богдан Обрадовић:
„Показали смо да смо мен тално најјачи

тим, успели смо да нађемо снагу и добијемо
фан тастичан меч. Показали смо да смо број
један, обрадовали смо све Србе широм света.
Ово је незапамћен успех о коме ће се при -
чати дуго, дуго...“ 

Мајкл Љодра:
„Једноставно намерио сам се на играча

који је био јачи. Дали смо све од себе. Али,
изгубили смо од бољих. Можемо да се
вратимо у Француску уздигнуте главе. Срби
су били јачи. То је све. У оваквим ситуацијама,
ако играш слабије, не пролазиш. Показали
смо добар ниво игре, али не онај који је био
потребан да би се победило“.

Гаел Монфис:
„Нисам трпео због публике. Нисам трпео

ни због амбијента. Трпео сам због Ђоко ви -
ћеве игре. Био је јачи од мене“. 

Јелена Јанковић: 
„Победа наше репрезентације над Фран -

цу с ком у предивном амбијенту „Арене“ и
осва јање „салатаре“ је феноменалан успех и
сви смо поносни на наше играче. Заслужили
су све честитке, борили су се до краја и пока -
зали да су најбољи. Заслужено су тријум -
фовали и победу ништа не може да им ос -
пори.“ 

Патрик Мекинро: 
„Гаел Монфис и Мајкл Љодра одувани су у

Београду. Да ли је та Србија, тај Београд,
стварно место са којег можете бити одувани
једним потезом?“

Матс Виландер:
„Шта рећи, него да је победила боља

екипа. Да није дошло до изненадне промене
ситуа ције у суботу, Србија је требало да
слави и раније. Ђоковић је прави идол и
шампион. Капа доле и Троицком. Капа доле
Србији, која се показала као фантастичан
колектив“. 

Енди Мареј: 
„Фантастичан успех Србије у Дејвис купу.

Немају средстава и услове, имају лошу ин -
фраструктуру, али то су људи великог срца,
који имају радну етику и велику жељу. Сјајан
посао!“
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Датум за памћење у „Београдској арени“:
5. децембар 2010. – репрезентација Србије

освајач Дејвис купа
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Фелисијано Лопез: 
„Велике честитке мојим великим пријате -

љима из Србије. Заслужили сте победу и пехар
у Дејвис купу. Велика ствар. Сада је време да
сви уживате уз ди-џеј Јанкелу и његове
музичке мајсторије.“ 





III ДЕО



ЂОРЂЕ ДУНЂЕРСКИ

Први наш тенисер учесник
Олимпијских игара у
Паризу 1924. Први тенисер
Дејвис куп репрезентације
Југославије

Ђорђе Дунђерски, много познатији под
надимком Гога, припадао је надалеко чу -
веној, старој и угледној српској породици
Дунђерски, чији корени сежу далеко уна -
зад из Херцеговине, где су се прадедови
доселили у Србобран, још у XVII веку, бе -
жећи од турског зулума.

Најистакнутији чланови породице Дун -
ђерски, су у Но вом Саду, пре Првог рата,
затим и у пе риоду до Другог светског рата,
заузи мали важне позиције у привредном и
друштве ном животу. Оставили су дубок
траг у при вреди и бан кар ству, а били су и
велики на родни добро твори и носиоци
значајних функција у културним инсти -
туцијама. Зато није чудо да је основ но
образовање Гога Дунђерски добио у стра -
ним школама.  

Ђорђе је рођен 1902. у Сенто машу (Србо -
бран), отац Јаша био је велепо седник из
познате породице Дунђерски, а мајка Вера,
кћи новосадског адвоката Ђоке Радосавље -
вића. Доселили су се 1907. у Нови Сад, у
Лебарски сокак (данас Милетићева 10).

Дечак је боље владао француским него
српским, који је говорио до краја живота са
француским нагласком. После основне
школе дат је у пијарис тичку гим назију у
Сегедину, како би на учио добро латински
и мађарски језик. За време Првог светског
рата породица се пре селила у Же неву, где
је 1922. положио матуру. У Загребу је сту -
дирао право, али је после другог семестра
напустио студије због тениса. 

Тенис је почео да игра у Швајцарској,
где је био првак гимназије, затим града
Женеве, касније и целе Швајцарске. Учес -
твовао је на многим турнирима, а шампион
Швајцарске је био непрекидно од 1924. до
1927. Занимљиво је да је у том периоду
играо за репрезентацију Швајцарске и није
имао пораз! Породица се вратила у Нови
Сад одмах после завршетка рата, али Ђорђе
се није често задржавао у Југославији, јер
није имао добрих услова за играње тениса,
мада је у Новом Саду 1922. основан тени -
ски клуб. Много чешће је боравио у За -
гребу, као члан ХАШК. Треба истаћи да је
учествовао на Олимпијским играма у
Паризу.

На првом званичном мечу Дејвис куп
репрезентације Југославије у Загребу, про -
тив Индије, Ђорђе је био први играч, док је
други наш представник на том мечу био
Иван Балаж из Новог Бечкерека (Зрења -
нин). Те, 1927. наши играчи су из губили
меч, али су вечно ушли у ис то рију као
наши први репре зентативци. 

Када је престао да се так ми чи, постао је
тениски ин структор у Женеви, као и спа -
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Неоспорена опорука
Када је Богдан Дунђерски 1943. цело купно

имање завештао Матици српској, мађар ске
окупаторске власти то нису радо при хва тиле,
јер нису желели да дозволе јачање срп ске
културе. Веровали су да ће синовац, Ђорђе
Гога Дунђерски на суду оспорити ва љаност те
одлуке. На оставинској расправи код Среског
суда у Старом Бечеју, међутим, Гога је
неочекивано изјавио:

– Поштујем последњу вољу мог покојног
стрица. Притом се прекрстио и додао: 

– Честитам Матици српској.
Касније, само је прошапутао правном за -

ступнику Матице српске, адвокату Кости Хаџи
млађем, на француском, како га не би остали
разумели: – Срби све мотре. Неће Гога да виси
због Богдановог салаша.
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ринг партнер многим дипло ма тама који су
живели у Женеви или до ла зили на сед -
нице. Радо је са њим волео да игра и енгле -
ски држав ник Џемс Балфур. 

У Нови Сад се вратио 1939. године, али
никада није био примљен у друштвену
ели ту, где је спадао. Сматран је за странца
и екстравагантног осо бе њака. Новосадски
сно бови иза зи вали су га раз ним прово ка -
ци јама. У то вре ме на стали су тако звани
„гого-вицеви“, прила гођени но во садским
приликама, са благим исме ја вањем живота
и особености изража вања и понашања Гоге
Дунђерског.

Наследио је велико имање од оца и имао
је статус велепоседника. Након рата оду -
зета му је сва имовина у Србобрану, земља,
салаш и пољопривредни инвентар. Није
могао да се запосли, а није се много ни
тру дио да нађе посао, јер никада ништа
осим тениса није радио. У тениски клуб га
нису примали, али му је било дозвољено
да понекад одигра неку партију, јер је хо -
но рарно помагао Тениском савезу у корес -
поденцији са светом (говорио је, писао и
читао на пет језика). 

Издржавао се од продаје својих кућа и
станова, док нису национализовани, а по -
сле 1958. остављен му је један већи и један
мањи стан у кући број 12 у Миле тићевој
улици. Оженио се 1951. Нан чиком Сте -
фановић из Србобрана, али се развео 1969.
године, да би потом про дао и послед њи
стан и запао у беду. По туцао се по ста -
новима при јатеља у Чу ругу, Теме рину, Бе -
чеју…, док није спао на социјалну помоћ.
На крају је смештен у Убоги дом у Футогу,
где је и умро 1983. године.

Гога Дунђерски  и индијски тенисер 
Сри-Кришна Прасада

Са столице на столицу
На заседању Комисије за спровођење

аграрне реформе, у Србобрану, по завршетку
Другог свет ског рата 1946. године, власници
земље се дели су на једној страни просторије
у којој се одржавало заседање, а аграрни
интере сенти на другој страни. Када је пред -
седник комисије саопштио Гоги Дун ђерском
одлуку да му се одузима цело имање, он је
узео шешир и штап, устао и прешао на другу
страну просторије, међу аграрце.

– Господине Дунђерски, ви сте готови,
више нисте потребни, можете да идете –
рекао је тада председник комисије. 

– А не, господине председавајући, ја сам
сада аграрни интересент – гласио је одговор
Ђорђа Дунђерског, на опште увесељавање
целог скупа. 



ИВАН БАЛАЖ

Учесник првог Дејвис куп
меча  Југославија – Индија у
Загребу. Освајач
интернационалних
шампионата Југославије,
Мађарске, Аустрије,
Румуније и Словачке 

Први Дејвис куп играч са простора бив -
ше Краљевине Југославије је Иван Балаж,
из Великог Бечкерека (данас Зрењанин),
који је, сада већ далеке 1927. године, за -
једно са Ђорђем Дунђерским из Новог
Сада, играо меч против Индије у Загребу,
и тако ушао у анале тениског спорта, с
обзиром да је то био први меч Југославије
у Дејвис купу.

Према сећањима најстаријих становника
Зрењанина, као и оних који врло пе дантно
воде записе о тениском спорту у граду на
Бегеју, недвосмислено је да се сви слажу у
једном, да је Иван Балаж до сада далеко
највеће име тениског спорта са ових про -
стора. Вишеструки државни пр вак, члан
репрезентације, победник мно гих турни -
ра, то су успеси које још нико није успео да
надмаши.

Рођен је у Елемиру, 1894. године, у ве -
лепоседничкој породици, чему се мора
приписати и његов брзи развој у тенису.
Наиме, његов отац (рођен у Будимпешти
1866, умро 1909) на свом поседу у Еле -
миру, још крајем XIX века изградио је два
тениска терена, на којима је син Иван, ве -
ликобечкеречки гимназијалац, научио те -
ни ску вештину. 

После студија у Будимпешти, где тако ђе
није запостављао тенис, наставио је са
игра њем, док су му хокеј на леду и на

трави, атлетика и фудбал служили као
допунски спортови. Поред освајања титуле
најбољег на клупским и међународним
турнирима у Великом Бечкереку, освајао је
интернацио нална првенства Југославије,
Мађарске, Словачке, Аустрије и Руму -
није.

Иван Балаж је свој први јавни тријумф
забележио 1922. године у мушком синглу
на „Земаљском такмичењу“ у Новом Саду,
да би 1926. године постао првак Југосла -
вије. 

Дејвис куп меч против Индије у Загребу,
у мају 1927. године, био је ватрено крш -
тење, како за нашу репрезентацију, која је
први пут учествовала у Дејвис купу, тако и
за два наша члана, Ђорђа Дун ђер ског и
Ивана Балажа. У овом мечу није освојен ни
сет, али су оба наша пред ставника пру -
жила јак отпор фавори зова ним гостима.
Иван Балаж је у првом сету меча против
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Хасан-Алија Физија имао две лопте да
поведе са 5:4, али их није искористио, па је
ис кусни Индијац дошао до тог првог сета,
што му је касније донело и победу. На -
жалост, трећи дан се није играло, с обзи -

ром на лоше време, а како је меч био од -
лучен после прва два дана, руководства
екипа су се договорила да се не чека по -
недељак, већ да се прогласи резултат и по -
бедник.

Од 1928. године Иван Балаж је био анга -
жован у Мађарској, па га више није било у
Дејвис куп тиму Југославије, а 1944. го -
дине прелази у Аустрију, где наставља
каријеру као играч. 

Од 1951. године живи и ради у Фран -
цуској, где је до краја жи вота био посве -
ћен тенису и тренерском по зиву.

Иван Балаж је умро у Паризу 1971. го -
дине, а тениски клуб Галеб из Зре ња нина
сваке године организује традиционални
тур нир који носи име овог значајног и све -
страног спортисте. 

Тениски терени 
у Великом Бечкереку

Године 1886. први терен за тенис у Ве ли -
ком Бечкереку изгра дио је Атлетски клуб, а
26. априла 1890. године била су отворена
још два терена за пољски тенис поред Вес -
лачког дома. Тенис је толико освојио Беч -
керечане да се већ 1893. указала потреба за
новим теренима, па је Удружење пољо -
привредника одобрило изградњу те ни с ког
терена у Градском парку, а 1899. је отворен
још један терен код велодрома. Биће  забе -
лежено да је због популарности овог спорта
и Руски дом  изградио тениски терен.

Иван Балаж: карактеристичан
бекхенд стил на једном од мечева
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АЛЕКСАНДАР
ПОПОВИЋ

Првак Србије и Југославије
1927. године. После Другог
светског рата емигрирао у
Швајцарску, престао 
да игра тенис и променио
презиме

Први тениски терени у Београду добро
су запамтили Александра Поповића, сва -
како уз Ђорђа Дунђерског једног од наших
најбољих играча непосредно после Првог
светског рата. Александар Поповић је већ
у периоду 1922–1926. важио за непобе ди -
вог играча на територији Београда, а ни
једном се није сусрео са Иваном Балажом
из Великог Бечкерека или Дунђерским из

Новог Сада, како би могао тачно да одреди
колико је овладао тениском вештином. 

На шампионату Србије, на теренима
Шу мадије у Београду, Поповић је надмоћ -
но освојио прво место победивши Шелеке -
тинског у три сета: 6:2, 6:3, 6:1. Према из -
вештајима, публика је уживала без обзира
на лаку победу Александра Поповића.
Сваки поен имао је најмање по десетак
пре бацивања лоп тице преко мреже, са
краја на крај игралишта (констатација
спортског извештача „Политике“), што је
неупоредиво више одговарало Поповићу.

На истом шам пионату Поповић и Шеле -
кетински су ос во јили шампионат у дублу,
лако пора зивши недорасле Недића и Ми -
ловановића 6:2, 6:3, 6:2. Такође према изве -
штају са овог првенства, констатује се да је
потпуно под бацио Миловановић, за кога
се каже да се веома истицао својом не -
спретношћу. 

Како је Ђорђе Дунђерски био болестан,
за меч Дејвис купа, против Финске, Тени -
ски савез Југославије је одредио да играју
Александар Поповић и млади Фрањо Ше -
фер, који је тек најавио велику каријеру.

Александар Поповић (други слева) као
члан тениске репрезентације Југославије

која је победила Грчку 1926.
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После извлачења парова у Паризу, које је
обавио председник француске Републике
Гастон Думерж, нама је одређена као про -
тивник Финска, просечна екипа, коју је
један париски спортски лист прогласио за
аутсајдера против Југославије у Загребу. 

Све је кренуло наопако јер је киша не -
престано падала, па се меч одужио на се -
дам дана, уместо на три. Погре шна одлука
је била и да у пару играју Поповић и Ше -
фер, уместо познатих уиграних парова те
сезоне који су били на располагању: По -
повић-Ше лекетински, Подвинец-Милер
или По повић-Радовић. Уместо тога заи г ра -
ла су два игра ча који никада нису играли
заједно, па је то и одлучило овај сусрет. 

Треба напоменути да Александар Попо -
вић није могао да чека у Загребу да киша
стане, па је отпутовао, тако да га је заменио
Подвинец. Податак на који наилазимо на
званичним сајто вима да је од Гротенфелда
изгубио Попо вић, једноставно не одговара
истини. Био је то Подвинец, мада то ништа
не мења јер пораз је уследио ко год да је
играо, више је чињеница за историчаре и
хроничаре. 

На шампионату Југославије у Загребу,
непуних месец дана касније, Александар
Поповић је тријумфовао. У полуфиналу је
имао тежак двобој са Подвинецом, којег је
добио у три сета, 1:6, 6:3, 7:5. У финалу је
играо са др Милером, али је меч протекао
знатно лакше него у полуфиналу. Шелеке -
тински је на истом турниру играо про -
менљиво, па је испао у сусрету са др Фар -
кашом (6:3, 2:6, 6:2).

Ипак, њих двојица заједно су у Београд
донели и титулу у игри парова, а у Загребу
су због добре игре изазвали нескривене
симпатије осталих учесника турнира. 

После ових такмичења Поповићу се
губи траг све до тренутка када је после
Другог светског рата емигрирао у Швај -
цар ску, где више није играо тенис и где је
променио презиме. 

Тенисер загребачког ЗКД Александар
Под винец и Фрањо Шефер, играч ХАШК,
припадали су самом врху спортиста града
Загреба. Обојица Дејвис куп репрезента -
тивци Југо сла вије, припадали су јеврејској
за јед ници и активно су учес твовали у спорт -
ском животу Загреба кроз „Жидовско
шпортско и гомбалачко друш тво“, основано
почетком ХХ века, које је временом разви ло
многе спортске секције.

На фотографији је Александар Подвинец
са проф. Драгутином Фридрихом, чланом
ХАШК.

АЛЕКСАНДАР
ПОДВИНЕЦ



ФРАЊО ШЕФЕР
На првој званичној листи
1929. године играч број 1.
Званично први Југословен
на турниру у Вимблдону
1931. Учесник прве победе
наше Дејвис куп
репрезентације

Фрањо Шефер је свакако, по резултатима
постигнутим између 1926. и 1935, један од
најуспешнијих играча Југославије између
два рата. Рођен је 1905. године у Бечу, а
као дечак се са породицом доселио у Кар -

ловац и тамо направио прве кораке на
тениском терену. Често је тада тренирао са
још једним истакнутим играчем тога доба
из Карловца, Александром Подвинецом,
ко ји је касније заиграо за загребачки ЗКД,
док је Фрањо Шефер приступио ХАШК, за
који су тада играли Крешимир Фридрих и
Никола Антолковић. 

Фрањо Шефер је играо за Дејвис куп
екипу Југославије од 1928. до 1933. године,
да би онда једну сезону (1933) био савезни
капитен. Три пута заредом Фрањо Шефер
је био шампион Југославије (1929, 1930,
1931), још седам пута је освајао титуле, што
у мушким што у мешовитим дубловима, а
не за боравна је његова победа против Фра -
ње Пунчеца на међународном турниру на
Бледу са 6:4, 6:1, где је показао сав свој

раскошан таленат. 
Отиснуо се Шефер 1934. и 1935.

године на турнеју по Индији, где је
играо тур нире, после чега се вратио

у земљу да би активно играо све
до почетка Другог светског рата.

По завршетку рата каријеру је
наставио у Канади, где се
наста нио и више се није враћао
у Европу.
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Тројица Фрања: 
Пунчец, Шефер и Кукуљевић

Интересантно је да је Шефер за -
писан у историји као играч који је у
много чему био први.

� Учесник је прве званичне по -
беде наше репрезентације у Дејвис
купу, у Бео граду 1930. године, када је
савладана Шведска.

� На првој званичној ранг-листи
коју је увео Тениски савез Југосла -
вије 1929. годи не Шефер се нашао на
позицији број 1.

� Први наш играч који је наступио
на Вимблдону је такође Фрањо Ше -
фер.

� Први је наш тенисер који је
играо за Дејвис куп репрезентацију, а
онда био селектор.
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КРЕШИМИР
ФРИДРИХ

У породици која је бројала
једанаесторо деце сва браћа
се бавила спортом.
Крешимир дебитовао у
дресу репрезентације 1929.
године у Атини

Почеци тениса у Копривници датирају
још из 1908. године, када су у фаб рич ком
кругу на „Даници“ направљени терени, а
играла су га углавном господа која су на
тенис долазила фијакером. Ту су као де -
чаци почели да се баве тенисом браћа
Фри дрих (Крешимир и Фердо), као и по -
знати копривнички сликар, Федор Малан -
чец, који је касније постао пети играч на
југословенској ранг листи, а у периоду
(1935–1936) и савезни капитен Дејвис куп
репрезентације Југославије.

Сви дечаци су се нашли на тенису у то
прво време искључиво као скупљачи лоп -
ти господи која су играла. Игралишта у то
време нису била ограђена па су лоптице
летеле на све стране, а када су се после
меча уморна господа склањала у хладо -
вину деца су добијала прилику да и они
заиграју тенис. 

Неизоставна имена у копривничкој
спорт ској историји свакако су браћа
Фридрих. Чак једанаесторо деце било је у
породици. „Реч је о великој, а у спортском
погледу веома истакнутој и вероватно
једној од најуспешнијих и најзаслужнијих
спортских породица Хрватске и Југосла -
вије, како је често истицано у круговима
људи који су се бавили историјом. У поро -
дици од једанаесторо деце посебно су се
на спортском пољу истицала четири брата:
Фердо, Фрањо, Драгутин (познатији по

надимку Карлек) и Крешимир. Били су
изврсни спортисти, оснивачи спортских
клубова и организатори спортских при -
редби, а велики ривали на тениском пољу
били су Фердо и Крешимир, где је нај -
чешће као победник излазио Фердо, што
ни мало није сметало касније да Креши -
мир заигра за Дејвис куп репрезентацију
Југославије.

Крешимир је ватрено крштење у екипи
Југославије имао 1929. године у Атини,
када је Грчка савладала нашу екипу са 4:1.
Поред Крешимира Фридриха у тиму је још
био шампион Југославије те године, Фрањо
Шефер. Почасни бод освојио је Фридрих
трећег дана, када је савладао Ефстратидиса
1:6, 3:6, 4:6.

Играо је Фридрих и у следећем сусрету,
у Београду против Шведске, поново са Ше -
фером у екипи, док им се за дубл при -
дружио Иван Радовић. Шведска је глатко
поражена – 5:0.

Тек против Шпаније, у следећој рунди,
наши играчи су заправо схватили колико
се јак тенис игра ван граница наше земље.
Ускочио је у тим поред Шефера и Фри -
дриха још Кукуљевић, али ништа није
вредело, изгубили смо са 5:0. 

Власта Гостиша, Александар Подвинец
и Крешимир Фридрих
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ИВАН РАДОВИЋ
Уметник на терену и за
штафелајем. Члан Дејвис
куп тима против Грчке,
Шведске и Шпаније 

Иван Радовић, ро ђен у Вршцу (22. јуна
1894), врло брзо је због школовања напус -
тио Банат и по завр шетку учитељске шко -
ле у Сомбору, где је био запажен као цртач,
отишао у Будимпешту ради да љег шко ло -
вања. Упоредо са сликарством, на Умет -
ничкој академији код професора Иштвана
Ретија, слободно време про водио је на те -
ни с ком терену. Тамо је упо знао Ивана Ба -
ла жа, касније нашег првог Дејвис куп иг ра -
ча, који га је заједно са ло калним те ниским
учи тељем упутио у ос новне веш тине те ни -
ске игре. 

Из Будимпеште је 1921. отишао на сту -
дијска путовања у Минхен, Беч, Праг и
Венецију, а једно време је боравио и у Па -

ризу. По повратку у земљу бавио се педа -
гошким ра дом у Станишту, затим у Учи -
тељској I Ви шој девојачкој школи у Сом -
бору, а био је и професор у Умет ничкој
шко ли у Београду. 

Иван Радовић, аутопортрет (1919)



Када се Радовић досе лио у Београд, 1927.
године, издржавао се сликајући грађанске
пор трете и бавећи се сценографијом, али је
у бео град ским круговима био позна тији
као те ни сер БТК него као сликар. Ипак, то
га никако није чинило ве детом по пуларне
културе чак ни у престо ничким оквирима.
Напротив, меди ји га ни су удо стојили ни
фотографије са Анри јем Коше ом на Таш -
мајдану, где су 9. јуна 1929, на те ренима
БТК, дво јица тенисера оди грала егзи би -
циони меч, а на ме ђуна родно так ми чење у
Атину путовао је ва гоном друге класе. 

Чини се цинично али као да је спортска
каријера Ивана Радовића би ла најдраго -
ценија са аспекта визуелне кул туре – као
предуслов за настанак оства рења која све -
доче о об ли ку друштвених активности три   -
десетих година. Бројни цртежи и уља те -

ни сера дискретно причају причу о обе
Радовићеве каријере. Очеки вало би се да
као сликар и тенисер при  пада грађанској
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Иван Радовић (на слици десно) је често
знао да каже:

– Носила су ме кроз живот осећања, јака и
дубока. Мисли и узбуђења која заносе и трају.
Сликарство и тенис имају много тога за јед -
ничког. У сваком случају, оба су мој жи вот.

Сликар, академик и Дејвис куп репрезентативац



Т
ЕН

И
С

б
ез

 г
р

ан
и

ц
а

260

елити, па ипак на ње го  вим цртежима и
сликама нема ком формизма ни питореск -
них детаља. Иван Ра довић из ве сно ни је
српској елити био оми љен, „готов про из -
вод“. Он је играо те нис да би (пре)живео,
што је свакако ба цало сенку на доживљај
забаве и доко лице.

У Павиљону „Цвијета Зузорић“ у Бео -
граду, 1929. организује своју трећу само -
сталну изложбу, а у јулу исте године, на
државном пр венству у Загребу, ранги ран

је као тре ћи тенисер Југославије, иза Фра -
ње Ше фера и Крешимира Фри дри ха, иг ра -
ча загребачког ХАШК. Овај пласман омо -
гућиће Радовићу да још исте го дине до -
бије позив се лек  тора за на ступ у Дејвис
куп ре пре зентацији Југо сла вије. Заједно са
Ше фером и Фри  дрихом отпу товао је у
Ати ну. Грчка је победила Југосла вију (4:1),
а Радо вић није ула зио у игру. 

Следеће године, у Београду је са Ше -
фером у игри па рова добио меч про тив
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Швеђана Рамберга и Содер строма (6:3, 6:1,
5:7, 6:2), а Југо славија је славила укупним
ско ром 5:0. Исте го дине, у дру гом колу,
пораз од Шпа није (0:5). Радовић је играо у
пару са Куку љевићем, а од Маиера и Те -
хаде изгу били су меч у пет сетова. Имао је
тада 36 година и то је био његов последњи
наступ за ре презен та цију.

Уочи Другог светског рата мобилисан је
и убрзо одведен у немачки логор. Из за -
роб љеништва је пуштен пред крај рата.

Иван Радовић је био члан УЛУС, а члан
САНУ је постао 1970. године. Сахрањен је
у Алеји заслужних гра ђана на Новом гро -
бљу у Београду, 1973. године. 

У архиви галерије САНУ, међу осталим до -
кументима академика Ивана Радовића (горе
десно), брижљиво се чува и фото графија
сликара-тенисера, члана БТК, ове ко вечена на
Палићу, двадесетих година 20. века, на којој се
поред председника Те ниског савеза Југосла -
вије Хинка Вирта (у сре дини) налазе и остала
најзначајнија имена југословенског тениса:
Александар Подви нец, Крешимир и Драгутин
Фридрих, Фра њо Шефер, Мира Вирт, Власта
Гостиша, Лили Шрегер…



ФРАЊО КУКУЉЕВИЋ

Виртуоз који је побеђивао
тениске великане и губио
од пацера

Фрањо Кукуљевић, тениски виртуоз и
тенисер инспирације. Прави играч изне -
нађења! Код њега су биле могуће само две
крајности. Или је на терену заблистао или
подбацио. Када му је ишло, када је играо
„свој тенис“, онда му није било премца.
Било му је свеједно да ли игра у Паризу,
Вимблдону, Бечу или Кал кути. Када је
имао свој дан, онда му није било важно ко
се налази на другој страни мреже, Баџ,
Крофорд, Остин или Мекнил, четворка
великих тениских зналаца, ње го ве четири
велике жртве. Међутим, кад Фран цу није
ишло за рекетом, постајао је нер возан и
малодушан и пре пуш тао се суд би ни. Тада
је губио и од просечног играча… 

Победом на Државном сениорском пр -
венству 1929. године, кршни момак Фрањо
Кукуљевић, отворио је себи врата Дејвис
купа. Деби у репрезентацији имао је сле -
деће године у Загребу, на новоот во реном
стадиону на Шалати. Прилично уз буђен,
под притиском, обузет тремом, изгу био је
у пару с Иваном Радовићем против Шпа -
наца Те хада и Меира, а затим и у синглу с
Меиром. Неуспех на самом старту кари -
јере није га поколебао. Следили су насту -
пи на турнирима у Капошвару, Пие ста -
нима, Зе мерингу… Го дине 1930. одржа не
су у Ати ни прве Бал канске тениске игре.
То првен ство обе ле жили су наступи наших
репре зен та тиваца Кукуљевића, Шафера и
Власте Гос тише. Играли су се синглови,
дублови и микс, а пласман се бодовао.
Најбољи су били Румуни са 25 бодова, иза
њих Југосло вени са 24, трећи Грци са 18,
четврти Бу гари са 4, и пети Тур   ци са 3 бода.

За нимљиво је споменути да је у Атини
најуспешнији по јединац био Ку ку љевић
који је освојио првен ство у муш ком и
мешовитом пару, и друго место у синглу.

Излет у Монте Kарло са Шафером није
био сасвим узалудан – чврст отпор у пет
сетова познатим Французима Анрију Ко -
шеу и Кристијану Бо сусу. 

Године 1931. у Загребу су са великим
ин тересовањем дочекани Јапанци, браћа
Сатох и Каваши, играли су против репре -
зентације Југославије у првом колу Дејвис
купа пред 1.500 гледалаца, што је у оно
време био рекорд на тениским играли -
штима у Југославији. Наши представници
су се срчано борили, а Кукуљевић је за -
мало савладао Јиржија Сатоха после изјед -
начених пет сетова. И једна занимљивост
из овог двобоја Југославија – Јапан. Линиј -
ске судије у том двобоју били су млади
тенисери – Палада и Пунчец!

Већ 1932. Франц се нагло развио у од -
личног играча, освојио је у Загребу Међу -
народно првенство Југо славије савла давши
у финалу младог Пун чеца после велике
борбе резултатом 6:2, 6:1, 5:7, 0:6, 6:4. По
завр шетку дуела усле дио је нови окршај
два изузетна тенисера на државном по -
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јединачном пр венству. И поново Кукуље -
вић показује своју надмоћ, поново је бољи
од Пунчеца, овај пут са 6:1, 12:10, 7:5.

Кукуљевић учествује и на турниру у Зе -
мерингу и наступа с великим само поузда -
њем. У незаборавној представи успео је да
победи вимбл донског првака, Аустрали -
јан ца Џека Крофорда са 6:4, 6:1, 7:5! Кро -
форд је у трећем сету већ водио са 5:1, али
ништа га није могло спасити, јер је Фрањо
ударао из све снаге, а лопте су непо гре -
шиво одседале по угловима терена. 

Следећа година била је за Франца суш на.
Убедљиво је изгубио од све јачег Пунчеца
на првенству државе, на домаћој ранг-ли -
сти је трећи, иза Паладе и Пунчеца. У про -
леће 1934. отишао је у Египат и имао не -
колико почетних победа, али се повредио
и сезона је пропала. Срећом, по вреда је
санирана и Кукуље вић се вратио опо рављен
и „гладан“ победа у 1935. годи ни. Освојио је
турнир у Пирхандону, а са Ша фером и пр -
вен ство Индије након успеха против Брука
и Кришнашванија (који су прет ходно ели -
минисали Пунчеца и Пала ду), у Риму и
Напуљу добио је неколико заи ста сјајних
играча, а у Вим бл дону Немца Лунда, Ма -
ђара Стан та, док је изгубио од јаког Хјуџа. У
по вратку из Лон дона осво јио је првен ство
Хо ландије у ме шо витим па ро вима, док је у
Вијаређу тукао Мађара Сигетија.

Пут у Индију
У Вимблдону 1937. Кукуљевић је играо

сасвим солидно. Савладао је Енглеза Хера
и Американца Сурфејса, али му се Кро -
форд реванширао за Земеринг (3:6, 2:6,
8:10). Међутим, један сусрет имаће утицаја
на Францов даљи животни пут. У Лон дону
се упознао с индијским принцем Ку чом,
великим љубитељем тениса, који ће кас -
није Кукуљевићу бити домаћин на гос -
товањима по Индији. Заједно су у Вим бл -
дону играли дубл и победили пар Ме такса
– Јамаи у пет сетова.

Кукуљевић је успешно играо на неко -
лико интернационалних турнира. Осво јио
је првенство Холандије савладавши Ита -
лијана Де Стефанија, у Диселдорфу је по -
бедио Чехословака Сибу, а у финалу Ко -
пенхагена Паладу. На првенству јужне
Шведске Франц и Јожа су били победници
у паровима, а у синглу је Палада био бољи
(5:7, 6:3, 13:11). У Ролан Гаросу 1938. го -
дине Кукуљевић игра у животној форми.
Био је сасвим равно праван славном До нал -
ду Баџу. У мечу који се не заборавља, са
мно    го сјај них поена частан пораз Куку ље -
вића – 2:6, 6:8, 6:2, 6:1, 1:6! 

У Паризу Франц није био само од личан
у синглу – и у паровима с Паладом освојио
је високо треће место на првенству Фран -
цуске. Загрепчанин се те го дине оже нио
сестром познатог тадашњег фудбалера Аце
Живковића, прихватио је понуду из Ин -
дије и отишао на више ме сечну турнеју.
Био је трећи у Кал кути и на првенству Не -
пала, златни пехар освојио је у Порбан -
дару. Био је гост је многих махараџа, играо

Кукуљевић (десно) уочи пута
репрезентације Југославије 
на Балканске игре у Атини, 
1931. године са Фрањом Шефером, 
Лили Шрегер и Властом Гостишом



егзибиције, али је имао доста времена и за
остала уживања – лов на лавове, играње
голфа…

С Американцем Мекнилом наступао је
на турнеји по Филипинима и Јапану, али
се вратио у Загреб јер су га чекале обавезе
у Дејвис куп репрезентацији. Играо је у
па ровима, а његову снагу и разорне удар -
це добро су осетили Швеђани и Белги -
јанци. Али, онда следи невероватан пех у
финалу с Немцима у Берлину, Кукуљевић
и Пун чец водили су против Хенкела и
Метакса с 2:1 у сетовима и 4:0 и изгубили
мини малном разликом у петом сету. Куку -
љевић је за једно с Пунчецом 1938. освојио
пр венство државе у паровима и то је била
његова 13. титула првака – једна у синглу,
шест у паровима и исто толико пута у мик -
су, најчешће с Властом Гости шом.

Растурио Баџа

Долазак у Југо славију Доналда Баџа,
вимблдонског по  бедника и најбољег игра -
ча света, у јуну 1938. године, побудио је
огромно занимање. У Београду Кукуљевић

је надиграо великог ривала са 15:13, 7:5!
Ретко који европски играч могао се тада
по хвалити да је тако нешто успео, јер је
До  налд и егзибиције играо врло озбиљно,
с много труда. Американац је увек играо
пуном снагом, озбиљно и са пуно енергије.
Тога дана у Београду Кукуље ви ћеви сер  -
виси остављали су рупе на тени ском игра -
лишту. Све му је успевало. Зајед но с
Пунчецом, Кукуљевић је забележио по беду
и у игри парова против комби на ције Мако
– Баџ са 6:2, 1:6, 7:5, 6:4 и тиме ове рио своју
супериорност.

И на првенству Француске севале су му -
ње из његовог рекета – победио је Римеа и
Катону, а повреда га је омела да се окуша с
вимблдонским финалистом Куком (САД),
након 2:6 и водства 2:1 у гемо вима…

Сјајне Кукуљевићеве игре у Вимблдону
'39 потребно је посебно истаћи. Пре рата
Енглези су звали Кукуљевића скраћено
„Кукуљ“. Много је комплимената добио
наш репрезентативац на вимблдонској
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Када је Фрањо Кукуљевић имао 
свој дан свеједно је било ко је био 
са друге стране мреже
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пред стави 1939. године и то с правом јер се
пласирао у четвртфинале највећег тенис -
ког турнира. Већ на турниру Квинс клуба
Фрањо је најавио одличну форму декласи -
равши познатог Енглеза Винија Остина са
6:4, 6:4.

У Вимблдону Кукуљевић је играо још
боље. Прво је саладао Кинеза Ким Чоа са
6:4, 7:5, 6:4, затим домаћег тенисера Дел -
форда са 6:4, 6:3, 6:1. А онда, испречио му
се нови првак Ролан Гароса, Американац
Мекнил, главни фаворит турнира. Пред
5.000 гле далаца Франц је почео прилично
неси гурно и не загре јано. Очи гледно да је
важност меча и шанса да се нађе међу осам
најбољих на овом тур ниру, спутала Куку -
ље вића да, бар у почетку, покаже своју
снагу и уме ће. Али, што је први сет одми -
цао, Кукуљевић је био све сми ренији.
Млади амерички играч није ни слутио
шта га чека. Ку ку љевићеви сервиси по -
ста јали су све јачи и пре ци знији, а стра -
ховити сме чеви непо гре шиви. Америка -
нац је по сле првог из губ љеног сета повео
у другом са 4:2 и 5:4, али Фрањо није
попустио. Играо је све боље и на крају, на
терену је постојао само – Ку ку љевић!
Фор  сира јући страшан темпо „бом бардо -
вао“ је збуњеног Аме ри канца и са 6:4, 7:5,
6:1 ис пратио га у гле далиште! Била је то
сенза ционална побе да о којој је много
писала енглеска штампа. 

– Тешко се играло на клизавом те рену.
Неколико пута нашао сам се на трави. Јед -
ном сам и теже пао и повредио руку, али
срећом десну (Кукуљевић је лево рук!).
Била је то моја најбоља игра у Вимблдону
– оценио је Кукуљевић.

– Мо рам призна ти да ми је, ипак, више
од говарао клизав терен, боље сам се сна -
лазио него Мек нил, а и служио ме сер -
вис. Колико асова? Не знам ни сам, али
било их је заи ста много“.

И Мекнил се срчано борио. У јед ном
тре нутку полетео је за једном скраћеном

лоп том, оклизнуо се и „пролетео“ кроз
мре жу! И кад се мислило да ће Фрањо
Куку љевић, осокољен великом победом,
зако рачити још ближе врху дошао је,
сасвим неоче киван, пораз у четвртфи налу
од Нем ца Хенера Хенкела. Кукуље вић је
играо на пет, превише нервозно, и мало -
душно, брзо је изгубио са 1:6, 3:6, 2:6. Био
је то потпуно неочекиван пораз после
сјајне представе у претходном колу, непо -
вратно изгубљена шанса да се Фрањо Ку -
ку љевић нађе међу четири најбоља, а
онда, ко зна…

Фрањо Кукуљевић био је светски пут ник
немирног духа, један од четворице наших
предратних мускетара. Поново се, уочи
рата, обрео у Индији, где је био изу зетно
популаран и увек радо виђен гост. Играо је
егзибиције и турнире успут по дучавајући
младе Индијце вештини игра ња тениса…

Фиренца 1933: Фрањо Кукуљевић



ФРАЊО ПУНЧЕЦ

Хармоничних покрета,
упоран као дизел машина
која није знала за умор 

Пролазе године, главних актера одавно
нема, па су писана сећања Фрање Пунчеца
о његовим тениским почецима свакако
нај меродавнија:

„С великом вољом сам тренирао и играо,
а онда је дошао тај пут у Загреб на меч у
коме су се састали тенисери из Загреба и
мог Ча ковца. Наравно, толико сам напре -
до вао да се више није постављало питање
зашто за мој родни град игра један са -
купљач лопти. Био је хладан фебруарски
дан 1930. кад сам држећи у руци завежљај

стигао у Загреб, на игралиште АТК. Изгу -
били смо с 1:8, али сам ја једини добио меч
савла дав ши енглеског конзула који је
играо за за гребачки клуб. Звали су ме Фра -
њо Ме ђи мурец. Неколико загребачких
тениских ентузијаста, пре свих Антун
Дем бић, же лели су да останем у Загребу,
али ме отац није хтео пустити, па сам и
даље остао у Чаковцу. Под бригом и окри -
љем поро дице Дембић и Јерка Франето -
вића, касније Гезе Легенштајна и још кас -
није Кожелуха, сваки дан сам све више на -
предовао и сна ла зио се у махању реке том.
Не верујем да бих икада отишао из Чаков -
ца да једног дана мој отац, кад је пролазио
крај игра ли шта, није чуо ’браво, Пунчец’.
Неко је тако викнуо након што сам добио
сет у једном мечу. Кад је отац чуо и од мог
учитеља реченицу ’сјајан је тај ваш син’,
питао ме код куће да ли још увек желим у
Загреб. ’Још как, тата’. – Па кад је так, а ти
иди…

Отац се предомислио
Још исте вечери послао сам писмо Дем -

бићу и за пар дана се обрео у клубу Кон -
кордија. Имали су тениске терене недале -
ко од фудбалског игралишта (дана шњи
стадион НК Загреб) где је била и клупска
кућа. Становао сам у малој соби клупске
куће, на самим тениским тере нима. Тре -
нирао сам напорно и то рано изјутра и
журио сам да што брже постанем те нисер.
Кад сам уморан лежао испружен на кре -
вету, сањарио сам о својим будућим мече -
вима. Увек сам желео играти као Куку -
љевић или рецимо Шефер, који су тада већ
били познати играчи. Ипак, ни сам веровао
да бих их могао достићи. Често сам одла -
зио да их посматрам како играју, а следећи
дан бих на игралишту покушавао да ими -
тирам њихове ударце. Гледајући, стално
сам учио. Имао сам целу собу облепљену
сликама великих играча – Тилдена, Кошеа,
а највише ме одушев ља вао Лакост. Сваку
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његову фотографију настојао сам наба ви -
ти. Тренирао сам 5–6 дана у недељи и ос -
во јио први турнир 1932. Те године одуше -
вио ме сусрет Југославија – Јапан, а посеб -
но игра Јиржија Сатоха.

На државном првенству 1933. године,
ују  тро сам победио Шефера, а после подне
изгубио од Кукуљевића, коме је сваки сер -
вис доносио поен. Прву интернацио налну
победу постигао сам 1934. године против
чешког репрезентативца Јана Ко же луха у
сусрету градских репрезентација Прага и
Загреба. И од тада почиње мој успон… 

Наравно, у почетку је било и неуспеха,
али ништа ме није могло обесхрабрити.
Трудио сам се да поправим грешке које су
ми сметале да се развијем у доброг играча.
Тренирао сам по осам сати и нисам знао за
умор. Интернационални мечеви показали
су ми којим путем треба ићи. Тај пут је
тежак али је једини: треба се потпуно
жртвовати за тенис! И ја сам то учинио“.

Тенисер који је понизио
аријевце

Југославија и Фрањо Пунчец су тениски
прваци Европе! „Ехо“ из тридесет и девете
који говори о највреднијем подухвату на -
шег предратног тениса. Четири мускетара,
Фрањо Пунчец, Драгутин Митић, Јосип
Палада и Фрањо Кукуљевић дочекали су
1939. годину и наступ у Дејвис куп такми -
чење у зениту форме и играчке зре лости.
Југословени су се поигравали с Ирцима у
Загребу, сигурном игром са владали су у
Будимпешти чврсте Мађаре са 4:1 (Митић
је победио Ашбота), у Ми лану су изборили
тешку победу против тврдих Италијана са
3:2, у Загребу су били супериорни против
Белгије, иако то ре зул тат (3:2) не показује,
и са таквом стра шном серијом победа
ушли су у финале Ев ропске зоне.

А онда је уследио незаборавни сусрет с
Немцима. У сам освит Другог светског ра -

та, када је Хитлерова Немачка већ уве лико
финализирала своју идеологију о аријев -
ској раси. Меч се играо у Загребу на ново -
изграђеном стадиону на Шалати. За греб је
данима живео за овај несваки дашњи су -
перспортски догађај. Нагађало се и прог -
нозирало, правиле су се разне ком бина ци -
је, у медијима, данима се анатом ски пре  -
цизно сецирао противник који је го дину
дана раније у Берлину био прејак за
југословенске тенисере. Публика, жељ на
реванша и пуне афирмације овог спор та,
као да је осећала да се може догодити
изненађење. 

До последњег места испуњене трибине
стадиона на Шалати 28. маја 1939. године
и наелектрисана атмосфера дочекали су



актере овог тениског спектакла, првог од
три предвиђена дана за финални окршај
Југославија – Немачка. У последњем тре -
нутку гости су уместо искусног Менцела у
игру убацили млађег и агресивнијег Гео  -
фарта. Да ли је то била грешка немачког
капитена? Јер, Пунчец је рутинирано сло -
мио Геферта и Југославија је повела с 1:0, а
публика је наградила Пунчецa френетич -

ним аплаузом, који је потрајао све док није
отишао у свлачионицу. Али, Немци, к о̀
Немци, никада се не пре дају. 

У другом сингл мечу Драгутин Митић
није успео да се одупре Хенкелу и глатко
је изгубио у три сета. Свакако да је и
атмосфера, као и притисак публике на
Шалати, утицала на Митића да на тако лак
начин препусти Хенкелу меч, па су гости,
после првог дана имали сјајних и обећа -
вајућих – 1:1.

Другог дана играо се меч парова. Уз
Пунчеца, заиграо је Фрањо Кукуљевић.
Дуго су наши „играли по жици“, пропус -
тили сет лопту у том уводном сету. Успели
су, великом борбом и залагањем, да изборе
пети сет, али нису имали снаге да га реше
у своју корист. Немци су славили и после
другог дана имали колосалну предност од
2:1 и на тај начин осетно смањили наше
шансе за коначни тријумф. Крешчендо је
наступио последњег, тре ћег дана. Митић
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„Животно искуство је и те како важно, ни -
сам путовао затворених очију… Пала да,
Куку љевић, Ми  тић и ја путовали смо скро -
мно, без лук суза и удобности, по мешани са
све том који је био близак нама самима, у во -
зовима и на паро бродима у трећој класи на
тврдим клу пама, и у додиру с тим и таквим
људима највише сам научио“! 

Турнеја 1934/1935, Индија: вођа пута 
др Ивица Павелић, Фрањо Шефер,
Јосип Палада, Фрањо Пунчец и Фрањо
Кукуљевић
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се опоравио од пораза у мечу са Хенкелом
и, што је најважније, није подлегао пси -
хози. Сјајном игром просто је збрисао Гео -
фарта и изједначио резултат на 2:2. Ко -
начног по бедника одлучивао је дуел два
најјача игра ча у обе репрезентације, такође
и тени сера који су се тада налазили у ев -
ропском врху – Пунчеца и Хенкела.

Оборен и Хенкел

У Загребу је тих дана била неподнош -
љива врућина, али тенисери нису имали
времена, ни воље, да се на то обазиру. У
мечу одлуке извлачили су свој максимум
пред 4.000 љубитеља тениса који су ужи -
вали и стрепели, уздисали и френетично
се радовали, активно суделујући у сваком
потезу, поену, гему…Пунчец је буквално
шетао Хенера Хенкела из угла у угао, а
дијагонале су биле прецизне до перфек -
ције. Једноставно, Пунчецу је лопта „седе -
ла“ на рекету, а он ју је распоређивао по

терену противника с таквом лакоћом да је
Немац, како је сет одмицао, упадао у све
већу депресију.

Пунчец је повео 2:1, па 4:3, али Хенкел
се није предавао. Стигао је до 8:8, ипак
Пунчец је са неколико изузетно прецизно
пласираних лопти стигао до 10:8 и првог
сета. Од тада је Пунчецова рука постала
још сигурнија, зачас је било 5:2 и још један
сет је у џепу. Наш мајстор је одиграо једну
од својих животних партија, све му је по -
лазило за руком и збуњени Хенкел подигао
је руке на предају, након што је у трећем
сету уследила муњевита егзеку ција – 6:0!
Победа! После последњег по ена, раздра га -
ни Францек, у властитом оду шев љењу, рас -
палио је лопту високо у небо. 

Шалата се проламала од узвика пре -
срећних гледалаца, бели шешири и капути
полетели су увис… Пунчеца су сви желе -
ли да загрле, ту су били репрезентативци
Јожа, други Фрањо, Драгец, функционери
савеза, капи тен Павлица, уз скандирање и

Пунчец о себи
„Ја се нисам никад нарочито нер вирао!

Трема мени није била позната. Истина, не -
правда судија могла ме на кратко изба цити из
концентрације, али не задуго. Обично
сам после таквих не правди играо из
ината с двоструко ве ћом вољом за
победом. Јутар њи кон дициони тре -
нинг нисам пропуштао ни за живу
главу. За време турнира за ручак
нисам јео месо да не будем жедан
током меча. И још нешто, вежбао сам
у најдеб љем пуловеру и то увек
после ручка кад сунце најјаче при -
пече. Тешко је било, зној је цурио потоцима,
али ми је зато било лакше на мечевима“.

Новинари су писали да је Пунчецова
каријера фантастична и да подсећа на бајку.
„Ако се попео на сам врх и постао најбољи
тенисер Европе, онда је то ње гова властита
заслуга“.

Палада о Пунчецу
Питали су Јожу Паладу, с којим је Пун чец

пропутовао свет, како би он оце нио свог
партнера, противника и прија теља.

„Пунчец по стасу и конституцији баш и
није слика и прилика врхунског те -
нисера – био је страшно чврст и набијен,
ши роких рамена, снажних ногу и руку.
Али то му није сметало да буде неве -
роватно брз и покретан на терену.

Управо та ње гова физичка грађа често
је код његових про тивника изазивала

погрешне проце не да га могу савла -
дати, ако га „шетају“ по терену. Његови

форхенд и бекхенд удар ци? Само за поже -
лети! Класика у техници. Хармо нија покрета,
необично прецизна дизел ма шина која није
знала за умор. Озбиљно је схватао сваки меч,
сваки тренинг. Францек је био изузетан
борац, кртица, пун самопоуздања. Првок -
ласан тактичар. Једном речју – играчина!“



овације које трају, трају… Тренер репре -
зентације, Фра н цуз Висо, био је узбуђен.
Смогао је снаге да само у једној реченици
искаже своје одушевљење и радост, али и
дивљење за игру коју је Пунчец приказао
тог врелог поподнева на Шалати: „Пунчец
је играо formidable (страховито!)“. 

После тог историјског загребачког под -
вига југословенски мускетари су морали
на далек пут у Бостон да би на неутралном
терену укрстили рекете с репрезентацијом
Аустралије у Међузонском финалу Дејвис
купа. Пред неколико стотина гледалаца,
претежно наших исељеника, југословен -
ски тенисери су пружили снажан отпор.
Достојно су репрезентовали европски
тенис, али су доживели частан пораз – 1:4.
Једину победу у овом мечу забележио је
Фрањо Пунчец у незаборавном дуелу са
Џоном Бромвичем. 

У игри Фрање Пунчеца није било слабих
места. Слао је оштре, врло дугачке лопте
по угловима игралишта. Ударци су били
снажни и технички савршени. Против ни -
ци су после мечева говорили, не без раз -

лога, да је свака његова лопта тешка као
олово. Ретко се упуштао у екстравагант -
ности и никад није био склон експери -
ментисању. Креативан у игри, упоран и
ста ложен, с бескрајним поверењем у себе,
увек мак си мално фокусиран и са пуно
самопоуз дања, са изузетном кондицијом с
којом је просто млео своје противнике.
Пунчец је и најјаче играче „убијао“ својом
наоко једноличном и дефанзивном игром,
али готово виртуоз ном у прецизности!

Роб тениса
Фрањо Пунчец је имао јасно зацртан

пут. Пут ка врху. А знао је то и да оствари.
Сва задовољства је жртвовао једином свом
циљу. И успео је!

„За мене нису постојала друга за довољ -
ства осим тениса. Можда бих могао рећи
да сам у почетку кари јере постао роб
тениса. Верујем да сам само тако могао ус -
пети. Био сам тврдоглав и страшно упоран.
Моја је воља увек била чврста. Кад год бих
нешто нау мио, „гурао“ бих до краја. Ми -
слим да у томе лежи тајна мог успеха. На
тур нејама сам више научио него у шко ли.
Упо знали смо свет изблиза. 

Од „малог човека“ Фрањо Пун чец је
успео да се у спорту уздигне до највише
степенице захваљујући чврстој вољи, неу -
морном раду, та ленту и самоодрицању.
Циришки „Спорт“ је 1939. године ставио
Фрању Пун че ца на прво место у Европи и
на високо треће место у свету (1. Бромвич
2. Ригс 3. Пунчец…). Лист је то образло -
жио речима – „Југословен Пунчец се на -
лази, свакако, на врхунцу своје каријере.
Он се пробио међу најбоље играче света
неверо ватним залага њем, истрајношћу и
упорним вежбањем“.

После рата меч с Французима, у Паризу
1946, остаће као један од најдраматич ни -
јих и најбољих сусрета које су одиграли
наши репрезентативци у Дејвис купу… и
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стадиона Вимблдона
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још једна велика егзибиција ненадмашног
Пунчеца. …По широким париским буле -
ва рима, облепљеним шареним плакатима,
па дали су леци из авиона најављујући
сусрет Француска – Југославија. 

Добро познати стадион у Булоњској шу -
ми тог лета 1946. године као да је подгре -
вао жеље Француза да се после ратних го -
дина покрене и зата ласа тениски спорт и
врати на старе пози ције. Огромно је инте -
ре совање влада ло у главном граду Фран -
цуске за тај меч. Још Југословени нису ни
стигли у Париз, а већ су улазнице биле
разграбљене – неко лико хиљада Парижана
остало је без улаз нице.

Због кише, која је пар дана обилно нато -
пила Париз, на расквашеном и клизавом
терену Ролан Гароса, лопте су се веома
брзо наквасиле, па су ниско одскакале и
тешко се могле контролисати. Играчи су,
ипак, улагали све своје знање и спо соб -
ности. Оба сингла првог дана трајала су по
пет сетова, али нисмо имали среће. Петра
је победио Митића, а Бернард Пунчеца,
иако су наши момци водили до пред крај
мечева. Критичних 0:2! Југословени су се
успели реванширати у игри парова – три и
по сата 12.000 гледалаца држало је палчеве
свом новом пару Дестрем – Пелиза. Не -
вероватном упорношћу Фрањо и Драгец
спасили су пети сет у којем су Французи
водили са 5:4, 6:5, 7:6… добивши меч ре -
зул  татом 10:8! Тако је вођство Француза
сма  њено на 2:1 и с нестрпљењем се чекао
тре ћи дан и два преостала сингла. Митић је
последњег дана играо први меч. Губио је
1:2 против Бернарда, али је у наставку, на -
кон што се у паузи освежио под тушем, за -
играо снажно и изједначио укупни резул -
тат на 2:2. И сада је дошао на ред Пунчец,
да опет у последњем, одлучу јућем мечу, с
високим Петром, одлучи о победнику! 

Сударила су се два различита стила, две
супротне концепције. Током читавог меча
Фрањо је враћао дубоке лопте миксујући

своје ударце с пасинг-шотовима. Пунче цо -
ви топовски ударци често су мимоила зили
Петру на мрежи. Француз је у че твртом
сету спасао три меч лопте, али је у петом
Пунчец неумољив, добивши га без
изгубљеног гема – 6:3, 3:6, 6:1, 7:9, 6:0!

Коментар париског дневника „Le Mon -
de“ детаљно је описао догађаје с Ролан
Гароса и ево једног занимљивог одломка
који говори најпохвалније о свему што се
догађало на рубном делу Булоњске шуме
тог незаборавног викенда 1946. године и,
наравно, хвалоспеву нашим играчима.

„…Какав меч! Наши се тенисери могу
уте шити што су их победили истински
шам  пиони. И то двојица која су савладала
четворицу. Дубок наклон и скидамо капу
победницима… Публика је изражавала
оду  шевљење, разочарање, срџбу. Призна -
јемо са жаљењем да нисмо требали извиж -
дати противничке играче код измене стра -
на. И линијске судије показивале су при -

Москва 1947: Фрањо Пунчец, 
Драгутин Митић, Јосип Палада



страност, а то баш није фер. Пунчецу су
узели четири „грешке“ ногу код сервиса, а
Митићу чак шест, и то код поена где им је
највише била потребна концентрација.

Што се саме игре тиче, уздигла се до
ква литета највећих предратних мечева! И
Пунчец и Митић, пока зали су се класама.
Пунчец који је 1939. године тукао Бром -
вича опет је стекао у игри против Петре
ударце и снагу своје предратне игре. Какве
ли несавладиве бор бености“… Чланак се
завршава реченицом: „Фран цу зи су се у
Па  ризу сударили с лаво вима“…

Фискултурни савез Југославије послао је
нашим мускетарима телеграм у Париз сле -
дећег садржаја.

„Великом победом коју сте извојевали уз
огромне напоре, пожртвовање и љубав, ви
сте пренели у свет славу нашег спорта и
сла ву наше Народне Републике Југосла -
вије.“

Од Чаковца до звезда

Богата играчка каријера Фрање Пунчеца
испреплетена је успесима на много број -
ним турнирима. Са 18 година Пун чец је
освојио први турнир и то јуниорско пр -
венство државе. Следеће године је најбољи
сениор у земљи и дебитује против Итали -
јана у Дејвис купу; на Бледу је освојио свој
први интернационални турнир, а те
године је савладао и Мензела. Све је јачи –
године 1935. освојио је прва места у
индијским градовима Мадрасу и Пен џабу
и „прови рио“ је у Вимблдон. („Срце ми је
јако ку цало, а очи су биле широм отворене,
и успео сам победити Немца Клајншрота“
– сећа се Пунчец свог првог наступа на
тра ви храма тениског спорта). 

Године 1936. најбољи је у Кејп тауну, док
је у Дејвис купу надиграо Хехта, Босуса,
Метаксу… Годину дана касније, 1937. Пун-
чец је најбољи на турнирима у Вене цији,
Бледу (са владао је младог Дробнија), Ба -

стаду. Победио је Кинеза Ко Син Киа и ос -
војио мањи турнир у Паризу, док је у Вим -
блдону посрнуо у игри с Хенкелом. У про -
леће 1938. успео је на Ривијери да са влада
Американца Ригса са 6:2, 6:3!, Ости на и
Хехта; пласирао се у полу финале Ро лан Га -
роса, а у Вимблдону је тукао Бри жона.

У егзибицији у Загребу поразио је и До -
налда Баџа са 3:6, 6:3, 6:1, а још је освојио
првенство Скандинавије и Јужне Америке,
турнире у Брајтону, Чилеу и Бразилу.

И онда је дошла Пунчецова нај боља
сезона – 1939. Успех за успехом! Првак је
Сао Паула, Монте Карла, Мен тона, Сан Ре -
ма, Брисела, првен ства Јапана и Индије,
без премца је у европској конкуренцији
Дејвис купа. Ту је и сјајна победа над
Бром вичем у Бостону (и несрећни пораз
од истог играча у финалу првенства Југо за -
падног Пацифика након 9:11 у петом сету).
Фран цек се још једном пла сирао међу
четири нај јача у Вимбл дону и на
првенству Фран цуске. У зениту је играчке
форме и кари јере! Године 1940. три пута је
савладао од личног Мађара Ашбота,
освојио је и првен ство Ирске, а онда, због
рата, преки нуо спорт  ску активност. 

Поново се појављује у Вимблдону, на
првом послератном првенству 1946. го -
дине и тек је мало изгубио од свог играч -
ког сјаја – пласирао се међу осам нај бољих
на свету. Исте године у Паризу, у већ
познатом дуелу с Ивоном Петром, сла вио
је победу против каснијег вим блдонског
првака. После овог турнира све ређе игра,
године и килограми учинили су своје. 

У пролеће 1947. отишао је „трбу хом за
крухом“ у бели свет привучен про фе сио -
налним тренерским позивом, осво јив ши и
два последња турнира – победио је на
првенству Египта 1948. и годину да на кас    -
није на првенству Јужноафричке уније.

Пунчец је остатак живота провео у дале -
ком Јоханесбургу. Оставио је рекете и рад
с младима, јер су године учиниле своје. 
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ЈОСИП ПАЛАДА

Суптилан, елегантан,
хладнокрван, мачкастих
покрета 

Јосип Палада је од свих наших тенисера
имао најбољу технику. Изузетан стил,
елеганцију у игри, мекани мачкасти по -
крети, с богатим репертоаром уједначених
удараца. Упућивао је лопту где је желео
прецизно и тачно. Одушевљавао је лепо -
том и суптилношћу изведених потеза.

Врло рационалан, једноставно и брзо,
рекли би сада, компјутерском прецизнош -
ћу, решавао је ситуације, без парадирања.
Никад није на терену правио гестове да би
„купио“ публику. Хладнокрван и миран
(споља), водио је строго рачуна о свом по -
на шању!

На терену се лако кретао (увек на пред -
њем делу стопала). Рад ногу, као из уџбе -
ника. Немци су га снимали и показивали
као пример у својим омладинским школа -
ма, на што је Палада био посебно поносан.
Леворук. Витка фи гура, широких рамена,
уских бокова. Оли чење спортског типа у
оно време. Дуго после престанка активног
такмичења остао је исти иако су се године
гомилале. Мало ко је трајао дуже од њега,
повезан с реке том и лоптицом.

Играч, репрезентативац, савезни капи -
тен, тренер, педагог, популаризатор спор -
та… све у једној особи.

У победи је био скроман, у поразу увек
смогао снаге да стоички и достојанствено
прими ударац као прави спортиста. Аскета
пуних плућа и пуна срца. Било где да је
иза шао на терен, пред очима му је прво био
углед наше земље. Јожи Палади свуда су
врата била отворена. Поштован и цењен
где год се појавио.

„Становао сам у загребачкој Петровој
улици, у суседству Гинеколошке клинике.
Доктори су саградили тениско игралиште
и ја сам 1927, као петнаестогодишњак,
почео ревносно да им скупљам лопте.
Почео сам играти тенис на наговор др
Чопа (касније открио и Митића) који ми је
поклонио рекет марке „Стар“ и од првог
дана заљубио сам се у тенис. Вежбао сам
данима као самоук, а зид је био мој нај -
вернији противник“.

У тадашње време, двадесетих година
овог века у Загребу, требало је имати хра-
брости да би се млади човек одлучио по -
светити тенису. Тек врло узан, повлаш -
ћени део људи играо је тенис. Дечака из -
дужених руку, висока чела, зализане косе
(рођеног у Загребу 5. фебруара 1912. го -
дине) у прво време доста је спутавао осећај
мање вредности, што се одразило и на
психичкој нестабилности. Но, с временом
је и то нестало.

„Све до 1930. године у Загребу смо игра -
ли тенис само када је било лепо време, а
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кад би дошла зима, одлагали смо рекете до
пролећа када би, опет, почињали изнова.
Само неки бољи загребачки играчи (Ша -
фер, браћа Кукуљевић и Фридрих, Антол -
ковић, Маленчец, Мира Вирт), а међу њи -
ма и ја, вежбали смо у тадашњем Загре -
бачком збору. Те године преселио се „док -
торски клуб“ из Петрове на Шалату про -
менивши име у АТК“.

Било је врло тешко пробити се у елиту.
Посебно Јожи Палади који није имао
друштвених веза, па је то морао учинити уз
многа одрицања и снагом властитог та -
лента. Након три године Палада је успео…
Године 1932. наступио је за репрезен таци -
ју Загреба против Будимпеште, а сле деће
године двадесетогодишњи Палада дебито -
вао је у Дејвис купу у Фиренци. С Куку -
љевићем је победио Морпуржа и Радоа у
мечу парова. И онда велики тре нутак за
Паладу - егзибиција у Загребу про тив
славног Тилдена уз частан отпор (3:6, 5:7).
Све више стиче искуства и го дине 1934.
већ је бољи од Фрање Куку љевића.

Прву велику турнеју предузела је чет -
ворка, Палада, Пунчец, Кукуљевић и Ша -
фер у егзотичну Индију у зиму 1934. годи -
не. Палада је освојио турнире у Бомбају,
Калкути и у Алахабаду, где је у финалу
свладао Пунчеца и тако освојио првенство
Индије. Били су то незаборавни мечеви и
егзибиције, сусрети с песником Тагором,
царском палатом Таџ Махал у Акри,
несвакидашњи доживљаји у лову на дивље
животиње…

„Једног дана добили смо позив принца
од Куча, нашег домаћина, који је нама у
част приредио лов на крокодиле на реци
Ганг. Дали су нам ловачке двоцевке, које ја
нисам знао у први час ни прихватити, јер
никад пре нисам имао пушку у руци“,
прича Јожа. „Укрцали смо се на велики,
лепо опремљен сплав и спустили низ Ганг.
Неколико је Индијаца веслало и управ -
љало „бродом“, а ми остали посматрали
смо нетремице воду и обалу, не би ли негде
опазили крокодиле, па да им пока жемо
како смо ми тенисери и добри стрелци.
Под утиском неких америчких филмова,
сматрао сам до тада крокодиле опасним и
крвожедним животињама, али сам на спла -
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Јосип Палада и Фрањо Пунчец, Осијек,
одлазак на егзибициони меч
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ву сазнао да су крокодили у Индији врло
плашљиве животиње. На јед ном смо нешто
приметили па смо припу цали. Уместо кро -
кодила Шафер је замало убио једног Ин -
дијца који се купао и чија је глава изро -
нила из воде.

Нисмо имали ни среће да изненадимо
крокодиле на копну, на сунчању, јер су
они заправо силно опрезне животиње. Пре
него га опазиш, чујеш шуштање грања и -
тишина. Само се још круг шири по води на
месту где се животиња тихо спустила у сво -
ју безбедну средину. За време лова, када
смо изашли на копно, удаљио сам се с јед -
ним Индијцем од осталих. Пошли смо пре -
ма обали и том сам се приликом прибли -
жио удаву који је висио с дрвета. Рефлек -
сно сам одскочио у страну бојећи се да се
удав не баци на мене. Но, удав, чини се,
није за то имао ни најмање воље. Индијац
га је почео ударати штапом, а удав је само
подигао свој обешени део тела и опет се
смирио. То је било још једно изненађење
за мене. Пре тога сам мислио да сваки удав
једва чека да скочи на жртву, јер, чему
онда носи тако страшно име“?

Од 0:5 до победе

Крајем 1936. године наши тениски мус -
кетари „искрцали“ су се на крајњем југу
Африке. У Јоханесбургу је било тешко иг -
ра  ти због велике надморске висине и ваз -
духа који је био много ређи, па, осим што
су имали проблема с дисањем и лопте су
летеле већом брзином. Ипак, Југосло вени
су победили домаће играче у неко лико су -
с рета, а Палада је освојио првен ство Јуж -
ноафричке Уније после велике борбе у пет
сетова – 6:2, 0:6, 4:6, 6:1, 6:0.

Палада је све више играо на турнирима
широм Европе и из дана у дан напредовао и
постајао све озбиљнији и бољи играч.
Побеђивао је неке познате играче оног доба
– Хехта, Баварског, Метаксу, Сигетија, Вон

Керлинга, Босуса, Ашбота, а освојио је и
првенство Шведске 1936. године у дво рани.

Један од незаборавних мечева био је онај
у Београду с Пољацима. Јожа је губио 0:2 у
сетовима, 0:5 у гемовима и противник је
имао 0:30 у поенима. На крају, славио је
Палада, а жртва је био Пољак Тлоцвински.
То је био заиста подвиг. После тога усле -
диле су нове победе и тријумф на турниру
у Варезеу.

Следиле су још боље игре. Године 1938.
Палада је био најбољи на првенству Ирске у
мушким паровима с Роџерсом, потом је са
Пунчецом освојио првенство Скандина вије
(у дворани) у Хелсинкију. Затим је на дру -
гом крају планете, у Буенос Аиресу, заузео
друго место на првенству Јужне Аме  рике,
победник је био – Фрањо Пун чец.

„Аргентинци се нису могли надивити
нашим играма и прогласили су нас мај -
сторима тениса. Новине су биле пуне на -

За репрезентацију играо 37 пута: 
Јосип Палада



ших слика, а у текстовима се писало о нама
само у суперлативима. На насловној стра -
ни листа „Ла Разон“ писало је „Brillantes
figuras del tenis extraniero“, а „Ла Насион“
је преко целе стране имао носећи наслов:
„Excelante impresion dejaron Puncec u Pa -
lada“.

Године 1940. Палада је освојио
Међу народно првенство Данске
у Копенхагену, а почетак рата и
напад на Југославију за тиче га,
као и Пун чеца на француској
Ри ви јери. Настаје прекид сјајне
каријере који је потрајао све до
окончања рата. 

Палада је, баш као и већина
тенисера, сма трао да је игра ње
на турнирима емотивно пот  -
пуно различито од наступа у
репре зен тацији за Дејвис куп. 

„За сваког тенисера нај теже је играти у
Дејвис купу. Никакав Вим блдон, Ролан Га -
рос, ни Форест Хилс (тада се Ју-Ес опен иг -
рао на травнатим тере нима Форест Хилса)
не могу створити код играча такву тен -
зију, нагомилати толико адреналина у
кр ви. На ступи у Дејвис купу играчима
про сто наме ћу највећу одговор ност. Ту
пред стављаш своју земљу и, баш као и твој
про тивник, спреман си за борбу на живот
и смрт. Моја генерација је по стигла нај -
веће успехе у том реномираном еки пном
такмичењу.

Први велики успех у Дејвис купу ре пре -
зентације Југославије у Паризу 1936. годи -
не, а јунак на теренима Ролан Гароса био је
Јожа Палада. У великом стилу надиграо је
прво познатог Кристијана Бо суса – 6:2, 2:6,
6:3, 6:2, а онда је у петом, одлучујућем дво -
боју на мегдан изашао Детремоу. Не треба
рећи каква је тензија била на трибинама.
Резултат у мечу поравнат – 2:2, одлука о
победнику у ру кама двојице мајстора.
Такође не треба посебно истицати на чијој
је страни била публика, судије… На крају

6:1, 1:6, 8:6, 6:4, наравно за Паладу и –
победа. Велика, огромна. Маршал Пе тен
је напустио трибине, једноставно није
могао до краја да остане на трибинама и
дочека неславан крај овог меча и болан
по раз за фавори зоване (на сваки начин)
до маћине.

Одмах након велике победе на Ро -
лан Гаросу Палада, Митић, Куку -

љевић и Пунчец одлазе у Беч где
у окршају с Ау стријанцима три -
јумфују (Палада је морао да игра

пет сетова да би савладао Бавар -
ског, и исто толико с Метаксом) и

пласи ра ју се, први пут, у финале
Европ ске зоне Дејвис купа.

Овај успех одјекнуо је широм
света, а Палада се сећа повратка
у Загреб.

„Дочекала нас је велика маса
навијача на загребачкој стани -
ци, било их је преко 15.000! У

тој свеопштој гужви и гунгули, свако је
желео да допре до нас, да нас за грли,
додирне. Остао сам без шешира, скинули
су ми капут, однели рекете… У финалу,
изгубили смо од Немаца, са Фон Крамом
на челу. Били су прејаки за нас, мада је
коначан резултат био часних 2:3“.

Следећа година није била ус пешна, али
већ 1938. наши мус кетари су поново стиг -
ли до фи нала Европске зоне Дејвис купа.
Прво су пали Чехословаци, па Швеђани и
у полуфиналу Белги јанци. И поново фи -
нале у Бер лину против Немачке. Тада је
нацизам у Немачкој узео маха, а победе су
ари јевцима, поготово у спорту, много зна -
чиле. И поново минимални пораз. Палада
је несретно изгубио од Метакса у одлучу -
јућем, крајње узбудљивом и неизвесном
петом сету, а укупан резултат – 1:6, 6:4, 6:1,
3:6, 12:10. А онда стиже златна година
југосло венске Дејвис куп репрезентације.
Те, 1939. године наши тенисери су се
попели на тениски Олимп.
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После рата, такмичења у Дејвис купу су
настављена, а наши су, резултатски, веома
лоше отворили сезону. 

„У Паризу су Французи по ве ли са 2:0.
Њихов капитен, славни Жак Бруњон, по -
сле првог дана и убедљивог вођства Фран -
цуза, добацио ми је у про лазу: „Не бри ните
и не тугујте много господине Палада
јавићу вам се из Аустралије“. У на ставку
меча, следећег дана, наш дубл је победом
смањио вођство Француза, а послед њег
дана с две победе Југо славија је поново,
усред Па риза, на те ренима Ролан Гароса
тријум фовала. Палада, на рав но, није остао
дужан Бру њону који је „обесио нос“ и у
пролазу му добацио: „Не жалостите се
Бруњон, ако победимо Шве ђане писаћу
вам из Аус тралије с Међу зонског финала.“ 

Ипак, с најмањег континента „јавили“ су
се Швеђани. Тај меч је био заиста траги -
чан, а пораз потпуно необјашњив. Меч
против Бергелина и Јохансона у Варбергу,
средином јуна, био је пун обрта и за нас се,
на жалост, завршио неочекиваним пора -
зом. Било је више фактора који могу
објаснити тај велики обрт у мечу. Можда је
кобно било што Фрањо Пунчец није играо
због напада чира. 

Целокупна спортска јавност у Југосла -
вији пратила је дуел преко радио апарата.
Преносио је вођа пута Фрањо Блази. На -
диграли смо домаћине и после првог дана
повели са 2:0. У шведским медијима сутра -
дан осванули су наслови типа: „Црни дан
шведског тениса“. Палада евоцира тај меч.

„Играо сам као у најбољим данима. Била
је велика врућина што нам је одговарало.
Брзо сам савладао Бергелина, лако и убед -
љиво – 6:3, 6:3, 6:3, док је нешто тежи меч
играо Драгец (Драгутин Митић) и савла дао
Јохансона у пет сетова – 4:6, 1:6, 6:1, 6:2, 6:0.
Али, пех с временом, чини се, Швеђане је
потпуно вратио. Наиме, пала је киша, меч
је био прекинут, што је дало прилику
домаћину да се среди. Опора вили су се од

шока и у наставку заиграли на све или
ништа. Та игра „ва банк“ им се итекако ис -
платила. Ми смо, помало не очекивано, де -
ло вали уморно. То се може објаснити чиње -
ницом да смо скоро два месеца, без пре -
кида, крстарили Европом и нон-стоп игра -
ли. Могли смо да добијемо ту игру парова.
Митић је играо сјајно, водили смо с 2:1 у
сетовима, у че твртом били непрестано у
вођству – 2:0, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, имали меч
лопту и после два и по часа игре –
изгубили – 1:6, 6:3, 6:3, 6:8, 2:6. 

Последњег дана меча Палада је играо с
Јохансоном, али је Шве ђанин тријумфовао
резултатом 6:3, 6:4, 6:4 и домаћини су из -
једначили на 2:2.

Срећа нам је потпуно окренула леђа у
последњем мечу дуела. Митић је имао по -

Млади Ивко Плећевић и Јосип
Палада на Клупском државном
првенству, 1953. године



беду у рукама, добио је прва два сета про тив
Ленарта Бергелина (касније тренера Бјорна
Борга), а онда следећа два изгубио. У по -
след њем, одлучујућем сету Митић је имао
8:7 и на сервис Бергелина имао 0:30. Само
две лопте од још једног великог ус пеха и
освајања финала Европске зоне, али, неким
чудом, Бергелин се извукао и ка сније добио
тај одлучујући сет, а Швеђани меч. Митић
је изгубио – 7:5, 6:3, 3:6, 2:6, 8:10. 

„Били смо несретни и страшно утучени.
Два дана међусобно нисмо причали под
утиском несретно, заправо трагично изгу б-
љеног дуела. Чини ми се да је то био нај -
трагичнији пораз наше репрезентације у
историји“ – присећао се тих дана Палада.

Вимблдон је 
нешто посебно

Говорећи и присећајући се Вимблдона
Палада каже:

„Вимблдон је јединствен. Амбијент је тај
који овај турнир издиже изнад свих оста -
лих. Конкуренција је увек јака, најјача што
се може замислити. Надаље, у гледалишту
се окупе заиста сјајни познаваоци тениса,
али и доста угледних личности из јавног и
друштвеног живота. Ролан Гарос или Фо -
рест Хилс, су такође велики, али су, ипак,
корак иза Championships-a. Петнаест пута
сам играо на Вимблдону, у Ролан Гаросу
још пет пута више. Мој први сусрет са Вим -
блдоном, био је пун погодак. Те 1935. го -
дине пробио сам се међу шеснаест најбо -
љих. Било је јако тешко упознати игру на
трави, а још теже противнике.
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Никола Пилић, Владимир Прешецки,
Јосип Палада и Боро Јовановић са Дејвис
куп селектором др Стјепаном Тончићем
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Следеће године за противника сам до -
био, никог другог до Фреда Перија – трећи
сет сам добио 6:0, али је он, на равно, добио
меч. Године 1937. победио сам Олифа и
Дејвиса, док сам изгубио од Мекграта са
6:4, 3:6, 5:7, 2:6“.     

Упоредо играо је и у Ролан Гаросу – ве -
лики успех постигао је у Паризу 1938. са -
владавши Хехта и Босуса и пласирао се у
полуфинале сингла, а с Кукуљевићем и у
конкуренцији парова! 

„Дуел с Баџом за улазак у финале почео
сам добро. Али сам брзо запао у непри ли ке.
Необјашњиво и неспретно сам се у једној
размени удараца тако јако лу пио рекетом у
колено да сам тек у тре ћем сету заиграо
нормално. „Дон“ се стал но изви ња вао у
току меча што мора играти против мене под
таквим околно стима (2:6, 3:6, 3:6)“.

Те године у Вимблдону заблистали су
Палада и Кукуљевић. Савладали су че ти -
ри пара и ушли у полуфинале где су из гу -
били од Метакса и Хенкела са 5:7, 2:6, 4:6.
Па лада је то треће место још једном по -
тврдио године 1946, али с другим парт -
нером - Драгутином Митићем! Палада има
и једну „чисту“ победу, без изгубљеног
гема, у Вимблдону (1946) против Форбајса
– 6:0, 6:0, 6:0! 

„Били смо први спортисти који смо
одмах после рата гостовали у СССР. Веж -
бали смо совјетске играче у Москви и
Лењинграду и играли егзибиционе утак -
мице и то искључиво пред званичницима.
Било је проблема и с реквизитима. Након
неколико Митићевих, Пунчецових и мо јих
удараца, лопте домаће производње су
попуцале. Да би спасили ситуацију, Со -
вјети су, веровали или не, сместа посла ли
посебан авион у Лондон по нове лопте“.

Палада је и даље наставио с добрим
игра  ма на тур нирима. Надиграо је и савла -
дао масу тада шњих сјајних играча – Куће -
лија, Јохан сона, Вашера, Сконецког, Бри -
анта, Митића, Берге лина, Најта, Боротру

(1950), Кошеа (1953). Уписао се у листу
победника у Остендеу, Сарбрикену, Ди -
жо ну, док је с партнером Драгутином Ми -
тићем освојио низ интер националних тур -
нира у игри парова. При крају успе шне ка -
ријере, освојио је и два наслова најбољег у
Југо славији (1952,1955) испред далеко
мла ђих ривала. 

Напустио је „бели спорт“ у 44. години,
непосредно пошто је 1956. осво јио прво
ме сто на Међународном турниру у Либе -
ку. После изузетно успешне играч ке ка -
ријере, Палада се повукао као ак тивни иг -
рач, али се није одвојио из тени ског спор -
та. Наставио је успешну каријеру тре нера и
педагога, преносећи своје изузетно богато
искуство на млађа поко лења. Извесно
време провео је као селек тор и савезни ка -
питен тренирајући југо словенске репре -
зен татив це, који су под његовим вођством
пости гли значајан ус пех 1963. освајањем
Кингс купа, реноми раног првенства Евро -
пе у дво рани.  

Последњи наступ 
за репрезентацију

На Паладиној прослави двадесето годи -
шњице активног играња, коју је Тениски
савез Југославије организовао 1949. на Ша -
лати, препуно гледалиште скандирало је
„Јожа, Јожа“ и тада су се наши мускетари
реванширали Швеђа нима. Палада је, као и
Митић, победио Бергелина, а у пару су на -
просто „збри сали“ Швеђане са 6:2, 7:5, 6:4…
Један новинар је израчунао да је у том мечу
Палада промашио само пет лопти.

„Мој последњи наступ за Дејвис куп ре -
презентацију Југославије био је 1956. године
против Енглеза у Београду и онда сам рекао
довиђења Дејвис купу“. 

Тиме је била завршена једна сјана репре -
зентативна каријера која је стала на броју од
74 наступа.



ДРАГУТИН МИТИЋ

У Дејвис купу играо
импресивних 67 пута!
Лондонски лист „Стар“
поставио га на пето место
најбољих светских игра ча.

У спорту понекад ситнице имају ве ликог
утицаја на исход мечева. У каријери Дра -
гутина Митића, југословенског тенис ког
великана, неке маленкости имале су пре -
судног утицаја у његовим играма за Дејвис
куп репрезентацију 1946. године про тив
Француске, Чехословачке и Швед ске. У Па -
ризу Митићев противник је био за главу
виши Ивон Петра, тенисер у кога су Фран -
цузи полагали велике наде као на стављача
традиције чувених галских мус кетара. 

L'Ekip је писао: „Два различита темпе -
рамента, два одлична борца. Од самог ула -
ска на централни терен Ролан Гароса, где
су играчи измењивали неколико лопти
пре почетка меча, када су се тенисери за -
гревали, знали смо да се вратила атмо -
сфера највишег предратног тениса“.

Стадион се напунио до врха упркос
црном небу које ће ускоро излити своју
свакодневну количину воде. Почетак су -
срета припао је нашем репрезентативцу.
Митић је изванредном игром добио први
сет, у другом је имао сет лопту код ре -
зултата 5:4, али уследила је грешка. Штета!
Петра је изједначио на 1:1 у сетовима. 

У трећем, води се изједначена борба до
4:4, али је у финишу домаћи тенисер, бод -
рен од целокупног гледалишта стигао до
сета и повео с 2:1. После паузе Митић је
заиграо сјајно, повео је с 3:0, затим долази
до малог пада, Петра користи тренутну сла -
бост на шег тенисера, стиже до 3:3 у гемо -
вима, али више није могао – 6:3 за Митића и

изјед начење на 2:2. Одлука пада у петом
сету.

А тај пети сет пружио је врхунску пар -
тију два истинска тениска мајстора и то -
лико узбуђења да они у публици, они са
слабијим живцима с муком су меч одгле -
дали до краја. Оба ривала су била видно
исцрпљена од уби тачног ритма у прет -
ходна четири сета. Петра је играо сјајно,
користио је сваку прилику да изађе на
мрежу а његови волеји су често били неух -
ватљиви за Митића. Непрекидно је на -
падао, јер је једино таквом тактиком могао
да се супротстави Митићевим прецизним
и дубоким дијагоналама. Али, и Митић је
чес то прелазио у контранападе. После 2:3,
Ми тић је преузео иницијативу, прешао у
вођ ство 4:3 и имао 30:15. Ипак, Ивон
Петра, успева да у драматичном финишу
освоји пети сет и Французима донесе први
поен. Већ из самог резултата се види каква
је то епска борба вођена и виђена на цен -
тралном терену Ролан Гароса – 2:6, 8:6, 6:4,
3:6, 8:6.
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Драматика тог меча довела је до дели -
ријума када је последња лопта донела
одлу чујући поен за домаћина. Цео ста -
дион је био на ногама, а преко 10.000 гле -
далаца одушевљено је аплаудирало акте -
ри ма који су присутнима подарили врхун -
ско тениско уживање.

Петра дуго није долазио к себи и сле -
дећег дана није наступио у паровима, а
Митић је, заједно с Јожом Паладом, са вла -
дао Пелизу и Дестремоа с крајњом по -
жртвованошћу – 8:10, 8:6, 6:3, 5:7, 10:8, и
тако је смањењено вођство Француза на 2:1.

Победио и повреду
У том мечу с Французима, Митићу се

догодила ситница која га је могла „стајати
главе“. У хотелу се Драгец оклизнуо и пао
низ степенице, озледивши зглоб на нози.
Није изгледало страшно, али је заболело у
игри парова, а нарочито након великог на -
пора у том мечу. У сусрету с Бернаром
Митић је носио завој на нози, а зглоб је
отекао и ометао му кретање по терену.
Митић се мучио с Бернаром, губио је с 1:2
у сетовима, захватила га је већ и мало -
душност… Након што се за време од мора
исту ширао, повратила му се и бор бе ност,
иако болови нису престали. „Не могу
више“ го тово плачући говорио је у петом
сету наш репрезентативац. „Мораш!“ –
бодрили су га саиграчи и функционери. И
шепајући, крај њим напором, с њему свој   -
ственим згрче ним лицем као да умире,
Митић је победио са 6:3, 4:6, 3:6, 6:3, 6:0
Марсела Бернара. Није то био неки про -
сечни играч, већ победник Међународног
првенства Француске те године! После ме -
ча, у свла чионици, Митић је лежао на ду -
гачком столу за масажу, и хладним бу ро -
вим об лозима извлачио оток са зглоба.
Непо мично лежећи, по реакцијама гледа -
лаца које су долазиле до њега, ослушкивао
је развој догађаја у одлучујућем двобоју

Пунчец - Петра, задовољан као мало када
што је допринео крајњој (3:2) победи на
Ролан Гаросу.

Следећи противник била је репре зен -
тација Чехословачке. Наши репрезен та тив -
ци су стигли у Праг неколико дана пре
сусрета и марљиво су вежбали спре мајући
се за меч с јаким противником. Драгутин
Митић посебно је показивао одличну
форму и налазио се у одличној физичкој
спреми. Међутим, уочи првог дана так -

Неосвојива тврђава: Драгутин Митић



мичења, Митића је наједном засврбело око.
Какав пех. Добио је чмичак. Мала црвена
бу буљица сметала му је да нормал но
гледа… А у тенису, зна се, колико је вид
важан. Цела се екипа забринула због ма -
лог, али неугодног чмичка! Инфекција је
била тек у зачетку, али је запретила да
преко ноћи букне и у најгорем случају
могла је затворити Митићево око. Дошао је
и лекар, и предузео све што се у сличним
ситуа цијама чини да би инфекција била
лока лизована. Митић је лоше спавао, чла -
нови пута Блажи и Лукинић на смену су
став љали Митићу облоге и забринуто иш -
че кивали јутро. 

Чмичак није сасвим ишчезао, још увек је
мало сметао, али не толико да Митић не
би могао изаћи на терен против Јарослава
Дробнија. У том мечу Митић је бриљирао!
Била је то једна од његових најбољих те -

ниских представа. Приморао је познатог
светског мајстора на дефанзиву, нарочито
у петом сету који је одиграо скоро без
грешке. Победио је са 3:6, 6:4, 0:6, 6:1, 6:3
чиме је дао свој допринос укупној победи
– 3:2 над Чехословацима на теренима
ЧТК.

Изгубљен добијени меч
Меч са Швеђанима… 7:5, 6:4 у сетовима

и 2:0 у гемовима …и више него пристојно
вођство Митића у двобоју с Бергелином, у
одлучном последњем сусрету, код 2:2, који
одлучује о победи и прваку Европе. Код
вођства 2:0 у трећем сету, једна Митићева
лопта ударила је у скупљача лопти који се
налазио на Бергелиновој страни изван
игралишта. Судија, по правилима тениске
игре, поступа исправно и ову лопту до -
судио је у корист Митића. Након тога, наш
играч намерно шаље лопту у мрежу да би
исправио случајни „пех“ свог противника.
Гледаоци су, наравно, наградили џентл -
менски потез Југословена, мада се многи
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Џим Мако, Доналд Баџ, Драгутин
Митић и Фрањо Кукуљевић на Шалати 
у Загребу 1939.



играчи у таквим приликама направе сле -
пим. Митић није! И након много  изјед -
начења, тај гем је добио Швеђанин. И као
да је тај поен био нека прекретница у мечу.
Бергелин се размахао, рас трчао се по те -
рену, вратио самопоуздање. Добио тај
трећи сет (6:3), затим и че тврти (6:2) и тако
поравнао резултат у сетовима на 2:2. Ми -
тић је у том двобоју са Швеђанима прет -
ходно од личном игром по бедио Јо хансона,
онда је у игри па рова био најбољи поје -
динац на терену – па зар ће сада у трећем
мечу с Бергелином посустати у том одлу -
чујућем петом се ту? Умор се види у сваком
покрету, али након 1:3, пре узима вођство
са 5:4. Још један гем и победа…

У Југославији велики број љубитеља
спорта и тениса пратио је радио пренос
сусрета. На прозорима но винских редак -
ција у За гре бу, сваки се гем писао на та -
блама и објављивао на ули ци. Телефони су
стално зво нили, људи су се непре ста но ра -
с питивали о тре нут ном стању на терену и,
на равно, резултату. 

У дуелу у Варбергу, пу ном наде, стреп -
ње, весеља и жалости, падова и успона
након сваког поена, сваког замаха рекетом
Митића и Бергелина, драма се наставила.
А улог је био одлазак у Аустралију на Ме -
ђу зонско финале. Следи гем за Бер гелина -
изједначење 5:5! па опет 6:5 за нашег иг -
рача. Исцрпљени тенисери извла че по след -
ње атоме снаге из својих ми шића. Поно во се
Бергелин одбранио и добија свој гем сервис
за изједначење – 6:6. И Митић успева да
освоји свој сервис гем и ново вођство за
Југославију. Још само један корак, један
гем до подвига и сјајне победе – 7:6. И
онда се Ленарт хвата за ногу, изузетни
напори долазе за „наплату“. Грчеви, шта
ли? Али, Бергелин не по пушта. И он
наставља, и то успешно, од брану. Сервира
да остане у мечу, да Швед ској избори пут
на пети континент. По ново је на висини
задатка. Митић не успе ва да направи брејк

и резултат је поново изједначен – 7:7. По -
сле тога Митић са неколико брилијантних
поена добија гем и то је 8:7. На Бергелинов
сер вис Митић изванредно одговара, води
са 30:0… Само још две лопте до великог,
епског тријумфа и коначне победе. Али
срећа окреће леђа. Потпуно без снаге, ис -
црпљен, Митић пропушта прилику и
победу односи Бергелин, у овом мечу, не
бољи, већ срећнији играч.

Шведски листови истакли су џентл -
менски гест Митића у пресудном тренутку
двобоја с Бергелином. То је била, ипак
мала, али лепа сатисфакција нашем те -
нисеру, нашем спортском витештву и фер -
неси, али тениска историја је запамтила
само резултат 3:2 за Швеђане.

„Моја најжалоснија борба у каријери –
признаје Ми тић. – Био је то уједно нај -
драматичнији сус рет који смо одиграли у
Деј вис куп так ми чењу“!

ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

283

Праг 1946: Водичка и Митић



Драгутин Митић Дра гец је имао из -
ванредан, „свет ски“ бек хенд, оштар и пре -
цизан, скла дан и савршено коорди нисан.
Имао је врло добар сервис и истанчан во -
леј, чврст смеч, а једина слаба тачка у
његовој пре фињеној игри – није имао нат -
про сечан форхенд уда рац.

Предраг Брикси, наш ве лики тениски
стручњак и теоре ти чар, сматрао је да је
Митићев форхенд нешто слабији због тога

што га је ре дов но ударао с тежином тела на
„кривој“ нози. У мане код Ми ти ћеве игре
могло би се наћи и мало места када је реч
о кретању. Наиме, одлично се кретао
десно – лево у страну, али је био мало
спорији на рела цији напред – назад.

Митић је био одличан на ос новној ли -
нији, а исто тако добар и на мрежи кад би
се тамо на шао… Интелигентан, с одлич -

ним стилом, пун фантазије, с добром фи -
зичком спремом. Умео је да разложно и
равно мерно распоре ди снагу и енергију.
Упоран и борбен, решен да пру жи свој
максимум. Његов велики плус био је што је
знао и могао да се концентрише на ве лике
мечеве који су га посебно инспири сали.

Драгутин Митић је загребачко дете, ро -
ђен је 16. септембра 1917. Његов први те -
ни ски наступ био је и први успех. Године
1932. мали Митић заиграо је на првенству
државе и освојио у јуниорској конкурен -
цији прво место. „Таленат коме треба по -
клонити пуну па жњу…“, „Мате ријал коме
недостаје само фина обрада“, „Будући
шам пион…“ били су коментари тениских
струч њака. Све до пре ласка у сениоре Ми -
тић је глат ко освајао све пехаре намењене
побед ни цима у јуни орској конкуренцији. 

Као осамнаестогодишњак, Митић је на -
ступио на Бледу и савладао Чехословака
Чашку са 13:11, 6:1, док је у миксу победио
с нашом играчицом Хелом Ковач. Почет -
ком тридесетих година било је у Југосла -
вији мало турнира, с временом све више.
На сваком је већ и име младог Драгутина
Митића. Не само физички, већ и у играч -
ком погледу је очврснуо. 

Чини се, ипак, да је 1936. година ње -
говог дефинитивног продора у врх. Деби -
товао је у Дејвис купу у Паризу, где је за -
једно с Кукуљевићем, играо против фран -
цуског пара Боротра – Бернар. Нешто ста -
рији Пунчец га је очински прихватио и за -
једно наступају у дублу. У Кану освајају
Батлеров трофеј после успеха против Пал -
мијерија и Ра доа. Следеће године у Кану,
Ми тић је победио принца Анрија од
Орлеана, док на тур неји по Јужној Афри ци
није постигао неке значајније резул та те,
осим што је на повратку кући, на брод ском
турниру, по бедио – у пинг-понгу.

Свака наредна сезона за наше мускетаре
била је један квалитетни корак напред, а то
вреди и за Митића. Сматрали су га нај -
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талентованијим од свих југосло венских
играча. Али Драгец у то време још није до -
стигао максимум на великим тур нирима.

У Александрији 1938. победио је Чехо -
словака Менцела, у Каиру Француза Бо -
суса, у Болијеу Пољака Тлоц вн ског, али је
у Ници изгубио од Кинеза Ко Син Киа.
Помало не очекивано – у Вимблдону игра
без страха и шаље у аут Аустралијанца Вес -
тона – 3:6, 6:4, 6:1, 6:4, затим Ар гентинца
Расела са 6:8, 6:0, 6:3, 3:6, 6:4 и Бразилца
Прокопија са 6:2, 6:0, 6:0 и тек у четвртом
колу изгубио је од Елонеа у пет се това.

На Ролан Гаросу – на тере нима у Булоњ -
ској шуми избацио је Томп сона, Вилдлера,
Бољелија, Абдесе ла ма, али не и Менцела
који га је поразио високим ре зултатом (0:6,
0:6, 1:6). 

Нас туп на Међународном
првен ству Фран цуске донео је
Мити ћу ипак запажен успех.
Заједно с партнерком, Фран -
цус кињом Си мон Матије, ос -
војио је наслов у мик су, након
што су у финалу савладали пар Босус –
Вин са 2:6, 6:4, 6:4! На том турниру у игри
парова Митић и Пун чец надиграли су
Мађаре Сиге тија и Аш бота са 2:6, 6:4, 6:1,
7:9, 7:5.

Године 1939, у славним Дејвис куп су -
сре тима, одлично је аси 'стирао Фрањи
Пун  чецу у осваја њу првенства Европе. У
мечу про тив Ираца тукао је Роџерса и
Игена, у Будимпешти Габорија, а онда и –
Ашбота са 9:7, 2:6, 10:8, 6:3, што је већ ре -
зултат европске вред ности! Ни Белги јанац
Гелханд није ништа могао, осим да Ми -
тићу честита на победи. У финалу с Нем -
цима, срећом, Митићева рука није задрх -
тала - допринео је победи важним бодом с
Гепфертом са 6:1, 6:2, 6:3. 

Исте године, Митић је у Монте Карлу
био бољи од Баваровског, у Бордигеру од
Де Стефанија, док је у Бриселу дошао до
фи нала и онда изгубио од Пунчеца са 1:6,

5:7, 6:8. У Каиру у синглу вратио је неке
дугове Менцелу, док је у мешовитим па -
ровима с Енглескињом Јорк освојио прво
место. У Вимблдону од Митићевог рекета
стра дали су Новозеланђани Комбе и Деј -
вид, док с Белфордом није искористио
вођство 3:1 у петом сету.

Драгутин Митић је после рата израстао
у тениског велемајстора европске и светске
репутације. Одмах после ослобођења по -
бедио је Ашбота усред Будимпеште, осво -
јио је први турнир који је организован код
нас испред Па ладе и Пунчеца, а са осталим
мус кетарима је подучавао совјет ске тени -
сере на првом гос товању у СССР. У Вим -
блдону је доспео у полуфинале дубла за -
једно с Па ладом! 

Митићев би ланс на на шим
домаћим првен ствима је више
него импресиван – освојио је на
државном пр вен ству пет поје -
диначних титула (1946–1950),
шест титула у игри па рова с
парт нерима Кукуљевићем, Лас  -

лом и Паладом, и четири у ме шо витим
паровима са својом сес тром Дра гицом Ла -
сло.

Играо је у Дејвис купу, у периоду 1936.
до 1939. и 1946. до 1951. 67 пута, у синглу
је победио у 28 сусрета. а изгубио дво -
струко мање (13).

Након што је постао четвртфиналиста
Ролан Гароса 1946. године, месец дана
касније врло добро је играо у Вимблдону.
После три глатке победе био је у четвртом
колу на корак од успеха против Пелизе јер
је водио с 2:0 у сетовима и 5:4 у трећем!
Ипак је тај меч изгубио у пет сетова – 9:7,
6:3, 5:7, 4:6, 2:6. Распоред игара био је
неповољан за Митића – ујутро је играо с
Паладом у паровима и победили су Дроб -
нија и Часку, а после подне је играо са
Французом. Да буде још већа несрећа, био
је и прехлађен и није могао издржати пет
сетова.
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Лондонски лист „Стар“
ставио је Мити ћа на пето
место најбољих светских
игра ча, због његове
одличне игре у син глу.



ЈОСИП  ШАРИЋ 

Играч који такође припада
плејади оних који су стигли
из Чаковца. Каријеру као
већина других завршио у
Немачкој

Јосип Шарић родио се у Чаковцу 2. ок -
тобра 1919. где је и  начинио прве тениске
кораке и савладао основне ударце. Врло
рано породица се преселила  у Загреб, где
је Шарић наставио са тениским тренин -
зима. У  каријери  је  наступао за  два загре -
бачка клуба,  Конкордију  и  ЗТК.  После
од  ласка Фрање Пунчеца за Јужну Африку,
Јосип Шарић је добио позив савезног капи -
тена Пеје Лукинића за меч против Ирске у
Даблину. Када су Митић и Палада осигу -
рали победу и Југославија по вела са 3:1,

Шарић је одиграо појединачни сусрет про -
тив Мкале и изгубио (7:9, 1:6, 5:7). 

Нашу земљу је, као и велики број других
добрих тенисера тог доба, Јосип Шарић
на пустио почетком педесетих година про -
шлог века. После ус пе шне професионалне
каријере, Шарић је остао у Немач кој и по -
светио се тренерском позиву. Дуго је играо
и бројне ветеранске турнире, где је пости -
зао запажене резултате. 

Често је међу пријатељима волео да се
присећа дечачких дана и прича о време -
нима када је по терену сакупљао лоптице
старијима, па ако би били задовољни ње -
говим учин ком и начином како брзо до -
носи лопте на зад, повремено би добио
при лику да, изнајмљеним рекетом, упути
понеки ударац. 

Неоспорно, Шарко, како су га познавали
при јатељи и тенисери из генерације, ва -
жио је за једног од најбољих играча Југо -
славије тога доба. 
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Јосип Шарић 
и Младен Вирт
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МИЛАН БРАНОВИЋ 

Сениорски шампион у две
земље, у Немачкој и
Југославији. Дебитовао
против Аустрије у Загребу 
у Дејвис купу и добио оба
сингл меча без изгубљеног
сета 

Као и многи пре њега, Милан Брановић
прве тениске часове добија у Чаковцу
(Хрватска), одакле као врло надарен од -
лази у Загреб, тениску престоницу Балка -
на тог времена, где се придружује тенисе -
рима ЗТК. Стасит, наочит, супериорног
сервиса и необично јаког форхенда, Ми -
лан Брановић се врло брзо наметнуо он -
дашњим величинама, а добрим играма у
периоду од  1948. до 1950.  године други је
на ранг-листи најбољих тенисера у Југо -
славији. 

Квалитетна игра, брзе победе на терену
и поштовање према супарницима у било
којој фази игре, издвојило је Брановића из
просечности, па је стигао и заслужен позив
у репрезентацију Дејвис купа. То се само
по себи сматрало највеће признање јер је
Југославија уживала велики углед у свету
са пет одиграних финала у периду од 1938.
до 1947. године, па су селектори врло па -
жљиво одабирали састав за сваки следећи
сусрет. Те, 1949. године, поред већ стан -
дардног шефа стручног штаба Пеје Луки -
нића, дужност је још обављао заједно у
пару са њим др Олег Мандић из Загреба,
али су обојица били сложни да је Брано -
вић заслужио позив у прву екипу.  

Оправдао је Брановић поверење већ у
првом мечу Дејвис купа 1950. године, када
смо се састали са екипом Аустрије у Загре -
бу. Уз Брановића је играо још Јосип  Па -

лада, и њих двојица су просто почистили
северне суседе са 5:0. Милан Брано вић је
добио оба сингла, не изгу бив ши ни сет.
Већ у другом мечу, тако ђе у Загребу, мно -
го јачи ривал, екипа Белгије, и после два
пораза у синглу Брановића и пораза дубла,
Југославија је изгубила, иако је Митић до -
био оба своја ривала. 

Наредне сезоне Милан Брановић је ос -
војио сениорску титулу државе (1951). Од
1949. до 1951. наступио је у четири сусрета
за Дејвис куп репрезентацију и одиграо
осам мечева. 

У години када је постао првак државе,
емигрирао је у Немачку, где је на ставио
професионалну каријеру. Одлично се сна -
шао и укључио у немачки тенис, па је два
пута, 1957. и 1958. био првак Не мачке.  



СТЕВАН  ЛАСЛО
Бољи у дублу него у
синглу. Прве кораке
направио у Суботици,
стасао у Вршцу, постао
играч у Новом Саду  

Стеван Ласло, родом из Суботице, био је
војвођански Мађар, доста тих и повучен,
али веома упоран на тениском игралишту.
Још пре Другог светског рата важио је за

једног од најбољих играча Војводине, и све
до завршетка окупације боравио је у Су -
ботици. На свим турнирима у околним
градовима, Сегедину, Сомбору, Новом
Саду, Темишвару, Балатону и Ђеру нај -
чешће је освајао прва места, па је као веома
талентован одмах после рата прешао у
Вршац. 

Као што је то био случај у већини места
у Војводини после ослобођења, уселио се у
немачку кућу на Брегу. Стеван се оженио
Драгицом Митић, сестром Драгољуба
Митића, једног од најпознатијих и најус -
пешнијих Дејвис куп играча Југославије у
периоду 1938–1950. Драгица је такође
била тенисер као и њена и мајка. Из брака
Драгице и Сте вана родило се шесторо
деце.

Стеван Ласло је у екипи Вршца освојио
екипну титулу Војводине, затим Србије, па
је екипа, помало неочекивано, стигла до
финала екипног шампионата Југославије.
У то време играла су се два меча, а како је
други финалиста била екипа ЗТК из За -
греба, после дуела у Вршцу, предстојао је
реванш у Загребу. Свака екипа бројала је 10
чланова (четири сениора, две сениорке,
два јуниора и две јуниорке), тако да се
играло на десет појединачних табли, плус
шест мечева у конкуренцији парова. Од
познатијих играча поред Ласла у екипи
Вршчана је играо Аца Поповић, касније
такође Дејвис куп играч Југославије, док
су за ЗТК наступали Митић, Палада,
Шарић, све сами асови тениса тадашње
Југославије.

У веома неизвесном мечу у Вршцу, по -
сле велике борбе, домаћини су славили
тесним резултатом 8:7, што је већ само по
себи представљало прворазредну сенза -
цију. На реванш  Вршчани су у Загреб от -
пу товали комплетни, жељни и орни да
изненаде фаворита и на његовом огњишту.
Међутим, иако је Ласло добио свој меч у
синглу и меч у дублу, на крају су ипак
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славили домаћини 9:6, што им је било
довољно да постану шампиони ФНРЈ за
1948. годину.

Од 1949. године Ласло прелази у Нови
Сад, где постаје играч Војводине, где је
остао до све 1953. године. Као играч Вој -
водине добио је  позив Драгољуба Јовано -
вића и Воје Ристића, који су 1952. године
били заједно на кормилу репрезентације,

да се придружи припремама екипе за меч
против Велике Британије. Ватрено крште -
ње, уједно и једини меч који је одиграо за
Југославију, Стеван Ласло је имао 18. маја,
1952. године, када је са Паладом играо
про тив Британаца Грегорија и Мотрама.
До тог тренутка резултат у мечу је био
изједначен – 1:1, па је дубл био веома
важан за обе репрезентације. Палада је
играо на стандардном нивоу, Ласло је
одлично користио волеј и бекхенд, две
ствари које су му биле специјалитет, па је
неизвесност потрајала пуних пет сетова.

Веома добро су играли и Енглези, и тек у
петом сету наши играчи су попустили и
испустили предност од 2:1 у сетовима.
Касније се показало да је дубл пресудио,
јер су гости отпутовали назад за Лондон са
минималном победом – 3:2.

Ласло је био на клупи следећи меч
против Швајцарске у Новом Саду, али није
улазио у игру. 

Те године Стеван Ласло се преселио у
Београд, у Партизан, одакле је 1956. го -
дине отишао у Немачку, где је једно време
играо и био тренер. Познат је био по томе
да је играчима умео све да покаже на
терену, али му је било много теже речима
да објасни како се поједини ударци из -
воде. 

Тешка болест која га је задесила у Не -
мачкој приковала га је за кревет 1963. го -
ди не, када је и умро.

Стеван Ласло и Јосип Палада



ПЕТКО МИЛОЈКОВИЋ

Од сеоског момка до
тениског пензионера. 
У витрини тачно 125 пехара 

Дванаестогодишњи дечачић, из села Ка -
менице, код Ниша, на тениским теренима
ТК Шумадијa 1930. године скупљао је
лоптице, а већ 1934. године постао је јуни -
орски првак државе. На тренинг је одлазио
кришом у зору, од 4 до 6 ујутру. Кад није
имао патике играо је тенис бос, а по пра -
вилу са старим, деформисаним рекетом.
Државни репрезентативац у друштву са
Митићем, Паладом, Пунчецом, Ласлом,
Радовановићем и Петровићем. Апсолутни
ветерански првак Европе и светки првак у
дублу – на полицама 125 пехара. 

Својевремено тренер у ТК Партизан,
сада „тениски пензионер“ (тако се пред -
стављао Петко Милојковић у време када је

начињен овај интервју) зато што је радо
гледао тениске мечеве на телевизији, али
више није било снаге да и у 82. години
буде на терену, онамо где га срце вуче.

Тренери истичу да је концентрација
једна од најважнијих одлика сваког те -
ниског аса, свакако за све време трајања
тениског меча. Али, Петку Милојковићу је
тзв. концентрација постала навика пре
него што је могао да се посвети озбиљним
мечевима.

Заљубљен у тенис, као дечак од 12 го -
дина, свакодневно је био усредсређен на
то како да се учлани у овај спорт који се
некада, у његово време, сматрао привиле -
го ваним и буржујским.

Имао је срећу да из села Каменице, код
Ниша, једног дана доспе на тениске терене
Тениског клуба Шумадија на Калемег да -
ну, где је његов старији брат Алек сандар
био домаћин клуба и управник спортског
ресторана. Дечака су очарали бели дре -
сови (са дугачким панталонама), дрвени
рекети и беле лоптице, које је он за њих
сакупљао учећи истовремено тениски
занат. Имао је још једну обавезу – у једној
радњи припремао се за трговачког помоћ -
ника.

Мало комплекс,
мало инат  

– Понекад, лети, било је шанси да се
удара лопта, поготово у подне, усред жеге,
кад су се такмичари одмарали. Али ја ис -
прва нисам имао ни рекет ни лоптице па
кад бих понеки позајмио, мој брат ми је
отимао рекет, па чак и онај неупотребљив
који је био одбачен. Дакле, иако клупски
домаћин, мој брат није хтео да ми помогне
јер је вероватно имао комплекс нашег се -
љачког порекла. 

Дечак, дабоме, не губи концентрацију
ка изабраном циљу, а то је – како да се
домогне спортских реквизита, како рече –
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„за стално“, а са реквизитима да осигура и
редован тренинг. Долази на идеју да са
једним својим другаром оде не ташмај -
дански БТК где опет скупља лоптице
асовима као што су Воја Ристић, Шваба
Миловановић, Мило Коњевић…

– Тај, мој друг, Босанац из Ливна и ја,
почели смо да ударамо лоптицу кад то
нико није радио, дакле, у зору, од 4 до 6
сати изјутра, јер нам тадашњи клупски
тренер, Мађар, по имену Флоријан, није
дозвољавао да изађено на терен, ни у време
великих врућина. Осим тога, тај је Фло -
ријан становао у клупским просторијама
што је за нас била додатна отежавајућа
околност да остваримо свој наум. Али
пошто је он сваког дана напорно радио,
ноћу је чврсто спавао, ми смо нашли један
терен иза трибина и од тада смо сваког
раног јутра дрвеним, искривљеним реке -
тима ударали лопту. Такви, дрвени рекети
су се преко зиме од влаге кривили, а
угледни чланови су их касније бацали. То
је била наша шанса јер је најтеже било
набавити рекете. Често смо играли у по -
лов ној белој одећи, и у еспадрилама, што
је, видели смо, практиковао славни фран -
цуски тенисер Боротра. Па, и када смо на -
бављали „Батине“ патике оне су врло крат -
ко трајале. Лакнуло нам је када је Флоријан
1933. године, са кћерком, ју ниорком, оти -
шао у Загреб. Следеће 1934. године БТК
организује „Духовски тур нир“, то јест,
отворено првенство Србије, за који смо се
мој друг Босанац и ја при јавили, на опште
чуђење чланова клуба. Ем смо ситориња,
ем нас никад нису видели да тренирамо…

– Дабоме, нико није знао да нас двојица
кришом играмо тенис са изанђалим ре -
кетима и офуцаним лоптицама, али ми
наше противнике просто речено –  почис -
тисмо и обојица се нађемо у финалу
јуниора. Ја сам уз мало среће победио свог
друга и освојио јуниорску титулу на
турниру на коме је учествовало 64 момака.

Међу њима било је тада познатих имена
младих тенисера из Загреба и Новог Сада.

Милојковић је у свом стану, на поли -
цама поређао 125 пехара, а знатижељ ник
ће засигурно упитати ко је овог ус пешног
играча током дуге каријере тре нирао и
саветовао. Петков одговор је јед ноставан:
„Ја сам сâм себи био тренер. Нај више сам
научио гледајући тренинге и мечеве
тадашњих тениских асова. А ја сам сатима
могао да се концентришем и да упијам
сваки потез. Ипак, морам рећи да ми је од
свих највише помогао Воја Ристић, који ме
је, после мојих првих успеха позивао да са
њим играм тенис. Касније, сам се трудио
да некадашњег државног првака побеђу -
јем. Први пут сам угледао тренера када сам
постао државни репре зентативац, што се
догодило после Другог светског рата, у
Београду.

У међувремену, Петко Милојковић је
још као јуниор пожелео да постане члан
ТК Шумадија, на Калемегдану, али тамо
му није било дозвољено да игра тенис.
Није докучио да ли због брата, који је тамо
држао ресторан, тек једном приликом
члан управе, руски емигрант, рекао му је:
„Ти си велики клипан, не можеш да играш
са децом“. 



– А ја сам – како каже Петко Милојковић
– био за своје године повисок и веома ра -
звијен, изгледао доста старији, што је за
мене, у овом случају, био хендикеп.

Војска, болест,
заробљеништво

На ред је потом дошло служење војног
рока у Дебру (Македонија), где се разболео
од маларије. Потом долазе ратне године и
заробљеништво. 

Тениску лоптицу није видео пуних шест
година.

– Тек негде у пролеће 1946. године Фра -
њо Глазер, голман наше репрезентације
(један од иницијатора оснивања тениске
секције Партизана) и ја решили смо да уре -
димо и обновимо тениске терене на Ка ле -
мегдану. Кад смо тај посао обавили мене је
Гојко Поткоњак (исто тако иницијатор ос -
ни вања Партизанове тениске секције) од -
странио из тадашње тениске секције СД
Партизан, тако да сам морао да напустим
Калемегдан. У то се време није лепо гле -
дало на некадашње заробљенике краљев -
ске војске што је и мене погодило. Ипак,
било је и добрих људи, као на пример
Миро Крајачић, функционер Фискултур -
ног савеза Југославије, који ме је запослио
као економа у Савезу. Некако у то време,
1946. године Чолан Јовановић, Љубиша
Радовановић и ја изградили смо три те -
ниска терена на Ташмајдану. Некадашњи
БТК већ је тада добио ново име – Те ниско
друштво Београд и после две године при -
појили су га ТК Црвена Звезда.

Петко Милојковић је искористио нову
шансу. Тренирао је, побеђивао и достигао
ви соко место на југословенској тениској
ранг-листи – 1947. године био је на шестом
а 1948. на трећем месту. Тада је и постао
државни репрезентативац. Из тог периода
памти двојицу тренера – Чеха Солца и
Француза Висоа. Као тениски ре презен -

тативац Петко Милојковић се при дружује
асовима као што су Драгутин Ми тић, Сте -
ван Ласло, Јосип Палада, Фра њо Пунчец,
Воја Ристић, Миле Бојовић, Љу биша Радо -
вановић и Владимир Петро вић.

– Нешто касније састајао сам се и са
млађом генерацијом у којој су се налазили
Борис Пихлер, Ика Панајотовић, Ивко
Пле  ћевић… На сениорском првенству
1953. године, у Марибору, изгубио сам у
финалу од Владимира Петровића и то је
било моје последње учешће на државним
првенствима сениора – сећа се Петко Ми -
лојковић.

Играч у Звезди,
тренер у Партизану 

Петко Милојковић је у ТК Црвена Зве -
зда упамћен као такмичар, а у ТКЈ Пар ти -
зан као тениски тренер.

– У Партизан сам дошао 1969. године и
ту сам се као тренер и пензионисао. Тре -
нирао сам мушку и женску сениорску еки -
пу, али и јуниоре. То је био тренутак да се
као старији тенисер посветим ветеранском
тенису. У ТК Партизан освојио сам више
од двадесет ветеранских пехара, а са Кај -
лом Николићем следила је победа у дублу.
Уку пно сам накупио 125 пехара. Рецимо,
40 пута био сам ветерански првак Југо сла -
вије. Често сам се пријављивао у две ста -
росне генерације јер сам имао кон дицију
да играм у групи преко 55 и ис товремено у
оној преко 65 година живота. Тако сам у
Сомбору 1980. године освојио четири пе -
хара – у синглу А и у синглу Б, затим у
дублу А и у дублу Б.

Петко Милојковић није пропустио ни -
један ветерански турнир. Упоран као што
је био приликом првог додира са тениском
лоптицом као 12-годишњак, он је у 70.
години освојио светско ветеранско првен -
ство и постао апсолутни европски првак у
категорији од 70 година старости.
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Турнир у Опатији 1950: Петко Милојковић, Владимир Петровић, Сима Николић, 
Милан Брановић, Илија Панајотовић, Jосип Палада и Марија Црнадак



ВЛАДИМИР
ПЕТРОВИЋ

Када неко са седам година
побеђује оне од 14 година
онда то представља
куриозитет своје врсте. 
Два пута сениорски првак
државе.

Владимир Петровић, много познатији
као Гумбек, започео је тениску каријеру
1936. године Чаковцу. Тада је као сед мо -
годишњи дечак победио на турниру четр -
наестогодишњака! Већ је упоређиван са
претходником из ових крајева, најбољим
играчем којег је Чаковец икада имао – Фра -
њом Пунчецом. Али, ништа није било чуд -

но када је ово поднебље у питању, толико
великих имена тениског спорта, одакле су
се поред Пунчеца у свет отиснули Шарић,
Лаци, Легенштајн, Брановић, Јагец…

Године 1946. већ је био јуниорски шам -
пион ФНРЈ, играјући за Текстилац из Ва -
раждина, да би 1953. и 1954. године постао
сениорски првак Југославије, наступајући
за ТК Монтажно из Загреба. То младом и
надареном Гумбеку није било довољно па
је са Паладом (1952) и Легенштајном (1953)
постао шампион у мушким дубловима.
Апсулутну владавину средином педесетих

година прошлог века потврдио
је играјући мешовите дублове
где се такође окитио титулом са
Марицом Црнадак из Загреба
(1953). 

Од 1952. до 1955. Био је
незамењиви члан Дејвис куп
ре  презентације за коју је насту -
пио у седам сусрета и одиграо
19 мечева. Премијеру у дресу са
државним грбом имао је у Хел -
синкију, на мечу про тив Фин -
ске, у првом колу светске групе
такмичења 1952. године. Међу -
тим, овај меч је изгубио, да би у
дублу са Паладом против истих
ривала остварио првенац, за тим
дан касније у синглу против
Форс  мана тријумф који је Југо -
славији донео пролаз у следеће
коло. Пуне три године играо је

Петровић за репрезентацију (против Вели -
ке Британије, Швајцарске, Францус ке, Мо -
нака, Белгије, Чилеа…) постигао сијасет
по бе да и његов одлазак из Југосла вије
пред стављао је тих година ненадок надив
губитак. Гумбек је одлу чио да се настани у
САД, емигрирао је 1956. године. Тамо је
наставио да игра и тренира као ветеран,
такође веома успешно. Био је пе то стру ки
ветерански првак САД, 11 пута ветерански
првак Калифорније.
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Ивко Плећевић, Владимир Петровић,
Јосип Палада и Пера Ивачић
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ЛАДИСЛАВ ЈАГЕЦ

Две сезоне јуниорски првак
СФРЈ. У Карловцу играо за
Дејвис куп против Чилеа.
Исте године трагично
изгубио живот у Северном
мору

У време када је боравио на турнирима у
Савезној Ре публици Немачкој, 1955. годи -
не, у хладном Северном мору, трагично је
настрадао један од најперспективнијих
мла дих игра ча Југославије Ладислав Јагец.
Имао је само 21 годину, обећавајућу кари -
јеру испред себе и већ статус Дејвис куп
играча.

Ладислав Јагец,  нећак  Фрање Пунчеца,
рођен  је у Чаковцу 1932. године. Одмах
после завршетка Другог светског рата те -
нис је постао његова опсесија. Играо је од
јутра до мрака, а резултати су долазили
врло брзо. За почетак, шампион тениске
школе, клупске победе против пријатеља
који су само годину дана раније били не -
пре мостива препрека. 

Био је јуниорски првак Хрватске, одмах
затим и шампион  Југославије у јуниорској
конкуренцији 1951. и 1952. године, а 1954. је са Марти нецовом постао сениорски пр -

вак у микс дублу. За Дејвис куп репре зен -
тацију на ступио је те судбоносне 1955.
године, у Карловцу против репрезентације
Чи леа. У екипу га је уврс тио селектор Јо -
сип Палада, који је често у штампи изјав -
љивао да је Југосла вија у Ладиславу Јагецу
коначно добила правог наследника Фрање
Пунчеца. 

Нажалост, деби није успео, а Чиле је сла-
вио – 5:0. Јагец је са Владимиром Петро -
вићем играо дубл, затим сингл против
Хамерслија, али су порази против далеко
искуснијих ривала били неминовни. 

Репрезентација која је обећавала:
селектор Дејвис куп репрезентације
Јосип Палада, Владимир Петровић,
Илија Панајотовић и Ладислав Јагец

Меморијал 
У спомен на овог ве ома

даровитог играча, Те ниски
савез Југославије је 1957.
године установио Мемо -
ри јал Ладислава Јагеца, на
којем су играли најбољи
млади играчи Југославије.  

Oд 1969. године на Ме -
моријалу су играле и те -
нисерке. 



ИВКО ПЛЕЋЕВИЋ

Шармер који је са туђим
рекетом тренирао од шест
ујутру на теренима БТК,
дугогодишњи члан Дејвис
куп репрезентације, десет
година шампион, а широј
јавности познат тек када му
је „Фантом“ украо поршеа и
ноћима јурио београдским
улицама

Почео је да „пика“ крпењачу, прешао на
„пинг-понг“, а онда га је понео „буржујски
спорт“, како се говорило о тенису одмах по -
сле Другог светског рата, и до дана да на -
шњег тај буржујски спорт није оставио.
Ивко Плећевић, гимназијалац II мушке гим-
назије у Београду, касније Деjвис куп ре -
пре зентативац и десет пута шампион држа -
ве, почео је тако што је на благајни те ниског
клуба на Ташмајдану продавао карте за
првенство Југославије, док је његов нај бољи
друг из разреда на вратима цепао карте. 

Београдски тениски клуб, познатији као
БТК, тада је био препун асова који су сва -
кодневно долазили да играју и тренирају:
браћа Сима и Радмило Николић, Ика Па -
најотовић и Воја Ристић, чланови тениске
секције спортског друштва Партизан, онда
и Петко Милојковић, доктор Бата Вуло -
вић…

Не треба бити превише мудар па схва -
тити да за двојицу момака са благајне није
било места на терену, мада је већ био ос -
тварен добар контакт са чуварем играли -
шта, извесним Гандијем, који је од ране
зоре да касних вечерњих сати сваки бого -

ветни дан боравио  на игралишту, и једини
који је могао да допусти новајлијама да
изађу на терен.

Тих дана веома добро се сећа Ивко Пле -
ћевић, који је, после пуних 40 година рада
и играња тениса у Немачкој,  поново у Бео -
граду.

„Чувар и плацмајстор Ганди нам је до  з -
волио да играмо у шест сати ујутру, сва ког
дана, јер једино тада је било слободно, а и
нама је одговарало да нас нико не види, с
обзиром да нам је тениско знање било ис -
под сваког критеријума. Касније, када би
пристигли играчи, ми бисмо се повукли,
али остајали смо до увече да гледамо како
они играју, па да одмах ујутру покушамо
поне што и да поновимо. То су први кораци
које сам направио на тениском игралишту.

Тако се играло сваки дан, преко викенда
и дуже, када се није могло на терену клин -
ци су беспомучно ударали лоптом по обли -
жњем зиду и огради од цигли. Уз парче
хлеба и пекмеза а врло често хлеба и масти
са обавезним додатком црвене алеве пап -
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рике, дан прође као руком однесен, а тек
увече када се стигне кући на спавање, у
знојавој одећи и прљавим панталонама од
тениске шљаке… Све су то неми сведоци
збивања на теренима и око терена бео -
градског тениског клуба“.

Ватрено крштење 
у Новом Саду

Негде у лето 1948. године у јеку так -
мичарске сезоне, Црвена звезда је била по -
звана да гостује у Новом Саду, са сениор -
ском екипом и једним јуниором. Како

клуб није имао ни једног јуниора, скоро да
је пут био доведен у питање, али је тада
тренер Љубиша Радовановић донео одлу -
ку да на пут крене и млади Ивко Плеће -
вић, са образложењем „да може да послу -
жи, не игра лоше, а можда ни Новосађани
немају неког посебног на тој позицији.“

„Тако је и било. Путовање је за мене
било бескрајна ра дост, путовао сам са се -
ни о рима, па онда долазак у хотел, зајед -
нич ки ручак, сви моји снови већ тада су

Потпуно посвећен тенису: 
Ивко Плећевић



били остварени. Мечеви против екипе из
Новог Сада били су тада жестоки и неиз -
весни, ја сам добио сву тројицу младих
играча који су изашли да играју против
мене, и тако је почела моја каријера тени -
сера“.

После овог успеха Ивко Плећевић је
очекивао да ће добити бољи третман и да
ће понеко од старијих играча хтети да игра
са њим и да му помогне у тренингу. Ме -
ђутим, ништа од тога, а како у клубу и
уопште у Београду није било тениских тре-
нера, није било ни озбиљније перспективе.
Једина могућност је била да се повремено
нађе као спаринг партнер сениорима, бра -
ћи Николић или Петку Милојковићу, што
је и почело да се догађа, нарочито после
Ивкових  победа у Новом Саду.
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Плећевић у карактеристичном
проклизавању

Дрво на терену
„Најбољи тенисери из Београда че -

сто су били позивани да играју по
градовима Србије. Једном, нас неко -
лико из Звезде и Партизана били смо у
Ваљеву, да упри личимо отварање
првог тениског тере на. Нас четворица:
Ика Панајотовић, Сте ван Ласло, Петко
Милојковић и ја, нисмо могли чудом да
се начудимо, на сред терена, тачније у
простору између сингл и дубл линије
остало је једно високо дрво, које, како
казаше домаћини, нису могли да исеку.

Можете да замислите како је изгле -
дао егзибициони меч тог дана. Страна
на којој није било тог дрвета имала је
ве лику предност, довољно је било да се
погоди у дрво или близу, аутоматски се
добијао поен“. 
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„Сећам се да једном приликом Петко
Милојковић није имао спаринг партнера,
па ме је позвао да станем преко пута,
мислим да је видео да се међу млађима
издвајам. Запео је из петних жила да ме
решета из угла у угао, јурио сам за тим
лоптама као луд, желећи да се докажем.
Имао је убојит форхенд, није ми дао минут
да предахнем, често је довикивао: ’Ајде
клинац, можеш да стигнеш…’ Неколико
го дина касније, наравно, ја сам пуно на -
предовао и Петко више није могао да игра
против мене, тукао сам га без проблема“.

Ватрени навијач
– Ерол Флин 

Показало се да је Ивко Плећевић рођени
таленат – почео је врло брзо да напредује.
После матуре променио је два факултета,
студирао је технологију, па се потом пре -
бацио на филозофију, али студије нису
иш ле уз тренинге, па је од лучио да се пот -
пуно посвети тенису. После титула првака
Србије, а затим и Југославије, играо је и у
дресу Дејвис куп репрезента ције. 

Почет ком 1960. оженио се Бранком.
Убрзо су се одсели ли за Хајделберг, где је

првих 10 го дина био тениски тренер, а
потом партнер и власник те ниских терена
и клуба у исто именом граду. Често је исти -
цао, са поносом, да су у Хај делбергу по -
никли Штефи Граф и Борис Бекер, две нај -
веће тениске звезде Немачке свих времена,
па затим Анке Хубер…

„Педесетих је било незамис ливо имати
пасош, а ми тени сери смо га имали
захва љу јући једном члану Централ -
ног комитета који је тада био пред -
седник Савеза. Зато нам путовања
нису била проблем. Тада су сва путо -
вања била су не заборавна, посебно
она која су тра јала мало дуже. На при -
мер, за Па кистан и Ин дију пут бродом
трајао је више од месец дана, и то
теретним бродом, који је пристајао у
сваку луку на путу, и док би се то вар
уба цивао или обр нуто, ми смо имали
вре мена да обилазимо град у коме смо
при стали. 

На Црве ном мору пре жи вели смо
ужасну буру, у Пакистану и Индији до -
живели смо прави кул ту ролош ки шок, у

„У Пакистану и Индији 
доживели смо прави културолош ки
шок, у позитивном смислу…“

Ивко Плећевић је био велики пријатељ
глумца Рода Тејлора, који се прославио 
у Хичкоковим „Птицама“ (у средини)



позитивном смислу, а незабо равни су били
и мечеви које сам играо у Монте Карлу, а
мој навијач, и то ватрени, био је славни
амерички глумац Ерол Флин. 

У то време, после инвазије руских фил -
мова као што су „Оклопњача Потемкин“
или „Пастир Костја“, филм „Робин Худ“
био је права сензација, а тек можете за -
мислити главни глумац – Ерол Флин. 

Када сам видео да је славни глумац у
публици, уз то да бодри баш мене, био сам
потпуно збуњен и запањен. Чак сам један
меч, захваљујући његовом навијању добио,
мада сам био на измаку снага, и већ раз -
мишљао да предам. Али, било ме је сра -
мота да поклекнем, а Флин ме је тако лу -
дачки бодрио, да сам запео као сивоња и
победио. После меча Ерол Флин је дошао
до моје свлачионице и позвао ме на парти
у свој апартман у хотелу Париз. У тај хотел,
да није било њега, вероватно никада не
бих крочио.

Ивко Плећевић не крије да је веома
срећан што је имао баш овакав животни
пут. И када врати филм уназад, не би
ништа мењао. Сматра да су били веома
срећна и задовољна генерација, играло се
више из задовољства а мање због новца. И
мада је у Немачкој провео пуне 43 године,
одлучио је да се 2006. године врати у Бео -
град и ту проживи последње пензионерске
дане. Када је одлуку саопштио пријате -
љима у Немачкој, они су били згранути.
Питали су га зашто из једне веома уређене
земље каква је Немачка иде у Србију, и ни
један од од говора их није задовољавао,
није било објашњења. Каже, објашњавао
им је да га силно радује када у згради у
којој живи, после два дана квара на лифту
он трећег дана проради, то га силно
обрадује, или када после два пуна аутобуса
градског саобраћаја наиђе један полу -
празан, а ако још и нађе место, то је пре -
мија. Сада ужива у тој срећи који други не
разумеју.
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Фантом београдских
улица

Иако је Ивко Плећевић у тенису провео
цео свој живот, небројно пута био шам -
пион државе и репрезентативац, у жижу
интересовања јавности као никада пре
тога, доспео је крајем августа 1979. го -
дине, када му је украден „порше тарга
911“, а онда и када је на основу тог до -
гађаја снимљен играни филм под називом
„Београдски фантом“. Управо, Ивко Пле -
ћевић је био власник украденог поршеа
који је ноћима јурио улицама Београда,
праћен немоћним полицијским аутомо -
би лима и задивљеним погледима гра -
ђана.

„Био сам на годишњем одмору и таман
сам се спремао за повратак у Немачку. Те
ноћи сам спаковао неке књиге и пар
ситница и ставио их у гепек, да се ујутру
не бих задржавао око тога. Паркирао сам
ауто на улици, преко пута зграде у Цви -
јићевој, где сам и одрастао. Могао сам да
га видим са прозора, али ми није падало
напамет да гледам, или да бринем. 

У то време, крајем седамдесетих, кола
се у Југославији нису крала. Можда по
неки фића, али би се крадљивци про -
возали и обично га враћали баш тамо где

Ивко Плећевић је годинама возио
различите моделе „поршеа“
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су га и узели. Тек сутрадан, када сам до шао
да ставим кофер у ауто, схватио сам да га
нема. Био сам запрепашћен, јер тај „пор -
ше“ није било лако украсти…  Док сам ја
пријавио крађу полицији, тај Влада Васи -
љевић је већ јурио градом. Сећам се тог
првог дана, зауставио сам такси и кре нуо у
по теру, путем радио станица сви таксисти
су се дали у потеру, њих више од три хи -
љаде га је јурило, тражило порше по гра -
ду. У другом таксију, иза оног у коме сам
био, биле су моја супруга Бранка и глу -
мица Беба Лончар. 

Безуспешна потера трајала је сатима. У
међувремену смо чули да је током потере
Фантом пуцао на неке грађане. На Славији
смо видели гомилу људи и пуно поли -
цијских кола, али све је било безуспешно.
Није било друге, дигао сам руке од те
потере и кренуо кући, препустивши поли -
цији да ради свој посао“. 

Плећевићи су због крађе  продужили
боравак у Београду десетак дана. Често су
седели и ручали у „Мадери“, а за суседним
столом скоро увек је био тадашњи мини -
стар полиције који их је извештавао како
напредује  потрага, и шта је све „Фантом“,
како га је одмах прозвала београдска
штампа, радио испред потере: пролазио
кроз црвена светла, возио по мраку без
фарова, ишао по тротоарима… После
десет узбудљивих ноћи, које су се оба -
везно завршавале вожњом на Славији,
„Фантом“ је ипак ухваћен, и то ноћ уочи
повратка Јосипа Броза Тита са Самита
несврстаних на Куби. Постављен је град -
ски аутобус на Славији, у који је „Фантом“
ударио, али је и тада успео да побегне у
маси… Ивко Плећевић је одмах
аутомобил пребацио у Немачку, излупан
са свих страна, али у пристојном стању.

„Оно што је интересантно, ни једна
ситница из кола ми није фалила. Све је
било ту, и скупоцене наочаре, мени веома
важне. 

Наравно, тај ауто сам одмах продао и
купио нови, такође „порше“. Ето, снимљен
је и филм по овом догађају, веродостојно
је, има пуно документарних делова, ми с -
лим да је све складно упаковано у једну
це лину. Има специфичан шарм којим је
одисао Београд седамдесетих година“. 

Сцене са снимања филма 
„Београдски фантом“



ИЛИЈА
ПАНАЈОТОВИЋ

Тенисер постао из ината, 
да би победио пријатеља.
Зимске припреме на зиду
кафане „Под липом“, преко
пута „Политике“. Када је
Илија увезао аутомобил
„опел“, „повукао је ногу“, па
је у Београд следеће године
стигло преко 3.000 нових
аутомобила и мотоцикала.

Пресудан тренутак да се Илија Панајо -
товић ухвати тениског рекета била је 1946.
година, односно посета пријатељу чији је
отац у дворишту виле, преко пута Стади -

она ЈНА, уз базен, имао тениски терен, на
коме су се надметали 14-годиш њи дечаци
и девојчице ударајући лоптицу насумице.
Од тог тренутка, до освајања јуниорског
пр венства Југославије и учешћа на шампи -
онату у Вимблдону прошло је само три
лета, да би у годинама које су долазиле
потом, Ика стасавао и у серијама тријум -
фовао. Као изразито талентовани такми -
чар, али и врло упоран, он је 1959. године
постао и сениорски првак Југославије.

Тениска каријера Илије Панајотовића
биле је муњевита и звездана: брзо се пео
тениским лествицама према, за многе, не -
до стижним врховима. Али је све кратко
тра јало – од поменуте 1946. године до 31.
септембра 1960. године, до саобраћајне не -
среће и слупаног „Опела“, код Батајнице,
надомак Београда.

На ондашње питање, када је почео да
игра тенис и ко га је том спорту приволео,
Ика Панајотовић, који је после несрећног
догађаја донео одлуку да се пресели у Хо -
ливуд и настави да живи као филмски про -
дуцент, често је говорио:

– Мој први сусрет са тениском лоптом и
тениским тереном догодио се 1946. годи -
не. Био је то приватни тениски терен на
Дедињу, на великом имању фамилије Ра -
довић, са воћњацима, баштама и базеном
за купање, а игром случаја, само 500 метара
удаљен од данашњег фудбалског стадиона
Партизана и тениских терена. Мој је отац
био адвокат породице Радовић, па сам сти -
цајем околности тих послератних година
навраћао на „буржујски тениски терен“,
што је био пресудни догађај у мом животу
и мојој тениској каријери.

Затим, присећајући се тих дана, Илија је
волео да тврди као је тенис научио искљу -
чиво – из ината! 

– Размажени син поменутог власника
ви ле и поседа господина Радо вића, 12-го -
ди шњи Зоран, мој вршњак, приређивао је
су бо том и недељом тениске „сеансе“ за ти -
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У полуфиналу јуниора на Вимблдону:
Илија Панајотовић
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пично дедињско младалачко друштво.
Међу њима било је и неколико младих,
лепих и веома лепо грађених девојака, не -
што старијих од нас, које су грациозно
скакутале по терену, већином прома шу -
јући лоптице, уз гласна кикотања. До те
1946. године моји су спортови били пинг-
понг и рукомет. Тај Зоран је, наводно, већ
имао победе на неким тениским турни -
рима локалног карактера. Гледајући те ис -
те године на Ташмајдану егзибиције чу -
вених тенисера Митића, Паладе и Пун -
чеца, оценио сам да Зоран више маше ре -
кетом, неголи што правилно удара лопту.
Када ми је Зоран једном приликом утра -
пио рекет са дрвеним оквиром, ја сам на -
равно ударао тако да је лопта летела у раз -
ним правцима, ударала у мрежу, али и у
баш тенску ограду. Зоран се цинично сме -
шкао и шалио на мој рачун уз гласну по -
дршку његових пријатеља. Осрамоћен
првим тениским покушајима обратио сам

му се овим речима: „Зоране, кроз три ме -
сеца видећемо се на овом терену само ти и
ја. Гарантујем ти да ћеш ми скупљати лоп -
тице“. Дакле, почео сам да се бавим тени -
сом из чистог ината.

Жице за суву и мокру лопту 
Иако мотивисан, пре свега да покаже

Зорану да може да га надмаши, није баш
имао идеју како да дође до првих тениских
часова. За почетак, одлучио је само да по -
сматра оне који знају да играју.

– Тренери тада нису постојали. Инат ме
је усмерио на то да пажљиво, уз интен -
зивну концентрацију, пратим на Ташмај -
дану стару тениску гарду међу којима су
се налазили Бојовић, Радовановић, Воја
Ри стић, Петко Милојковић, Ђорђе Дукић

Илија Панајотовић (други здесна) 
у Нирнбергу 1954. године



и други. При сваком њиховом тренингу и
на мечевима седео сам близу терена и упи -
јао очима ритам њихових покрета, изво -
ђење основних удараца, технику кретања
ногу, позицију тела при различитим удар -
цима. Отац ми је тада купио дрвени рекет
али уз једну велику предност – жице су
биле од најлона тако да сам могао да уда -
рам и суву и мокру лопту. 

Иако нова опрема, дакле рекет са спе -
цијалним жицама, није се одмах могло на
терен, јер са опремом није стигло и те -
ниско знање.

– Наравно с тим рекетом, у том тре нут -
ку, нисам могао да одмах ступим на таш -
мајданске терене, али сам уочио да у на -
шем дворишту постоји зид широк шест ме -
тара. Становали смо преко пута „Полити -

ке“, изнад оног старог ресторана „Под
липом“, познатог по разним гурманлу ци -
ма, шкем бићима и цревцима. Наше је дво -
риште би ло бетонирано, а велико као по -
ловина те ниског терена. Ту сам прово дио
сате и сате и комшилук доводио до лудила
оним мо нотоним, тупим, нон-стоп удара -
њем лоп те. Та максимална концен трација
при уда рању лопте о зид, која се стално

враћа ка новом замаху, захтевала је пуну
коорди нацију покрета, и уз често понав -
љање уда рац се могао контролисати. Про -
леће 1947. показало је одмах ре зултате тог
је сењег и зимског тренинга и ударања
лопте о зид. У првом налету, као члан Црве -
не звезде, освојио сам омла дин ско првен -
ство Србије, победивши више играча који
су јед ноставно преспавали зиму без тени -
са. Зоран Радовић, главни „кривац“ због
кога сам почео да играм те нис на том пр -
вен ству испао је у првом колу, да би потом
пот пуно нестао са тениске позорнице.
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Репрезентација Југославије: Воја Ристић,
Јосип Палада, Ивко Плећевић, Камило

Керетић и Илија Панајотовић
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Дискретна дискриминација
интелектуалаца 

У првим послератним годинама, када су
се и намирнице по радњама куповале на
тачкице, када је ретко чега било, о тенис -
кој опреми, лоптама, рекетима, гардероби,
скоро да се није могло ни размишљати. 

– Рекети, лопте, мајице, патике и остало
у тим после ратним годинама биле су
мислена именица. Татин новчаник, који је
био адвокат са примањима нешто мало из -
над просека од већине грађана, био је је -
дино решење за куповину опреме, али уз
помоћ пријатеља или играча који су од -
лазили у иностранство.

Често се тада говорило да је тенис спорт
више класе, буржоазије, али Панајотовић
није осећао да је то баш тако.

– Тачно је да су фудбал, гимнастика и
атлетика били популарнији међу омла -
дином, али не мислим да је било отпора
ширих друштвених слојева када је тенис у
питању. Уосталом, наши прваци Митић,
Пунчец и Палада били су веома попу лар -

ни и врло респектовани где год да су се
појавили, јер су досегли светску репута -
цију, па их нико није називао буржујским
тенисерима. Али знам да је постојала по -
лу дискретна дискриминација према јуни -
орима из интелектуалних, и до тада имућ -
нијих породица. 

Дакле, није било толико очигледно, али
није било ни за то да се баш на сваком ко -
раку прича о томе како се тренира тенис,
како се купује опрема, и слично.

Није било притисака али, рецимо, тени -
сери из адвокатских, докторских, про фе -
сорских или инжењерских фамилија ни су
јавно називани буржујском де цом, али су
били некако другачије тре ти рани и скром -
није су се снабдевали тенис ком опремом.

Јелена Генчић: 
стил за уживање

Пуна речи хвале је прослављена репре -
зен тативка Јелена Генчић, када се поведе
разго вор о Ики Пана јотовићу, његовим иг -
ра ма и ње говом тениском умећу. 

– Било је посебно задовољство доћи на
тениске терене ТК Партизан, на „четворку“, и
гледати како игра Илија Панајотовић, који је
у то време био појам за све нас млађе. Он је
био права тениска звезда. Атрактиван, сти -
листа, офанзивне игре и феноменалног сер -
виса са потпуно природним бекхендом, ја
сам касније у својој игри покушавала да ко -
пирам његов бекхенд. Штета, имао је не -
срећу са својим зеленим „опелом“, негде
поред Београда, сломио је ногу и више није
могао да се врати тенису.  

Монте Карло 1954: Ивко Плећевић,
Ерол Флин и Илија Панајотовић 
уочи Дејвис куп меча Југославија –
Монако



У то време су ницали клубови, Партизан
и Црвена звезда су предњачили и по броју
терена и по броју чланова. Колико су за -
право клубови утицали на догађаје, на фор  -
мирање јавног мњења, на техничке ствари
као што је набавка опреме за иг раче?

– Испрва је све зависило од татиног
новчаника, а после првих успеха на јуни -
орским турнирима Тениски савез је почео

нама, неколицини јуниора, да додељује
лопте, које су морале да трају најмање не -
дељу дана, док се сасвим не излижу и
постану „гумењарке“. Старији, реноми -
рани, играчи имали су прво право на те -
ниске лопте, па тек кад их истроше до -
лазили су на ред млађи. Морам да кажем
да после полуфиналног пласмана у јуни -
орском Вимблдону моја тениско-спортска

каријера добија нове хоризонте, а и изве -
сне предности. У Вимблдону сам добио
четири нова „слезинџера“, неколико пари
најновијих тениских патика, а од чувеног
Фреда Перија десетак мајица и шортсева,
као и 25 фунти у готовом, и – све плаћене
тро шкове. Од тада сваке године била ми је
загарантована тениска опрема, око које
нисам више имао бриге.

Трансфер из Звезде 
у Партизан

Са 17 година Илија Панајотовић је већ
постао значајно име на тениском небу Ју -
го славије, толико интересантан да је
Председник ТК Партизан мајор ЈНА Фра -
њо Туђман одлучио да Ику пресели у
Хумску 1.

– Десило се то почетком 1949. године.
Тада сам већ био досегао титулу јуни -
орског првака државе, титулу интерна цио -
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Репрезентација Југославије, победник
Балкан купа 1960: Никола Пилић, 

Илија Панајотовић и Боро Јовановић
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налног јуниорског првака државе у Опа -
тији, као и јуниорско полуфинале у Вим -
блдону. То је очигледно било довољно да
ме Фрањо Туђман заврбује за Партизан.
Пришао ми је после једног од тих финала,
представио се и рекао: „Ја сам нови пред -
седник ТК Партизан. Волео бих да дођеш
у Партизан и да играш за наш клуб. Обез -
бедићемо ти услове да брзо напре дујеш“.

– Како је Партизан тада био слабији са
играчима од Звезде, мој услов је био да још
неколико играча заједно са мном дође у
Партизан, што је Туђман прихватио, па су
тако прешли Сима Николић и Градимир
Нешић, а мало касније се при дружују
Стева Ласло Пишта са супругом Драгицом,
сестром мог идола, Драгутина Митића. У
Партизану затичемо Јелену Генчић, тада
јуниорску првакињу Србије, једину чла -
ницу женске екипе. Са браћом Тодоровић
некако смо скрпили мушку и женску
екипу и кроз годину-две, успели смо да
освојимо екипно првенство први пут, а
онда наредних седам година, ако ме се -
ћање служи.

Наравно да га је сећање служило врло
добро, с обзиром да је Партизан од 1952. до
1961. године осам пута био екипни првак
државе.Уз то, неколико пута је то учињено
на гостујућим теренима у Загребу, на Ша -
лати и Трешњевци. Прелазак у Партизан је
био пун погодак, с обзиром да је у Црвеној
звезди тада још владала нееластична пар -
тијска структура, па је и тенис био далеко
у запећку.

„Опел“ уместо осталих
награда

У својој професионалној каријери Ика
Панајотовић је стартовао врло добро, и
стигла је серија успеха: освојио је, између
осталог, два тениска турнира у Немачкој, и
то у Аугсбургу и Улму, где је на поклон
добио више вредних предмета и поклона,

у вредности од најмање 5.000 немачких
марака, што је тада био велики новац. Из -
међу мноштва ствари, међу којима су били
„Грундиг“ радио апарати, магнетофони и
слично, Панајотовић је, прибојавајући се
царине у Југославији, предложио органи -
заторима да му све награде претворе у само
једну – аутомобил „опел“. Предлог су пе -
дантни Немци прихватили, вероватно су у
свему нашли своју рачуницу, па је Илија
стигао у Југославију са новим „опел ре -
кордом“. Пошто су медији објавили све
Икине победе, на граници код Јесенице,
није било никаквих проблема. Цариник је



само подигао рампу видевши о коме се
ради и отпоздравио. 

– То су била лепа времена, времена за
сећање. Велико име југословенског фуд -
бала, мој пријатељ Бруно Белин, видевши

аутомобил у којем се возим, одмах ме је
питао одакле ми. Ја сам са њим често пикао
фудбал, он са мном тенис, а ја сам му тада
рекао да је то лако, само они (фудбалери)
треба да освоје неколико турнира у Не -
мачкој, па ће и њих чекати иста награда,
још ће моћи да их увезу без царине ! У
следећој години, после тог мог ауто-тро -
феја, фудбалери, кошаркаши, шахисти, ва -
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Илија Панајотовић на првенству
Југославије 1960. године 

на стадиону ЈНА



ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

309

терполисти и боксери увезли су у земљу
око 3.000 разних аутомобила, веспи и
моторцикала. По некој чудној и жалосној
игри случаја за Белина и мене, Белин је
погинуо у једној саобраћајној несрећи код
Загреба, а моја се тениска каријера за -
вршила ауто несрећом, септембра 1960.
године. Једва сам остао жив, али лева нога
је била сломљена, и то ме је задржало у
болници пет месеци.

Осим поменутих немачких турнира,
свакао да је најинтересантније било пу -
товати у земљу колевку тениса, Енглес-
ку, на Вимблдон, а Ика их је одиграо де -
сетак.

– На тих десетак Вимблдона у већини
сам успевао да се пласирам у треће коло, и
само сам једном испао у првом кругу.
Једна од мојих назначајнијих победа се
догодила 1958. године у Индији, у граду
Армитсару, када сам победио до тада
непобедивог светског играча Раманатана
Кришнана, кога у Индији нису могли да

победе Розвол, Емерсон, Хоад, Купер,
Дробни, Бергелин, Пјетранђели – најбољи
светски играчи. Победа у два сета над
Кришнаном, прваком Индије, била је сен -
зација првог реда. 

После Индије, са Ивком Плећевићем у
дублу сам победио  Николу Пјетранђелија
и Бепеа Мерлоа, италијанске и европске
прваке. 

Дакле, када се осврне иза себе, Илија
Панајотовић, из ината је одлучио да игра
игру за коју можда и није био пред -
одређен, али је играо тако као да је за њу
био створен, баш као што је касније у да -
лекој Америци, постао врхунски филмски
продуцент, а то му је сигурно још мање
падало на памет, а за шта је можда био
предодређен. 

Крај играчке каријере, 31. септембар
1960. године: извукао живу главу 
из уништеног „опела“  на путу 
Батајница – Стара Пазова



СИМА НИКОЛИЋ 
Дебитовао против Мексика

у Београду 1957. године у
пару са Ацом Поповићем

Сима Николић, брат Радмила Нико ли -
ћа, играча и дугогодишњег селектора и
високог функционера ТСЈ и ITF, посветио
се, за разлику од брата, искључиво тенис -
кој каријери. Из генерације је Ике Пана јо -
товића, Ивка Плећевића и Аце Попо вића,
био је за нијансу слабији играч, али је био
специјалиста за дубл, и сви су желели да га
имају поред себе када су парови у питању. 

Леворук, са готово идеалним бекхендом
који му је био просто урођен, представљао
је нерешиву енигму и много више успеха у
каријери направио је игра јући у дублу,
него у синглу. Али, остаје забележено, био
је непрелазна препрека за Илију Панајо -
товића, и то баш у време када је овај био
најбољи и када је са лакоћом освајао ти -
туле првака Југославије. Међутим, кадгод
би се састао са Симом Николићем, редов -
но је губио, било у званичним мечевима
било на тренинзима. Једноставно, Сима
Николић му није лежао као противник и
то су сви знали. Важио је за веома пожртво -
ваног играча, није играо атрак тиван, већ

онај сигуран тенис са основне линије.
Стизао је скоро сваку лопту и не погрешиво
је враћао назад, чекајући да се противник
умори, изнервира и погреши.

На међународном плану није направио
већи успех, мада је редовно учествовао на
јаким турнирима у Италији, Француској и
Немачкој. Четири године је играо дубл на
турниру у Монте Карлу и Ници заједно са
Радмилом Арменулићем, али без запаже -
нијег резултата. 

Деби у дресу са државним грбом Сима
Николић је имао у Београду, 27. ап рила
1957. године, у мечу Југославија – Мек си -
ко. Играо је у пару са Ацом Попо вићем
дубл другог дана, али пораз је био немино -
ван, с обзиром да су Мексиканци дошли у
најбољем саставу са Ламасом и Контрера -
сом, значајним именима тога времена, па
су наши играчи изгубили меч глатко – 5:0.

После завршетка каријере Сима Нико -
лић се преселио у САД где је каријеру
наставио као тренер.
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Сима Николић и Ика Панајотовић, 1952.
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АНТЕ ШКРБИЋ
Због рата детињство провео
као избеглица у Африци.
Против Манола Сантане у
Монте Карлу водио 6:1, 4:1

Анте је рођен у Заострогу, код Макарске
1935. и прве године детињства нису га ми -
ловале. Бежала је породица испред ви хора
рата, да би се коначно обрела Врш цу, где је
Анте и начинио прве те ни ске кораке. Тада
је Вршац имао свој ТК Јединство са оз -
биљном традицијом, па је било играча и
тренера који су могли да пру же добру ос -
нову придошлици из Хр ватске. 

Отац, војно лице, био је управник еко -
номије са виноградом поред тениских те -
рена, одакле су се вином снабдевали под -
руми Бе лог двора у Београду. У оно време,
то је била важна позиција, па је и мали
Анте имао одређених протекција у клубу,
могао је више да тренира, да добије боље
учитеље. Анте је постао јуниорски првак
Војво дине 1952. а затим и 1953. године.
Ис те године освојио је и титулу јуниор -
ског пр вака Србије, а затим стигао до фи -
нала и на првенству Југославије. Добре
игре и резул тати били су добра препорука
па је ТК Војводина из Новог Сада преузела
даљу бригу о Шкрбићу. После само годи -
ну дана проведених у Новом Саду Анте је
добио позив за младу репрезентацију Југо -
славије у Галеа купу. Селектор Јосип Па -
лада указао му је поверење у Монте Кати -
нију против младе селекције Шпаније, која
је те, 1955. дошла са Гименом, Ариљом и
Маноло Сантаном, играчима који су годи -
нама касније жари ли и палили теренима
широм света. 

Играо је Анте Шкрбић против Сантане,
добио први сет 6:1, повео у дру гом 4:1 и
имао лопту за 5:1. Умор, тре ма, пар лоше

одиграних удараца и Сантана је спасао
гем, смањио на 4:2, потом 4:3, и како то
обично у тенису бива, фаворит се подигао
из мртвих и Шкрбић је тај меч из губио.
После меча, на повратку кући, Палада је
често говорио да је Анте изгубио од једног
малог, кривоногог безвезњака, а тај момак
је пет година касније освојио Ро лан Гарос.
Анте се вратио назад схва тајући да је ве -
лика шанса отишла у непо врат. Те године
није га орасположила ни победа у дублу
на турниру у Сент По лтену, заједно са Деј -
вис куп играчем Југо славије Ацом Попо -
вићем, као и пласман у полуфинале сингла
на истом турниру. У квалификационим
мечевима за игру у Дејвис куп екипи, на
Палићу, Анте Шкр бић је савладао и Бору
Јовановића.

По завршетку каријере, неко време је
играо у лигама Немачке, био тренер, да би
се скрасио у екипи ТК Партизан, као тре -
нер младих играча, у периоду од 1995. до
2005. године. 

Данас као пензионер у Вршцу, обилази
свој некадашњи клуб сваки дан, подели
понеки савет и са млађима још увек одигра
понеки меч…
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АЛЕКСАНДАР
ПОПОВИЋ

Актер првог ТВ преноса. Увео
тенис као предмет у основне
школе Немачке. Путовање до
Вимблдона трајало 48 сати…

После пола века  рада и живота у ино -
странству, Александар Поповић се 2009.
вратио у Србију и почео рад са младим та -
лентима тениског клуба Полет из Вршца.

Рођен је 1930. у Новом Саду, а упамћен
је као члан прве послератне Дејвис куп
репрезентације Југославије. Био је савезни
тренер Југославије и Немачке, а почео је са
сто ним тенисом, у Вршцу… 

„Тих послератних година, почев већ од
1946, нисмо имали тениских терена, па
смо се сви бавили стоним тенисом у не -
кадашњим ’соколанама’, како су се нази -
вали спортски клубови", сећа се Алексан -
дар Поповић. 

„Сто и лоптице су се лако набављали, а
рекете смо сами правили, што је било
много једноставније него изградити тенис -
ки терен. Ипак, Вршац је и пре Другог
светског рата имао тениске терене, које су
изградили овдашњи Немци, па смо имали
срећу да дочекамо њихово реновирање,
већ 1950. године. Избор играча био је јед -
ноставан – сви који су играли стони тенис,
тада су прешли на тенис. Невероватно, али
за тако мали град имали смо, као клуб,
запажене успехе у тадашњој Југославији.
Као омладинци били смо најуспешнији, ја
сам био јуниорски првак, и управо ти ре -
зултати су ме 1956. промовисали за члана
тениске репрезентације“. 

Александар Поповић је био и један од
првих тенисера који су чинили четворо -
члану екипу за одлазак на Вимблдон. Али,
пара је било само за двојицу такмичара: 

Александар Поповић био је првак Не -
мачке у дублу, носилац је трофеја на 25
турнира, али је учествовао и у првом ТВ
преносу тениса.

„У Аустрији је 1957. године, значи на са -
мом почетку телевизије уопште, вршен
први ТВ пренос једног тениског турнира.
Наше узбуђење због камера било је веће
него због противника. Телевизија је у то
време била чудо“.

Његово име забележено је и у уџбе -
ницима у Немачкој, као име стручњака који
је увео тенис као предмет у основ не школе. 

Аца Поповић и Влада Дивилд, 
Нови Сад, 1953. године



„Новац за авионске карте држава је
обез бедила само за два такмичара. С обзи -
ром да смо у екипи имали две девојке, из -
бор је био јасан – нас двојица ћемо путо -
вати возом.

„У тада неудобним купеима, без места за
одмор и преноћиште, стигли смо на тур -
нир пред сам почетак. Нисмо се ни надали
успеху, али нас је непријатно изненадила
енглеска клима, травнати терен на којем
ми никада нисмо играли и, наравно,
несно сан умор. Изгубио сам већ први меч
- без правих патика на клизавој трави и са
лошим рекетом, нисам имао шансе“, каже
Александар Поповић. 

Видно разочаран и са најте жом упалом
мишића до тада, Александар се вратио у
земљу, наравно возом. Наредне године тра-
са је била иста, али… 

„Опет сам био у екипи, али сам у возу
размишљао и на пречац донео тада жи -
вотну одлуку. Изашао сам на станици у
Минхену“… 

Александар је у Немачкој одмах почео
да игра турнире, док није себи обезбедио
рејтинг и документе, што у оно време није
било нимало лако: 

„Друге године боравка у Немачкој по -
стао сам тениски тренер у Фрајбургу. Тре -
нирао сам све категорије. Освојио сам прво
место као тренер на државном тур ниру.  У
Ха новер сам прешао 1960, преузео тамо -
шњи клуб и постао савезни тренер три по -
кра јине, а 1968. целе Немач ке. Успеси са
ре пре зентацијом довели су ме натраг у до -
мовину, па сам 1969. године био савезни
тренер Југославије. Био сам предлаган за
селектора, али ту функцију нисам при -
хватио, јер би ме одвојила од терена и рада
са играчима“. 

Уследио је повратак у Немачку, где је
Поповић преузео чувену тениску Акаде -
мију барона Фон Крамфа, кроз коју је увео
и бројне новине у раду: 

„Преузео сам да водим Академију која је
тада била највећа у Европи. Захваљујући
бројним успесима могао сам да уведем но -
вине у раду са играчима, а све у циљу да
наше таленте пробијем на водеће турнире.
Почео сам са такозваним интер нацио -
налним тренинзима, доводио играче из чи -
таве Југославије на припреме, како би у
бољим условима за рад могли да се пла -
сирају на реј тинг листе“. 

Прошле су деце није и Александар је по -
сле пола века решио да се врати кући.
Само два дана после зва ничног пензио ни -
сања, спаковао је кофере и дошао у родни
Вршац. На Вршачком брегу обновио је
стару поро дичну кућу, вратио имању не -
када шњи сјај и почео да ужива у бла го де -
тима природе. Тенис, ипак, није на пу с тио.
Александар Поповић и даље је активан у
клубу „Полет“ где мла дим талентима пре -
носи драгоцено, иску ство стечено ду гого -
дишњим радом у ино странству. Спрема их
за турнире и нада се да ће направити нове
тениске звезде.

Александар Поповић и Јосип Палада
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КАМИЛО КЕРЕТИЋ

Голман прве екипе
Вартекса, каријеру ипак
посветио тенису. 
Сплитска бура одувала
конкуренте у игри за место
у репрезентацији 
и одредила животни пут на
којем је остао до пензије 

Време у коме се родио, скоро да није по -
знавало тенис. Место у којем се родио,
само је знало за тенис. Чаковец, место из
којег су потекли Пунчец, Лаци Леген -
штајн, Шарић, Брановић, Гумбек, Петро -
вић и Јагец, сви Дејвис куп репрезен -
тативци Југославије у Дејвис купу, родно
је место и Камила Керетића, који тај део
живота не може ни да памти. Рођен 1933.
године, провео је првих седам година без -
бриж но играјући се са вршњацима, али је
рат натерао његову породицу на пресе -
љење у Вараждин, склањајући се од на -
језде мађар ске оку пационе силе почет ком
1941. године. 

Дакле, ништа није могао да има Камило
што би га везивало за тенис и славна те -
ниска имена из Чаковца, посебно што је у
новој средини, у Вараждину, фудбалска
лопта престављала сан сваког малишана.
Није се разликовао ни Камило од осталих,
појурио је за лоптом, али нешто га је вукло
да повремено игра и тенис, ни сам не зна -
јући шта га то магично привлачи игри са
рекетом. 

Тако је било све до пунолетства. Играо је
Камило Керетић на два терена, а онда је
стигло прво признање, са непуних 18 го -
дина стао је на гол сениорске екипе Вар -
текса. 

За разлику од успешног почетка на
фудбалском стадиону, на тениском тере ну
није кренуло баш најбоље. Исте године
пријавио се за јуниорски шампионат у За -
гребу, где је испао већ у првом колу.
Памти само презиме играча из Београда
који га је победио – извесни Ристић, којег
касније у тенису нигде није било. 

За разлику од победника Ристића, Ка -
мило Керетић је итекако обележио тени -
ску сцену Југославије. Заинатио се да успе,
преселио у Загреб где је студирао и за -
вршио Правни факултет (1966), а непуне
две године касније апсолвирао је и еко -
номију.   

Стизао је и да се образује и да игра те -
нис. Пробијање за улазак међу десет нај -
бољих у Југославији је потрајало. За по -
четак је стигао до броја 1 на лествици
хрватских играча, да би затим успео да се
придружи најбољим сениорима – онима
који су играли Дејвис куп.  

Посебно су му остале у сећању ква ли -
фикације за једно упражњено место у
Дејвис куп репрезентацији, ка да је требало
играти против веома јаке Чехословачке, у
Загребу, априла 1958. го дине. Квалифика -
циони турнир је игран у Сплиту, ишли су
сви под руководством Паладе, Ивко Пле -
ћевић, Сима Николић, Аца Поповић, Ка -
мило Керетић…

– Тих неколико дана дувала је јака бура,
кроз кости је пролазила – присећа се по -
јединих детаља Камило Керетић, који сада
ужива у тениској пензији и лепим сећа -
њима, жи већи на релацији Немачка –
Истра.

– Од свих играча сам био далеко бржи
на ногама, можда не најбољи, али јак ветар
ми је помогао, јер је поред тениске веш -
тине требало само трчати и стизати путање
лопте које је ветар усмеравао горе-доле,
напред-назад…  Све сам их победио, они
су се нервирали, жалили на лоше услове, ја
сам само ћутао и иско ристио шансу. 
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Ове квалификације за дрес са државним
грбом одредиле су животни пут Камила
Керетића. Тенис је потпуно постао његов
живот, такмичења и турнири свакодневна
обавеза. На премијери, у сусрету против
Чехословачке у Загребу, Ивко Плећевић и

Керетић су играли два сингла, Панајо -
товић и Плећевић дубл. Гости су побе -
дили са великих 5:0, али је резултат
превисок за оно што је виђено на терену.
Керетић је против  Бенде играо првог дана
пуних пет сетова, само је мало више кон -
центрације и среће имао гостујући играч у
петом, одлучујућем сету, добивши са 6:4,
мада је Керетић повео 2:1 у сетовима.

Првенство Југославије Камило Керетић
је освојио 1957. и 1958. Као већина наших
успешних тенисера, у пуној играч кој снази
одлучио да каријеру настави у Немачкој,
где се врло брзо посветио тре нерском

позиву. Пуних 40 година провео је као тре -
нер, водио дуже време све младе селек ције
Немачке, тренирао и направио 28 јуниор -
ских шампиона земље, осам Деј вис куп иг -
рача, па није чудно да  су му се у тениском
клубу „Валбаум“ у Штутгарту одужили
тако, што су стази, која од капије води
поред тениских терена, дали име Камила
Ке ретића. Камило је то својим тениским
умећем и радом свакако заслужио.

Камило Керетић 1957. године 
на турниру у Дубровнику  са
италијанским тенисером Орландом
Сиролом

Наследник Камила Керетића, син Дамир,
наставио је врло успешно очевим стопама.
Био је један од најуспешнијих хрватских
играча, више пута јуниорски шампион а
окитио се и титулом сениорског шампиона
Хрватске.
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БОРО ЈОВАНОВИЋ

„Морао сам, додуше, много
да тренирам, али када бих
једном дошао у форму, 
онда сам је могао доста дуго
држати…“

Црнопути снажни играч, брз и експло -
зи ван, који је на тениском игралишту
вечно набијао темпо противницима не пу -
штајући их да предахну ни на трен. Бек -
хенд, ритерн и пасинг-шот Боре Јовано -
вића били су светски ударци. По кон -
цепцији био је претежно играч са основне
линије, али кад се нашао на мрежи, знао је
одлично да одигра чоп-волеј. Није се
могао похвалити јаким сервисом, али је

зато ми лиметарски кратио лопте или
пребацивао противника прецизним лобом.
Изузетно интелигентан, тактичар, борбен
и брз, играч чије су ноге стално и
неуморно „радиле“. Сасвим солидно
набијен конди цијом у сваком тренутку.
Имао је и ту карактеристичну ноту –
његови ударци после дугог играња нису
губили на снази. 

Боро Јовановић се родио у Загребу 21.
октобра 1939. године, „заслужни спортиста
Југо славије“, један од најбољих играча које
смо имали и… врхунски тенисер с фа кул -
тет ском дипломом (Филозофски факултет,
језици!)

Декласирао Роја Емерсона

Први тренер био му је Јосип Палада, а
савете му је касније давао и Предраг
Брикси. Први интернационални успех
Боре Јовановића била је победа против
Шпанца Сантане у Портшаху, а одмах
затим у Вишију где је био бољи од Немца
Бунгерта. Следи деби у Вимблдону 1959. и
успех над Мађаром Гулвасом, затим први
наступ у Дејвис купу и то у родном граду
против Данаца.

„Сећам се добро оног прелаза из 1959. у
1960. годину, јер сам тада много радио на
својој физичкој спреми. Руке су поплавиле
од зиме, једва сам држао рекет, али сам
неуморно вежбао и вежбао. Играли смо
напољу, на отвореном, крај гимназије у
Кушлановој улици. Наша генерација је
била хендикепирана, као уосталом и наши
велики претходници, јер није било зим -
ских дворана прилагођених за тениски
тре нинг, па смо се сналазили како смо
знали“.

Али жртве су се исплатиле. У Алек сан -
дрији Боро је свладао тада најбољег европ -
ског играча Италијана Николу Пј етра н -
ђелија са 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 6:4 и одмах затим
у финалу Енглеза Вилсона у три сета!

Тенисери врхунске класе: Јосип Палада 
и Борo Јовановић



ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

317

То прво место Јовановића и посебно
прворазредни успех над Пиетранђелијем
одјекнуло је у тениским круговима као
гром из ведра неба. Најава наставка вр -
хунских резултата, појавом Боре Јовано -
вића и недуго затим и Пилића, разве -
селила је све присталице тениског спорта
у Југославији. У Хамбургу, познатом луч -
ком граду на северу Немачке, на међу -
народном првенству, Јовановић је у ос ми -
ни финала декласирао Аустралијанца Роја
Емерсона са 6:3, 6:0, 6:3, демон стрирајући
тенис највише светске класе.

Штампа је истицала: „Технички бољи
Емерсон, победник Форест Хилса, овај пут
је био немоћан. Југословен је наметнуо
свој стил игре, темпом који није јењавао
самлео је великог Аустралијанца за само 55
минута. У свему је Јовановић потпуно на -
диграо и готово исмејао противника“. 

„Већ после првих лопти осетио сам да
одлазе управо тамо где их шаљем, да се Рој

тешко бори против мојих ритерна и волеја.
Све ми је полазило за руком…“ 

Познати новинар Волфганг Ленцер тада
је у немачком магазину написао: „Без об -
зира на то како ће још Боро Јовановић до -
бро играти, овакав тенис који је он одиграо
у Хамбургу, игра се само једном у жи -
воту…“ 

У четвртфиналном мечу, пред 9.000 гле -
далаца, Боро је свладао и домаћег аса Кун -
кеа са 3:2 (6:3, 7:5, 7:9, 5:7, 6:4), али га је
затим у фи налу зауставио вижљасти Чи -
леанац Ајале.

Пандан изванредном хамбуршком мечу
с Емом Јовановић је остварио исте годи не
на турниру у Казабланки у сусрету с Ма -
нуелом Сантаном. Боро је по бедио Шпан -
ца (те године победника и Рима и Париза)
са 3:6, 8:6, 9:7, 6:3. 

Рој Емерсон честита Бори Јовановићу
на победи у Хамбургу 1963.
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„Сваки ударац био је прецизан, одлично
сам играо на мрежи, на основној линији,
сервис ми је полазио за руком. Маноло је

велик по томе што осваја управо најваж -
није лопте. Али овај пут сви кључни поени
били су моји. Можда и моја најквали -
тетнија игра…“

Боро путује с турнира на турнир – осво -
јио је Монте Карло и Ницу за играче до 23

Маноло Сантана и Боро Јовановић
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година, победио је на турниру у Бремену
испред Мексиканца Љамаса, у Софији на
светској универзијади био је најбољи
победивши Пилића, освојио је у Паризу
„Coupe Poree“, затим у Дубров нику, на
Међународном првенству Југо славије, у
финалу Мађара Гулваса са 8:10, 6:2, 2:6, 6:4,
6:1. На једном турниру у Бер лину сломио
је Малигана, а у Паризу Бан џерта… То је
Борина велика сезона и није ни чудо што
је 1961. године био високо пла сиран на
светској листи најбољих тенисера на зем -
љаним теренима коју је саставио тениски
експерт Волфганг Ленцер: 1. Леј вер, 2-3.
Пјетранђели и Сантана, 4. Емер сон, 5-6.
Шмит и Ајала, 7. Лундкист, 8. Јовановић,
9-11. Банџерт, Фрејзер и Кунке.

Историјска ’62
И онда вимблдонско славље за југосло -

венски тенис, историјска шездесет и дру -
га… У Лондону Боро и његов сјајни парт -

нер Никола Пилић стартују у категорији
мушких парова. У прва два меча нису
имали проблема ни тешкоћа – савладали
су јапански пар Фуђи-Ишигуру, као и
енглеско-индијски дубл Хове-Кришнан; у
трећем колу уз много напора, па и мало
среће у четвртом сету, успели су да са вла -
дају америчко-аустралијску комби нацију
Ненри-Нил са 6:8, 6:1, 3:6, 8:6, 6:2. Неу -
годни и не баш познати ривал је пре -
скочен, и сада се већ мисли на следећег
противника… После мршавог биланса
прве недеље Вимблдона '62, за велико
изненађење побринули су се Југословени
Јовановић и Пилић! 

Целокупна британска штампа окаракте -
рисала је победу југосло венског двојца над
Дејвис куп репрезен тативцима САД Мек -
кин лијем и Ралсто ном као прворазредну
сензацију.

Нил Фрејзер и Боро Јовановић 
пре изласка на терен



Изгледало је, након 0:3 у првом сету, да
ће Американци глатко добити сусрет. Али
наши су се средили, успоставили равно -
тежу у игри, чак повели са 4:3, па ипак
изгубили први сет са 4:6… Али, добили су
други са 6:2. Касније се видело да је трећи
сет био одлучујући. Била је то борба
издржљивости и живаца коју је бројна
публика пратила с највећим узбуђењем.

…Ралстон је сервирао и то је било 1:0 за
Американце, Пилић је затим својим сјај -
ним сервисом изједначио на 1:1, и тако је
свака страна добијала свој сервис све до
6:6. У тринаестом гему развила се жестока
борба. Ралстон је сервирао и Американци
су повели са 30:0 и 40:30. Пилић и Јова -

новић су поравнали после обостраних
предности и чак шест изједначења, добив -
ши важан гем, а онда су с неколико добрих
Јовановићевих и особито Пилићевих во -
леја освојили и сет с 8:6! У четвртом сету
сензација већ добија контуре: Југословени
су повели с 4:0… после 4:1, и 5:2, Боро је на
сервису и 40:0. Већ прву меч лопту Пилић
је претворио у победу. Била је то улазница
за полуфинале!

Али, ни у полуфиналу се не може без
изненађења! У првом сусрету Хјуит-Стол
савладали су Лејвера и Џона Фрејзера са
8:6, 5:7, 7:5, 6:2, а за друго, још веће,
побринули су се наши изузетно располо -
жени младићи, јер су савладали прошлого -
дишње прваке Роја Емерсона и Нила Фреј -
зера са 4:6, 6:3, 6:4, 6:4!

Овај меч на највећем светском турниру
играо се на централном терену, као трећи
по реду тог дана, пред 16.000 гледалаца, уз
присуство британског суверена Елизабете
II. Блистајући пуним сјајем, Боро и Ни -
кола постигли су један од највећих успеха
југословенског тениског спорта. Уједно су
се реванширали прослављеним Аустрали -
јанцима за мелбурншки пораз почетком
године. Треба рећи да је посебно био рас -
по ложен Боро, најбољи актер на терену.

После меча два бивша тениска аса ко -
мен тарисала су на следећи начин успех
Југословена који је преко ТВ-екрана гле -
дала читава спортска јавност у земљи (на
жалост, не и финале!?).

Чувени британски тенисер и једини
освајач једне Грен слем титуле за острв -
љане, Фред Пери је рекао: 

„Одушевила ме игра Југословена. Пред
њима је велика перспектива. Знате ли да
Југославија нема травнатих игралишта, па
ме овај њихов успех тиме више изнена -
ђује…“

Један од највећих светских тенисера,
Американац Џек Крамер такође је био
оду шевљен играма Јовановића и Пилића: 
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Боро 
Јовановић



„Јовановић и Пилић су сјајно играли.
Како је само Јовановић враћао противни -
кове сервисе. Фантастично! Каква концен -
трација. Штета што му је сервис слаб. За
разлику од Јовановића, Пилићев сервис је
доминирао међу свим играчима овог уз -
буд љивог двобоја“. 

„С великим узбуђењем очекивали смо
финале. Били смо уверени да ћемо савла -
дати и другу, на папиру нешто слабију
аустралијску комбинацију Стол - Хјуит“ –
причао је Боро. 

Ипак, због важности двобоја, оба наша
играча почела су овај меч мало пренапети.
Финале је трајало 85 минута, а посебно су
били узбудљиви други и четврти сет. Са
мало више среће у четвртом сету наши
момци су могли повести са 3:1, јер су на
сервис Стола имали предност. Међутим,
пропустили су ту могућност. Аустрали -
јанци су успели да „ишчупају“ тај гем,
дошли су до изједначења, а затим освојили
четири гема у низу за победу – 2:1.

Меч је отворио Пилић са својим серви -
сом, али напет, није га освојио. Аустра -
лијанци су веома брзо и лако добили тај
уводни гем и већ на почетку стекли брејк
предности. Врло брзо стигли су до пред -
ности од 4:0, али се Ники мало повратио и
добио свој сервис, смањио вођство против -
ника на 4:1, па је онда и Боро добио свој да
смањи вођство Аустралијанаца на 5:2, али
је сет завршио Стол својим сер висом за
вођство од 1:0 у сетовима. 

У другом сету ситуација се мења, наши
мање греше, и до резултата 2:2 сваки је
противник добио свој сервис. Затим је
Јовановићу попустила концентрација, и
Аустралијанци су повели с 3:2. У шестом
гему Стол је одлично одиграо неколико
поена и повећао на 4:2, а затим Јовановић,
уз обилну помоћ Пилића, смањује на 3:4.
Узбудљива борба све је жешћа. После 3:5
Пилић на свој сервис смањује на 4:5, а онда
је први Аустралијанац (Хјуит) изгубио свој

сервис и то је 5:5! У том гему нарочито се
истакао Пилић. У следећем важном гему,
упркос једној двострукој грешци, Јовано -
вић је добио свој почетни ударац и наши
су повели са 6:5. Приликом Столовог сер -
виса, Јовановић је добро одиграо два пое -
на, наши су повели с 0:30, па 30:40. Код тог
резултата Јовановић је изванредно смечо -
вао, а потом и Пилић … и овај сет са 7:5
освајају Југословени!

Пресудила дупла грешка

У наставку, у трећем сету, на Аустрали -
јанцима се не види да су посустали, на -
против играју као сат и убрзо воде с 2:0,
4:1, и… 6:2. Али ни наши се не предају, у
четвртом су повели с 1:0, па 2:1 и 40:15 на
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Један од највећих тенисера свих
времена, Род Лејвер, са Бором
Јовановићем



Столов сервис. Ту су се извукли Ау стра -
лијанци и изједначили на 2:2, али Пи -
лићев сервис је непогрешив и опет је 3:2 (а
могло је бити 4:1!).

У следећем гему Аустралијанци кори сте
тренутну несмотреност Јовановића и
Пилића и - 3:3. Боро прави, на свој сер вис.
двоструку грешку, па и тај гем губе наши
играчи, - 3:4, а одмах затим и 3:5. У тешкој
ситуацији, велика борба у деветом гему,
Аустралијанци на сервис Пилића имају
меч лопту, али Никола изврсном серијом

смањује на 4:5. На сервис је дошао Хјуит,
наши воде с 30:0, 40:30 и – изјед начење.
Затим две меч лопте Аустрали јанцима које
наши спасавају.

Али, ону следећу више нису спасли и то
је заслужена победа бољих Аустралијанаца
с резултатом 6:2, 5:7, 6:2, 6:4. Била је то
игра високе класе, додуше с доста грешака
на обе стране, али и са изванредним по те -
зима све четворице актера овог финала.
Аустралијанци су се одлично слагали;
Фред Стол је с Хјуитом, а и другим Аустра -
лијанцима, освојио низ великих турнира,
па тај пораз Јовановића и Пилића у фи -
налном окршају Вимблдона '62. нема уоп -
ште трагични карактер.

Боро је волео да игра на земљаним тере -
нима и то је доказао врло добрим резул -
татима. На Међународном првенству Ита -
лије 1963. играо је у току читавог турнира
изванредно, победивши низ поз натих
игра ча – прво је савладао Швеђанина Све на
Давидсона са 6:2, 5:7, 6:3, 6:2, затим че тр -
деседвогодишњег Јарослава Дробнија са
6:2, 6:2, 6:1 (екс-Чехословак је на том тур -
ниру елиминисао Рошеа). У четврт финалу
Јовановић је, по кратком поступку, отпре -
мио у гледалиште Пјетранђелија са 6:4, 6:3,
6:4, а своју топ форму показао и глат ком
победом у полу финалу против Емер сона!

У финалу је Аустралијанац Мартин Ма -
лиган, неоправдано потцењивани тенисер,
савладао Бору на стадиону „Foro Italico“,
у доста изједначеној борби, са 6:2, 4:6, 6:3,
8:6. Нашем играчу је више сметало што је
киша падала за време меча и расквасила
терен, па су Борини оштри ударци изгу -
били продорност на тој подлози. У четвр -
том сету Јовановић је пропустио и две сет
лопте, а да их је искористио, можда би то
била прекретница у игри? 

На крају године, уважени новинар свет -
ског гласа Ленс Тингау, велики тениски
струч њак, ставио је у лондонском „Дејли
Те леграфу“ Бору Јовановића на осмо место
светске ранг-листе за 1963. годину! (Годи ну
дана раније, такође на осмо место ран  ги рао
га је амерички часопис „World Tennis“).

Током каријере, која је трајала до средине
седамдесетих година, у „корпу“ својих
појединачних успеха Боро је „наслагао“ и
следеће велике победе: У Александрији
1962. савладао је Фрејзера и ушао у финале,
а на турниру у Монте Карлу, Емерсона.
Чини се да је овај одлични Аустралијанац
„лежао“ Бори, јер га је победио и у Баран -
килеу 1963. (са 7:5 у петом сету). На првен -
ству Шведске у Бастаду успео је савладати
и вимблдонског победника Американца
Меккинлија са 6:4, 3:6, 3:6, 7:5, 6:3. „Мед -
вешћаковац“ Боро остварио је и два вредна
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Рој Емерсон, Боро Јовановић 
и Род Лејвер



појединачна трофеја на првенству Југосла -
вије, 1961. и 1965, као и на Међународном
првенству Југославије (1959. и 1961).

Енглеске судије умеју 
да украду

На 16. Купу краља Густава, одржаном у
Београду у Хали спортова (28-30. новембра
1963), заједно са својим дугогодишњим
партнером и противником Николом Пи -
ли ћем, побеђује репрезентације Шведске
(2:1) и Данске (3:0), и то је за наше момке
значило освајање неслужбеног првенства
Европе у дворани! Године 1965. Боро Јо -
вановић је освојио прво место на турниру у
Порт шаху, док је на првенству СР Немачке
у Хамбургу савладао Банџерта и Кункеа, а
изгубио у финалу од Дрисдалеа; успео је
да се пласира и у полуфинале међуна -
родних турнира у Бриселу 1971, Нице и
Монте Карла 1972, Истанбула 1973.

Једино у такмичењу за Дејвис куп Боро
није имао неких запаженијих резултата,
али је по броју наступа одмах иза водећих
Паладе и Митића.

„Нисам заборавио успешан деби у Деј -
вис купу у Загребу 1959. У паровима, за -
једно с Иком (Панајотовићем), играли смо
с јаким Данцима Нилсеном и Улрихом, и
после тросатног маратона, успели смо да их
савла  дамо с 15:13 у петом сету! У сећању
ми је остао и напоран меч с Улрихом у
Копен хагену '60. Било је 7:7 у петом сету, а
ре зултат двобоја у том тренутку 2:2. До -
живео сам и праву крађу енглеских судија
у Ман честеру 1964. године с Боби Вил -
соном, опет у петом сету одлучујућег
меча…“

Осим највећег успеха у Вимблдону, тан -
дем Јовановић-Пилић постигао је још низ
вредних успеха у паровима. Наши репре -
зентативци освојили су првенство САД у
дворани у Бруклину (1962), првенство Ен -
глеске у Лондону, Минхен, Медитеранске

игре у Напуљу 1963. Боро је с Николом
био четвороструки Међународни првак Ју -
го славије (1961, 1962, 1963, 1964), затим
шест пута првак државе (1961–1966) с Ни -
ко лом, и једном, 1958, с Бриксијем. Од
страних партнера Боро је, међу осталима,
играо с Пјетранђелијем, с којим је освојио
прво место у Килу 1960, док је с Хјуитом
освојио свој последњи међуна род ни тур -
нир – било је то на Међу народ ном пр -
венству Аустрије 1975. у Бечу.

У непосредној близини терена где је
први пут играо тенис, налазио се, послед -
њих година живота, Јовановићев кафић
над чијим улазним вратима су светлуцала
неонска слова „Match-ball“. Много пута у
каријери Бори је јаче заиграло срце при -
ликом судијиног узвикивања ове две суд -
бо носне речи. 
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Шпанац Маноло Сантана и Боро
Јовановић на турниру у Барселони
1963. године



ВЛАДИМИР
ПРЕШЕЦКИ

Још један талентовани
леворуки играч који је имао
све, осим мало среће. 
У Дејвис купу дебитовао у
Сплиту, тако што је на
клупи седео Сплићанин
Никола Пилић

Са 10 година већ је показао на играли -
шту Трешњевке (Југомонтажа) да је нео -
бично талентован, у јуниорској конку рен -
цији побеђивао је ривале као од шале, до -
био је прилику да игра у Дејвис купу са
само 20 година, и то у Сплиту, уместо Ни -
коле Пилића. Дугоноги Сплићанин није
могао да верује, а сасвим сигурно је била
запрепашћена целокупна тениска јавност
Југославије, да је селектор Стјепан Тончић
њему отказао, и то усред родног града, а
поверење пружио младом Загрепчанину –
Владимиру Прешецком. Ни мање ни више,
против Шпаније предвођене Манолом
Сан таном. 

Више талената у својој бурној, краткој
тениској каријери је имао Владимир Пре -
шецки. Леворук, прави представник мо -
дер ног атомског тениса, попут ветра ки -
дисао је ка мрежи у скоро свакој позицији,
као у већини случајева код играча који
играју левом руком, сервис и волеј су били
примарни ударци, па је његов атрактиван
стил привлачио публику на мечеве које је
играо. У таленат му се приписује да је
волео жене, али није био срећан (женио се
тачно шест пута и увек је тврдио да и у
овом делу мора да стигне до тај-брејка),
волео је кафану, добру капљицу и лагодан
живот. 

Да ли је било места за све ове активности
у само једној каријери може да каже само
онај који је сличну каријеру имао. На овом
подручју, кажу савременици који су игра -
ли и дружили се са њим, нема таквог који
би могао да каже да ли је све могуће до -
стићи. У сваком случају, није штедео про -
тивнике на терену, није штедео себе у при -
ватном животу. Живео је брзо, био омиљен
у друштву…

Позив за репрезентацију први пут је до -
био 1961. године, када се путовало у Мек -
сико, мада је било сасвим извесно да неће
играти поред Пилића и Јовановића. На -
равно, тако је и било, али највећи аплауз на
стадиону добио је управо Владимир Пре -
шецки, непосредно пре почетка меча. На -
име, официјелни спикер је преко разгласа
представљао појединачно играче, а онда
посебно набрајао кога су поменути актери
победили у каријери. Дугачак је био спи -
сак када је спикер читао за Бору Јова -
новића, потом Николу Пилића, а онда је
дошао на ред да представи и Прешецког, за
којег у бележници није имао баш ни једно
име које би прочитао. Зато је, помало збу -
њен, упитао Прешецког:

– Кога сте ви, господине Прешецки,
победили у каријери ?

– Никога познатог, само ову двојицу
овде, Пилића и Јовановића!

Те године, Прешецки је играо турнир у
Монте Карлу, није направио посебан ре -
зултат, али је ипак са титулом стигао у
Загреб. Наиме, на свечаном балу, после
турнира, надмоћно је освојио прво место у
плесу, што му је омогућавало касније
посебан третман, када год би се појавио у
овом делу Француске. 

Одлука селектора да против Шпаније
стави Прешецког показала се као исправ -
на. У првом мечу, првог дана, Прешецки је
после велике борбе у четири сета савладао
другог играча гостију Мартинеза дел Реја,
што је заправо био план за овај сусрет.
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Рачуница је била да и Бора Јовановић
савлада истог ривала, а да један од бољих
дублова Европе Пилић – Јовановић освоји
трећи бод чиме би се стигло до победе.
Нису се очекивали поени против Манола
Сантане, који је те године био на врху
светске лествице. 

План је пао у воду када смо у три сета
изгубили дубл (3:6, 5:7, 5:7), чиме је меч
био практично решен, јер су трећег дана

требали да играју Прешецки и Сантана.
Шпанац је тај меч лако добио (6:3, 6:2, 6:1).

После врло кратке каријере, коју је ал -
кохол спутавао још од 23. године, прешао
је у тениске тренере, а посао је као већина
наших тенисера тога доба пронашао у Не -
мачкој. Како је брзо живео, тако је и умро,
веома рано, не дочекавши 50. ро ђен дан.

Владимир Прешецки (први здесна) 
на Балканијади у Загребу 1961.



НИКОЛА ПИЛИЋ

Врхунски леворуки мајстор,
свестран, технички
поткован, савршено
координисаних покрета

Врхунски спортиста, врхунски тренер,
вр хунски селектор… великан „белог спор -
та“ и златна карика његове историје – Ни -
ко ла Пилић. Непрекидна жеља за побе да -
ма, дисциплина, рад и таленат ланси рали
су га у светску тениску орбиту од како се
поја вио на профи сцени, сада већ далеких
60-их година прошлог века. Две деценије
про вео је у самом светском врху као играч,

а затим се упутио у нову тени ску причу.
Одлучио је да каријеру настави као тренер
и није погрешио! Постао је једно од на -
јславнијих тренерских имена у историји
овог спорта, а своју фантастичну био гра -
фију и дан данас наставља да исписује
златним словима. 

Како је изгледао почетак Пилићеве те -
ниске бајке? Са тениским тереном први
пут се сусрео у 13. години, пре тога играо
је фудбал. До првог рекета стигао је тако
што га је, на опште запрепашћење комши -
лука трампио за бицикл. Овај потез од -
редио је каријеру будућег великог аса.
Нема ни јед ног играча из његове ге -
нерације којег ле воруки Пилић није успео
да победи. Нај тежи противник био му је
Кен Розевол, тенисер који је играо финале
Вимблдона као 20-годишњак, а ка с  није и
као 40-годишњак, освојио Ролан Гарос,
Аустралијан опен и Ју-Ес опен. 
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Никола Пилић као члан јуниорске
екипе ТК „Сплит“ , 1956. године
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„Мој највећи проблем у то време био је
тај што нисам имао тренера и требало ми је
доста времена да напредујем, зато и не
чуди чињеница да сам тек у 35. години
играо финале Ролан Гароса“, каже Пилић.

Висок, витак, наочит, препознатљив на
терену. Складно грађен, изванредних фи -
зич ких предиспозиција. Имао је оштар
сер вис, савршен дроп-шот, веома јак спин
форхенд и разантни бекхенд волеј. Тени -
сер способан да импровизује и из те је своје
одлике извлачио максимум. Једноставан,
али и маштовит. Мало је ког противника
сматрао јачим, свестан своје снаге и својих
вредности. Волео је да игра у идеалним ус -
ловима. У противном сметале су му сит -
нице изван терена – жамор у гледалишту
или прелетање авиона, на пример. Поне -
кад каприциозан, тврдоглав и нервозан.
Знали су га посвуда као емо тивног тени -
сера с темпераментом правог јужњака. Био
је у стању сваког да победи, са сваким свет -

ским тенисером хватао се у коштац. Многе
славне асове бацао је на колена. И једна
његова посебна карак теристика - Пилић је
можда једини играч, код нас у то време,
који је могао да игра на свакој подлози!

Никола се родио у Сплиту 27. августа
1939. О својим почецима прича:

„Почео сам с дрвеном лопатицом удара -
ти по старој излизаној тениској лопти на
испуцаној бетонској плочи у дворишту
куће. Било је то у сплитском пределу По -
ји шан. Волео сам бицикл и фудбал, купао
се на купалишту Зенти играјући „пици -
гин“, али сам све ове спортове брзо за ме -
нио с правим тениским рекетом на те ре -
нима ТК Сплит на Бачвицама, чији сам
члан постао 1954. године.“

Међународно првенство Југославије,
Дубровник 1958: Никола Пилић, 
Суад Ризванбеговић, Звонимир Финк
(вођа такмичења и врховни судија) 
и Предраг Брикси



Прве вимблдонске јагоде
Врло надарен, петнаестогодишњи Нико -

ла, високи коштуњави младић плаве косе,
постепено је пробијао пут у нашој омла -
динској конкуренцији где је доминирао
Боро Јовановић. Године 1958. Пилић је
изабран у омладинску репрезентацију у
так мичењу за Галеа куп у Порфсикнаху,
где је изгубио од Сантане. Следеће године
Никола је дебитовао у Вим блдону; прошао
квалификације, са владао Енглеза Мартина
(8:6 у петом сету), затим Хермана, а изгу -
био од Ново зе лан ђанина Отвеја. Но, важно
је било да је загризао прве вимблдонске
јагоде …

„Рекет је био наша заједничка виза за
путовање по свету. Наиме, кад смо Боро и
ја једном закорачили у тај бели спорт, сва
тениска врата света била су нам отворена.
Након вишегодишње суше лансирали смо
југо-тенис поново у светску орбиту. Али
то није било нимало лако по често не -
равним тениским теренима“… 

У почетку Ники је гледао у леђа нешто
раније афирмисаном, снажном загребач -
ком тенисеру. 

„Јовановић је у почетку био бољи спор -
тиста од мене. Миран и сталожен, увек је
знао шта треба урадити. Мач и мозак наше
екипе“. 

Све до 1962. године, до државног првен -
ства у Загребу, на којем је Никола у сјајној
партији победио Јовановића са 9:7, 1:6, 6:1,
7:5, Сплићанин је био у Бориној сенци.
Али, њихово ривалство, па и нешто боље
физичке предиспозиције, помогле су Пи -
лићу да у годинама које су долазиле пре -
текне свог дугогодишњег партнера.

Прешавши међу сениоре, почетком шез -
де сетих година, Пилић је постигао и прве
успехе – победио је Барнеса, Кришнана,
Тејлора, Родригеза… освојио је и прве
сингл турнире у Дармштату, Бечу, Бер -
лину и Питсбургу, док је с Бором био у
паровима најбољи у Москви, а такав успех
поновљен је у Дубровнику на Међуна род -
ном првенству Југославије. 

Прва љубав памти се читав живот… Те -
нисери пак памте и прво играње у финалу
Вимблдона. Пару Пилић – Јовановић по -
шло је то за руком 1962. године, па су они
и први југословенски тенисери који су у
томе успели. 

„Посебно ми се урезала у сећању полу -
финална игра парова“,  каже Пилић, опи -
су јући меч с дублом Емерсон – Фрејзер,
тада најбољим тандемом на свету. „Сервис
је наш, лопта је код мене. Рука дрхти. Боро
ми нешто говори. Не чујем ни њега ни раз -
глас. Ни судију. Не видим ни мрежу, само
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Педесетих година, Пилић са тренером
Љубомиром Иванишевићем 
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големог Ема… – Борин глас вратио ме у
стварност. – Што је Нико? Сервирај. Опали
онако по своме! Докажи им да имаш једну
од најјачих левица на свету.

У тај први полуфинални ударац унео сам
читавог себе. Сву снагу, све своје скри вене
жеље. Распалио сам, мушки. Лопта је фи -
јук нула, избачена као из праћке. Ас!…
Играо сам од почетка добро, силовито. Боро
је био изванредан, играо је као никад до
тада. Добили смо први сет. У другом Боро
још бољи, ја сам се потпуно ослобо дио тре -
ме. Играмо као најпрецизнија швај царска
„омега“. И гле чуда, водимо 2:0. Ме ђутим, у
трећем сету мало попуш тамо. Ау страли јан -
ци се не дају, сма њују на 2:1. Дола зе пре -
судни тренуци. – Не бој се Нико. Бољи смо,
зар не ви диш - шапуће ми Боро у предаху
пред за нас одлучујући сет. – Средио сам се,
а и Боро наставља у веле мајсторском стилу.
Следи немилосрдна бор ба за сваку лопту.
Догурали смо до 5:4. Ја сам сервирао, имао
сам чак осам меч лопти. Прокоцкали смо

једну за дру гом! Но, срећом задржао сам
концен трацију и игру завршио како сам је и
почео. Био је то ас! И наша побе да, улазак у
финале“! Вимблдон је до био прворазредну
сензацију, Јовановић и Пи лић су нове
звезде на те ниском небу…

Без сумње, Вимблдон 1967. био је најви -
ши спортски домет Николе Пилића, његов
резултатско-играчки зенит. Ники је на
стар ту тешко савладао Џимија Мекмануса
са 3:6, 14:12, 7:5, 6:1, затим се поигравао с
младим Индијцем Минотом (6:3, 6:2, 6:1),
да би се у трећем колу решио и чврстог
француског првака Пјереа Дармона са 6:2,
6:8, 6:2, 6:3.

У четвртом колу чекао га је фаво рит, Ау -
стралијанац Рој Емер сон с којим је до тада
изгубио чак једанаест пута заре дом. У тим
мечевима, Никола је неколико пута био
сасвим близу победе, али је Аустра лијанац

Турнир у Барселони: Рој Емерсон, Боро
Јовановић, Род Лејвер и Никола Пилић



увек знао како да се извуче. Емер сон је те
године био у изван редној форми, прет -
ходно је освојио два од четири гренд слем
турнира и жарко је желео Вим бл дон… Али
ни Никола се није могао по жа лити – играо
је врло добро на почетку сезоне, у Паризу
је дошао до полуфинала, а изгубио је, као и
у Риму, од Рошеа након вођства 4:2 у петом
сету. ТВ коментатори су у прогнозама уочи
меча Пилић – Емер сон сматрали да Југо -
сло вен нема никаквих шанси, и то је у Пи -
лићу створило револт и пробудило инат,
онај познати сплитски дишпет.

„Стално сам мислио на то за време меча,
желећи што скупље да прода своју кожу, –
присећа се Никола тог незаборавног вим -
блдонског двобоја. - На терену нисам гле -
дао ни лево ни десно. Опипавао сам лопту
и рекет. И добро је кренуло, први поен је
мој. Такође први гем и први сет - 6:4!

У другом сету повео сам са 3:1. Само да се
не утопим у грешкама. Код 5:5 изгубио сам
сервис, и – 5:7. У паузи између другог и тре -
ћег сета „поразговарао“ сам мало сам са со -
бом. Храбрио се: само паметно, офан зивно.
Повео сам са 3:2, а затим вратио две немо -

гуће лопте, и 4:2. То је био кључни моме -
нат. Трећи сет је мој након 6:3! И онда је
дошло оно најтеже. Гледалиште је било на
мојој страни, осећао сам то по аплаузу. Обо -
јица играмо изврсно. 2:3 и мој сервис. Сад
или никад. Оштар сервис – готово? Ас?
Емерсон враћа! Зар је могуће? Вра ћам и ја,
лопта лети с једне на другу страну. Ударамо
немилосрдно, и мој поен… 3:3. 

Емерсон сервира, али сам ја добио тај
његов сервис и то ми је најдражи гем у жи -
воту! Повео сам са 4:3, па 5:3, Емерсон сма -
њује на 5:4. Ја сервирам: 15:0, 15:15, 15:30,
30:30, 40:30. Прва меч лопта, 40:40! Вођство
Емерсона, али ипак изједначење. Опет
моја предност, и још једна меч лопта. Гле -
дам левицу, нека ме послужи још само
данас… Ас! Полетео сам преко мреже, по -
бе дио сам први пут великог Емерсона.
Уррра! С овом победом осетио сам да имам
шансе да освојим прво место. У четвртфи -
на лу, након три сата борбе, тешко сам са -
вла дао Џона Купера са 14:12, 8:10, 6:2, 6:4 и
та победа значила је улазак у полуфи нале!

Био сам пресретан, задовољан постиг -
нутим. Следио је меч с Џоном Њукомбом.
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Пилић после победе над
Ројем Емерсоном у осмини
финала, на централном
терену Вимблдона 1967.



По мојој оцени играо сам добро, али нисам
био сасвим свеж и одморан. У првом сету
код 7:7 нисам искористио добру шансу
која ми се указала, и изгубио сам важан
први сет са 7:9; други сам добио са 6:4, а
трећи и четврти сет изгубио са резултатом
3:6, 4:6. И то је био крај мојих скривених
нада, животне прилике да се попнем на
тениски престо, да освојим Вимблдон.“

Бројни су Пилићеви успеси на спорт -
ском пољу, на великим тениским турни -
рима света. Освојио је првенство Шведске
у дворани у Стокхолму 1969. (победом у
финалу над Настасеом са 6:4, 4:6, 6:2). Са -
владао је и врхунске професионалне игра -
че Окера, Ризена, Њукомба и Лејвера и
освојио Вилс опен 1970; победио је на тур -
нирима у Келну, Есену… Од значај нијих
резултата је и пласман у финале Ме ђу -
народног првенства Француске у Ролан Га -
росу 1973, где је победио Панату, а изгу -
био од Настасеа; године 1967, дошао је у
Паризу до полуфинала, савладавши Њу -
ком ба да би несрећно изгубио од Рошеа.
Три пута је дошао до полуфинала првен -
ства Италије, 1963, 1967, и 1970, а исто тако

међу четири најбоља на профе сионалном
првенству САД у дворани, 1973; на WСТ
финалном турниру 1972. био је седми.

Изванредан успех, поред другог места у
Вимблдону 1962. с Бором Јовановићем, Ни  -
кола је постигао освајањем Међународ ног
првенства САД у Форест Хилсу 1970, где је
с Бартезом (Француска) надиграо Лејвера и
Емерсона резултатом 6:3, 7:6, 4:6, 7:6. Са
Овеном Дејвидсоном освојио је Минхен
1970, са Жељком Фра нуловићем био је
најбољи на турниру у Хемптону 1974, са
Стоуном у Ричмонду 1974.
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Други сет
Господ Бог игра са доста спина, ова се земља врти све брже,

и као стара посебна вина само се прави момци одрже.
Мајсторе с мора, пратим те тајно, студирам твоју дијагоналу. 

Већ пола века сервираш сјајно, читав си живот у финалу.
Вимблдон зове витезе нове, Њујорк и Париз, небеске куле,

носећи рекете и снове, одлазе клинци на Фируле.
Гунђају неки, прошло је твоје, ал’ то се само злобнима снило,

нек’ аматери поразе броје, њихово никад није ни било.
Ти мирно стојиш на Централ корту, са пуно стила, уз добре нерве.

Додаје живот свеће на торту, ал’ ти му ипак узимаш серве.
Педесетих првих увек су тешка, уз здравље, срећу и све што вреди,
желим да играш исто без грешке у дугом другом сету што следи.
Да, господ Бог игра са доста спина, ова се земља врти све брже, 

и као стара, посебна вина, само се прави момци одрже.

Нови Сад, 20. септембра 1989. 
Ђорђе Балашевић Николи Пилићу за педесети рођендан
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Пилић се пробио и у неколико финала на
појединачним турнирима. На Међуна род -
ном првенству СР Немачке 1968. и 1974, на
Ротманс турниру у лондонском „Алберт
Холу“ 1971, у Сент Луису 1972, међу народ -
ном првенству Баварске у Mин хену 1974…
Ники је током своје каријере надиграо и
неколико вимблдонских по бедника. У Ка -
ракасу и Хјустону – Осуну (1964), у Вем -
блију 1968. Панча Гонзалеса, у Даблину
1969. Емерсона, у Бристолу 1970. Лејвера. 

Посетиоци тениских тур нира широм
света уживали су у Пили ћевим егзиби -
цијама, а стручњаци су цени ли његове ре -
зултате. На светској ранг лис ти уваженог
познаваоца тениске игре Лен са Тингеја са -
стављеној 1967, Пилић је за узео изван -
редно седмо место (1. Њукомб, 2. Емерсон,
3. Сантана, 4. Малиган, 5. Роше, 6. Хјуит, 7.
Пилић…) док је на ранг листи познатог
магазина „World Tennis“ чак шести!

У Дејвис купу тријумфовао
тек као тренер

Сплићанин је доста касно заиграо у
Деjвис куп репрезентацији (1961) и у том
реномираном такмичењу, прво са Бором, а
касније са Жељком Франуловићем није за
петнаестак година постигао неке значај ни -
је успехе. Године 1967. Ники се отиснуо у
професионалне воде потписавши уговор с
менаџером Дејвидом Диксоном и тако се
нашао у трупи коју су звали „Осморица
згодних“. Пилић је пет година наступао на
турнирима и егзибицијама по читавом све -
ту, остваривши запажене успехе.

Наравно, Пилић је имао и изванредних
наступа на домаћим такмичењима. Дости -
гао је Митићев послератни рекорд у осва -
јању државних првенстава у синглу. Уз Ни -
колино име стоји …петоструки првак Југо -
славије (1962–64. и 1966–67). Освојио је и
три титуле Међународног првака Југо сла -
вије, а на највећим домаћим тур нирима
освојио је и дванаест титула у игри парова.

„Посебно се сећам једног сусрета с Фреј -
зером и Емерсоном на аустралијској тур -
неји. У Мелбурну смо Боро и ја тесно и ча -
сно изгубили са 6:4, 16:14, 3:6, 5:7, 6:8.
После меча у свлачионицу је ушао Пунчец
и раздрагано нам рекао: Младићи, од срца
вам честитам, играли сте изванредно. Могу
вам рећи да наш домаћи тенис није никад
имао тако добар дубл састав! Не, ми заиста
нисмо у паровима тако добро иг рали“!

Боро Јовановић и Никола Пилић 
у друштву стјуардесе на аеродрому 
у Мајами Бичу
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Никола је на тениским борилиштима
про вео пуних двадесет и пет година. Један
од његових последњих успеха је освојено
првенство СР Немачке у дворани, у Бре -
мену 1977, али крајем седамдесетих годи на
дефинитивно престаје да игра на међу на -
родним турнирима, и сасвим се посве ћује
подизању младих. И то веома успе шно.
Прво је припремао младе тален товане те -
нисере Шпаније, а онда и најбоље репре -
зентативце СР Немачке с којима је тријум -
фовао у такмичењу за Кингс куп 1983. До -
бар савет искусног сплит ског ве ле мај стора
и те како је помогао Дамиру Ке ре тићу или
једној Силвији Ханики. Кршни и још увек
витки Никола радо се одазивао као спа -
ринг партнер нашим ре презента тив цима,
по стручним питањима сарађи вао је и с ма -
тичним клу бом ТК Сплит. 

Иако је 2012. напу нио 73 го дине не пре -
стаје да са истом енер гијом и ентузи јазмом
пружа тени с кој историји нове шам пионе,
нове ре корде… За овог реномираног тенис -
ког струч њака јед ном приликом чувени
немачки тенисер Михаел Штих је изјавио:

„Николу Пилића никада нико неће над -
машити, јер он живи са тенисом и за своје
играће 365 дана у години, 24 сата дневно.
Ја то не бих могао, као што то не би могао
нико други“.

Изјаву Штиха, који је био његов ђак и
који је радећи са Пилићем стигао са 500.
до 2. позиције на АТП листи чувени Спли -
ћанин сматра највећим комплиментом који
је могао добити.  

За Дeјвис куп селекцију Југославије оди   -
грао је 62 меча, од тога победио у 38. Са
Дејвис куп репрезентацијом Немачке ос -
во  јио је три шампионске титуле – 1988,
1989. и 1993. године, као и са селекцијом
Хрватске са којом је до њему четврте „са ла -
таре“ стигао 2005. године. Био је тренер
двојици врхун ских немачких те нисера –
Борису Бекеру и Михаелу Шти ху, Горану
Ивани шевићу, на шем Новаку Ђокови ћу… 

Никола Пилић је творац једне од
најпризнатијих и најчувенијих тенис ких
Академија која се налази се у Минхену и
била је до скоро у његовом власништву.
Сада су друга лица финан сијери, али је
Никола и даље тренер „број 1“.

„Ово је једна много боља опција, јер се
сада могу искључиво бавити тенисом, а
папири и новац су сада брига других људи.
Пре је то све било на мени и оптерећивало
ме, нисам се у потпуности и онолико ко -
ли ко сам желео могао посветити тенису,
што данас могу“, каже Пилић.

На место селектора Дејвис куп репре -
зентације Немачке Пилић је дошао када тај
тим није имао ни једног играча у првих
100 на АТП листи. Само неколико месеци
касније освојили су Кингс куп. 

„Играчи су ме волели, радило се од јутра
до мрака, сви су знали мој метод и прин -
цип рада и то су поштовали. Резултати су
дошли брзо, одмах смо те године ушли у
Светску групу, а већ наредне, 1985. стигли
и до финала. Ређали су се успех за успе -
хом“…

Финале Дејвис купа 2010: 
Никола Пилић, стручни саветник 
Дејвис куп репрезентације Србије 
после освајања титуле



СРЂАН ЈЕЛИЋ
Више година
неприкосновен као јуниор 
у дублу са суграђанином
Николом Пилићем. Без
изгубљеног меча у Дејвис
куп мечевима!

Да је тениска школа Сплита једна од
најбољих на просторима Балкана, потвр -
ди ли су бројни играчи са овог простора
Далмације, а један од оних који су такође
уписани у књигу белог спорта је и Срђан
Јелић, један од најталентованијих играча
после Другог светског рата. Од малих ногу
истицао се озбиљношћу и истрајним ра -
дом, желео је да научи преко ноћи све што
се може научити, не штедећи ни себе, ни
тренере. Зато не изненађује чињеница да
већ са 12 и 14 година није имао против -
ника на подручју старе Југославије, осво -
јивши  две титуле и наговештавајући да су
Хрватска и Југославија добиле новог шам -
пиона. 

Ипак, боље резултате до сениорске кон -
куренције имао је у конкуренцији парова,
где је, играјући увек са Николом Пилићем,
такође из Сплита, апсулутно владао турни -
рима по земљи. Нису имали противника
1956. године, када су били победници у
јуниорској конкуренцији, а три године
касније освојили су заједно титулу у
конкуренцији сениора.  Од 1956. до 1959.
године Срђан је освојио још три титуле,
био је појединачни првак Хрватске (1957,
1958), као и у мешовитом дублу игра јући
са Тањом Кокезом, једном од најбољих
тенисерки Југославије тог пе риода.

На међународној сцени Срђан Јелић се
нашао већ у првој години свог сениорског
стажа, најчешће путујући заједно са Ни -
колом Пилићем, са којим је играо дубл,
док је за сингл наступао у квалифи ка -
цијама. 

Кил, Хановер, Минхен, Дисел дорф…
Пуне две године Јелић је путовао по Не -
мачкој и стицао искуство. Већ тада није
сакривао жељу да му је намера да ка ријеру
настави у иностранству. Добре игре омо -
гућиле су му да 1963. буде позван под на -
ционалну заставу. На припреме га је по -
звао селектор др Стјепан Тончић, с обзи -
ром да је Илија Пана јотовић завршио кари -
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Већ са 12 и 14 година Срђан Јелић није
имао конкуренцију у Југославији
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јеру, а Прешецки, иако талентован није
био по укусу селек тора због неуредног жи -
вота ван терена, па је требало наћи играча
који може да по могне стандардним члано -
вима, Пилићу и Јовановићу. Избор је пао
на Јелића и он је позив оправдао. 

У За гребу, 1963. године, по сле прва два
дана меча са Монаком, на ша репрезен -
тација (Пи  лић, Јовановић) стигла је до не -
достижних 3:0, па је Срђан Је лић играо
меч који није имао резултатски значај, али
је веома усесређен и ангажован у четири
сета савладао Борђинија, који је тада имао
далеко веће интернационално искуство од
нашег играча. 

Јелић је у сличном сценарију одиграо и
следећи сусрет против Аустрије, када је
победио Шултхејса у три сета, пошто су
претходно Пилић и Јовановић обезбедили
вођство од 3:0.

После ових успеха Јелић је до био позив
из Немачке да игра у Бун дес А лиги, а ис -
товремено да буде и тре нер, па како је нов -

чана понуда била веома примамљива, није
се мно го двоумио. Оставио је професио -
нални тенис и посветио се екипи и тре -
нин гу млађих категорија. 

Нажалост, веома брзо је тешко оболео и
преминуо.

Због губитка косе 
остављао тенис

Према речима Николе Пилића, Срђан Је лић
је био један од највећих тениских тале ната
рођених у Југославији. Могао је са ре кетом и
лоптицом да уради све што је за ми слио.
Међутим, волео је живот, забављао се са
Бисерком Цвејић, касније познатом опер ском
дивом, остајао до дубоко у ноћ у ресто -
ранима.

Пуно је водио рачуна о свом изгледу, био је
наочит и увек беспрекорне фризуре. Када је
почео да ћелави, умислио је да је то због тога
што игра тенис по цео дан, па је у два наврата
у каријери остављао тенис на више месеци,
чекајући да коса поново почне да расте. То се
наравно није догодило, али остала је анегдота
које се сећа и Зоран Ер цеговић, такође
тенисер те генерације и добар пријатељ
Николе Пилића и Срђана Јелића.
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ЖЕЉКО
ФРАНУЛОВИЋ

Један од најбољих светских
играча на земљаним
теренима

Жељко спада у узак круг највећих југо -
словенских тенисера. Заговор ник је и про -
тагониста лепог, елегантног тениса. Из -
ван  редан форхенд ударац, чврст сервис и
перфектан форхенд волеј биле су Фра ну -
ловићеве главне тениске одлике.

Складно грађен, покретљив и брз на но -
гама… Иако јужњак, миран и сабран, ни -
кад није губио главу на терену. Мудар

стра тег, лако је уочавао противникове
слабе стра не.

Жељко се још као пионир окитио ти -
тулом екипног пионирског првака Евро пе,
заједно са Минчеком и Тандаријем (Келн
1961). Освојио је омладинско првен ство
Југославије 1965. године, а следеће, на
сениорском првенству Хрватске, успео је
да савлада Бору Јовановића у четири сета,
од којих је два добио са по 6:0. Новинари
су се расписали о новој звезди на југо -
словенском тениском небу… 

Физички довољно јак, а технички све
бољи, Жељко први пут облачи дрес с
државним грбом 1967. године у Дејвис куп
сусрету против Бразила у Загребу када је
победио Коха. Нешто касније освојио је
Међународно првенство Југославије, а на
турниру у Риму догурао је до четврт -
финала. На шампионату Италије 1968. по -
бедио је Индијца Кришнана са 6:4, 6:3,
исте године у Лугану надиграо је Мартина
Ризена, а на Балканијади у Софији и Ру -
муна Тиријака.

Жељко у пуном замаху наставља с извр -
сним играма у 1969. години – победио је у
Казабланки, Лењинграду (Ст. Петербургу)
и у Хјустону на турниру Ривер Оак. Нај -
бољи је на турниру у „Медисон Сквер
Гардену“ у Њујорку, други иза Окера на
првенству Белгије, четвртфиналиста пр -
вен ства Француске, први рекет Балкани -
јаде у Истанбулу и најбољи на поједи нач -
ном првенству Југославије (титулу је осво -
јио три пута заредом, 1969, 1970. и 1971). 

Није на одмет споменути и његове три
победе на Међународним првенствима
Југославије - 1967, 1970. и 1971. Успешно је
заиграо и у Ролан Гаросу – савладао је
Ралстона и Емерсона (са 1:6, 6:3, 6:0, 6:2), а
мало је недостајало да победи и Тонија
Роуча после пет изједначених сетова и уђе
у полуфинале. Познати аустралијски тре -
нер Хери Хоп ман најпохвалније се изразио
о игри новог југословенског мускетара: 
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„Франуловић је једини аматер који је
ушао у четвртфинале овог турнира и право
је откриће Отво реног првенства Француске.
Она лоп та која је шетала по рубу мреже у
петом сету с Тонијем дословно га је „убила“.
Уз мало више искуства и самопоуздања, ето
из овог витког Југославена правог шампи -
она…“

Свакако да је 1970. година још једна
сјајна Франуловићева година. Победио је
на првенству Јужне Америке у Буенос Аj -
ресу - у полуфиналу Кодеша са 6:2, 6:2, 6:2
и у финалу Шпанца Орантеса са 6:4, 6:2, 6:0
- затим на турнирима у Монте Кар лу,
Кицбилу, Баранкиљи, ушао је у полу фи -
нале првенства Шпаније и пласирао се, као
изванредан пети, на Мастерс турнир у То -
кију, где је поредак био 1. Смит, 2. Лејвер, 3.
Роузвел, 4. Аше, 5. Франуловић и 6. Кодеш.

Након сушног Дејвис куп периода за
нашу репрезентацију, који је трајао више
од двадесет година, те 1970. године Жељ -

ко, са суботичким репрезентативним парт -
нером Николом Шпеаром, пробија се у
финале А групе европске зоне, што је
практично значило да се репрезентација
Југославије нашла међу четири најбоље
европске селекције. Наши младићи савла -
дали су Пољаке и Ирце и у Марибору јаке
Румуне са 3:2. Оба наша репрезентативца
неочекивано су савладали Настасеа. У Бар -
селони је Шпанија, захваљујући Сантани,
била прејак противник и тај сусрет је
изгубљен са 1:4.

Те сезоне Франуловић се доказао вели -
ким играма у Ролан Гаросу, у најјачој свет -
ској конкуренцији. После неколико увод -
них победа, Жељко је забележио резултат с
којим се дуго поносио - савладао је три -
десетшестогодишњег Луја Хода, светску
ве личину, додуше на заласку каријере.

Хамбург 1968: Жељко Франуловић,
Никола Шпеар и Аца Поповић



Било је чистих 6:3, 6:3, 6:4 против бившег
вимблдонског победника. 

Након тога одржан је двобој Франуло -
вић – Еш који је француске гледаоце
држао без даха три и по сата. Сјајан меч
предивни дуели на мрежи, сјајни сервиси,
снажни обострани драјв волеји… 

„L' Equipe“ је свој коментар завршио ре -
чима: „Ипак, у свему за нијансу је бољи
био Жељко Франуловић!… и то је било до -
вољно за вредну победу - 6:3, 3:6, 10:8, 4:6,
6:3“.

Уследила је, затим, права тениска драма.
Жељко је у полуфиналу у мечу с Клифом
Ричијем надмашио себе. Буквално је
„устао из мртвих“ након 1:2 у сетовима и
критичних 1:5 у четвртом сету!…

Жељко се присећа сваког детаља из тог
меча.

„Дувао је јак ветар, и то ми је однело
доста сервиса и прилично ме нервирало за
време меча. Први сет сам добио тешко,
дру га два изгубио, а у четвртом Клиф је
повео, прво са 3:1, па 5:1. Рескирао сам и
јаким ударцима смањио на 5:3. У деветом
гему Ричи је повео са 40:15, али сам спасао
две меч лопте! Чини ми се да сам имао
више навијача, публика ме гласно бодрила
и… добио сам шест гемова заредом! И тај
сет са 7:5 и тако изједначио на 2:2. У петом
сету све до 5:5 сваки од нас добио је свој
сервис. Лакше сам долазио до поена и
мислим да сам деловао свежије. У једанае -
стом гему отео сам Тексашанину сервис…“ 

То је била велика Франуловићева побе -
да, награђена дуготрајним аплаузом, после
три сата и пет минута игре. Често се Ролан
Гарос `70. спомиње баш по том екстра уз -
буд љивом двобоју с великим набојем емо -
ција и невероватних преокрета. 

У финалу, Жељко уморан и нервозан,
али и недовољно концентрисан изгубио је
од Јана Кодеша у три сета, не пруживши
игру из претходних кола. Али, пораз није
Жељку тешко пао, јер га је свладао добар
пријатељ „Хонза“, играч с којим је и иначе
тешко излазио на крај.

Повреда
Године 1971. Франуловић је добио позив

да учествује на првенству Енглеске на
земљаним теренима, где је иза Батрика
заузео друго место. Освојио је по други пут
првенство Јужне Америке савладавши у
Буенос Аиресу Смита и Настасеа, и још
једном Отворено првенство САД на зем -
љаним теренима у Индијанаполису. 

Франуловић је волео атмосферу Ролан
Гароса и опет се високо пласирао, међу
прву четворицу. Освојио је и турнир у Ма -
кону, а онда је елиминисао младог Бјорна
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Борга у првом колу првенства Шведске у
дворани у Стокхолму. На Гран при тур -
нирима, као трећепласирани, Жељко је са -
купио 129 бодова (иза Смита 187 и Нас тасеа
172) и тако се квалификовао за Мас терс у
Паризу 1971. Ту је крањи поредак био
Настасе, Смит, Орантес, Барте, Кодеш, док
је Жељко освојио шесто место испред
Грабнера. То је била већ четврта уза  стопно
плодна Жељ кова сезона, али кра јем те
године тешка повреда рамена драстично
се одра зила на његову даљу тениску ка -
ријеру. 

Присиљен је био неколико месеци на
пот пуно мировање, а затим опрезни повра -
так на игралиште. Покушава поново, није
му лако. Године 1973. придружио се WСТ,
игра на турнирима и некако се пробија у
финале првенства Сао Паола, па у полу -
финале Техе рана и Осаке. То му даје воље
да истраје, иако је његов опоравак дуго
трајао и захтевао велико стрпљење.

Жељко није посустао и 1976. је опет био
онај стари Франуловић - сасвим опорав -
љен, изванредно је заиграо у такмичењу за
Куп краља Густава где је, бранећи боје
Југославије, победио све противнике и без
пораза био најуспешнији играч. Те године
два пута је савладао Пољака Фибака, по
једном Ашеа и Џина Мајера…

Године 1977. освојио је доста јак турнир
у Минхену (у финалу је савладао Пара -
гвајца Печија) у Риму је победио Арген -
тинца Виласа, у Сент Луису Орантеса, да
би у Хјустону 1978. надиграо и Белгијанца
Окера, Аустралијанца Хјуита и Амери -
канца Соломона.

Усред Вашингтона Франуловић је 1980.
савладао Харолда Соломона, а у Дубаију
Аустралијанца Фролија, док се на турниру
у Александрији нашао у финалу. Године
1981. освојио је турнир у Абиџану, а са
Панатом турнир у Ла Спазији. Успеси се
настављају и 1982. године. Успео је да по -
беди у Лозани познатог индијског репре -

зентативца Виџаја Амритраја, а у Сан Бе -
недету де Тронто освојио је прво место
потукавши у финалу Настасеа са 6:4, 6:1.

Дипломирани правник Жељко Франу -
ловић, „заслужни спортиста Југославије“,
велико име нашег тениса и један од нај -
већих светских играча на земљаним тере -
нима, играо је за прву екипу познатог
париског клуба Расинг. Будући да је био
врло ангажован као директор тог клуба,
мање му је времена остајало за играње
тениса. С уживањем се прихватао рекета и
када је прошао тридесет и шесту годину
живота. Тренутно је директор турнира у
Монте Карлу и тај посао ради с великим
уживањем и веома успешно. 



НИКОЛА ШПЕАР 
На Ролан Гаросу савладао
Дејвис куп играча
Француске 6:0, 6:0, 6:0.
Четири пута сениорски
шампион Југославије. У
Дејвис купу у Марибору
бољи од Илие Настасеа

Никола Шпеар, наш истакнути тенисер
и свестрани тениски радник, рођен је 22.
фебруара 1944. у Суботици, где и данас
живи са породицом. Већ од своје шесте
године постао је члан тениског клуба
Спартак. 

Већ у најранијим играчким данима
кренуо је са успесима и добрим резул -
татима на домаћој тениској сцени. У низу
је освајао првенства државе у свим кате -
горијама: прво до 12, затим до 14 и 18
година. Круна добре игре у млађим
категоријама је Првенство Европе у кате -
горији до 15 година, које је освојио 1959.
године, у две конкуренције, појединачно и
у паровима. У јуниорској категорији оди -
грао је мали број турнира изван граница
наше земље, а запажен пласман је остварио
стигавши до четвртфинала Оранж бола у
Мајамију 1962. године.

У појединачној конкуренцији за сенио -
ре титулу државног првака освојио је че -
тири пута, и то 1968. године (као члан
Партизана), 1972, 1973. и 1975. године (као
члан Спартака). 

Био је финалиста Интернационалног
сениорског првенства Југославије које је
одржано у Скопљу 1974. Затим је освојио
и титулу међународног сениорског првака
Југославије у Београду, играјући финале

Т
ЕН

И
С

б
ез

 г
р

ан
и

ц
а

340

Све је почело у Дудовој шуми 
у Суботици

Сва домаћа 1. места
1956. Првен. Југославије, пионири до 12 г.
1958. Првен. Југославије, пионири до 14 г.
1959. Првенство Европе, јуниори, до 15 г.
1959. Првенство Европе јуниори до 15 г.

(дубл)
1961. Првенство Југославије (мешовити

парови, јуниори)
1961. Првенство Југославије, јуниори (дубл)                                      
1961. Првенство Југославије, јуниори 
1962. Првенство Србије сениори                                                          
1963. Првенство Србије, сениори                                                         
1963. Првенство Србије, сениори  (дубл)                                            
1967. Првенство Србије, сениори  (дубл)                                            
1968. Првенство Југославије, сениори                                                 
1972. Првенство Југославије, сениори
1973. Првенство Југославије,  сениори
1974.  Интернационално Првенство

Југославије, Београд 
1975. Првенство Југославије, сениори
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против Јана Кукала, Дејвис куп репрезен -
тативца Чехословачке. 

Са екипом тениског клуба Спартак из
Суботице, освојио је сениорско екипно
првенство Југославије 1964. и 1967.

По преласку у сениорску категорију
учествовао је на великом броју међуна род -
них турнира по читавом свету. На гренд
слем турниру на Ролан Гаросу, 1966. и
1967. у појединачној конкуренцији пласи -
рао се у осмину финала. У игри парова са
Антонијем Палафоксом пласирао се у
осмину финала Вимблдона, а са Амери -
канцем Витлингером у финале АТР тур -
нира у Минхену. Освојио је турнире у
Берлину, Грацу, Техерану, Овиеду, Бом -
бају, Бангалору, Солуну, Лејкворту, а
учествовао је на грен слем и АТР турни -
рима на свим континентима.

Као резултатски куриозитет тениски
статистичари наводе његову победу од 6:0,
6:0, 6:0 против Данијела Контеа, францус -
ког Дејвис куп репрезентативца, на Отво -
реном првенству Француске на Ролан

Гаросу 1968. године. Победу без изгуб -
љеног гема, од 1968. до данас, на било
којем гренд слем турниру, остварило је
само пет тенисера. 

Никола Шпеар је остварио вредне по -
беде над тада водећим светским играчима
као што су: Јан Кодеш, Хозе Игуерас, Роџер
Тејлор, Вилхелм Бунгерт, Мартин Мали -
ген, Клиф Ричи, Паоло Бертолучи, Жељко
Франуловић, Боро Јовановић, Илие Нас -
тасе… Никола Шпеар је први тенисер из

Важнији резултати на
међународним турнирима
1963. Бомбај, Индија, 1. место
1963. Бангалор, Индија, 1. место
1966. Рим, 1. место
1967. Грац, 1. место
1967. Катанија, Италија, 1. место
1968. Берлин, Немачка, 1. место
1970. Техеран, Иран, 2. место
1970. Баранквила, Колумбија, 2. место
1972. Гранада, Шпанија (Трофеј Пулева), 1.

место
1972. Флорида, (Спринг опен), 1. место
1972. Сан Себастијан, Шпанија (дубл), 1. место
1972. Драгуњон, Француска, 1. место
1972. Виго, Шпанија, 1. место    
1973. Анкона, Замбели меморијал, 1. место 
1973. Горица, Италија, 1. место
1973. Градо, Италија, 1. место
1973.  Алжир, челенџер, 1. место

Првак Европе са тренером 
Фрањом Чиком
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Србије који се 1977. пласирао међу првих
100 играча на светској АТР ранг листи. 

Био је члан свих националних селекција
на екипним такмичењима за Дејвис куп,
Галеа куп, Куп краља Густава, Балкани -
јаде, Медитеранске игре… Био је, 1969.
године, члан националне селекције која је
освојила Куп краља Густава. У Дејвис купу
је наступио 21 пут. Са Жељком Франу -
ловићем постигао је велику победу у
Марибору 1970. Побеђени су фаворизо -
вани Румуни Јон Тиријак и Илие Настасе.
Никола Шпеар је у три сета, играјући у
животној форми, сензационално победио
Илиу Настасеа, тада једног од водећих
играча света. Овом победом наша екипа се
пласирала у финале европске зоне Дејвис
купа. 

По престанку активне играчке карије
своју пажњу посветио је тренерском по -
зиву, за који се студиозно припремао, шко -
ловао код нас и у свету. Учествовао је на

најзначајнијим светским семинарима и
сарађивао са експертима ITF, USPRT и
АТP. И сам је постао експерт ITF и USPRT
и одговорно и са успехом преносио даље
стечено знање. 

Против својих у „Пиониру“
Никола Шпеар је као селектор Данске

играо меч првог кола Дејвис купа за сезону
1989. године, против Југославије у Београду.
Довео је тада наш интернационалац на мег -
дан против Живојиновића и другова Крис -
тенсена, Мортенсена и Фетерлајна, али је
морао да се одрекне услуга најбољег, Тау -
сона, који је био повређен.

Као прави професионалац, иако је мож -
да у срцу навијао за  „плаве“, учинио је све
што је било могуће да загорча живот тада
фа во  ри званој домаћој екипи. Међутим,
ипак је спора земљана подлога учинила
своје, и Данци, који нису навикли да играју
на зем љаним теренима, брзо су положили
оружје. 

Шпеар је био задовољан што су гости
пре ко Фетерлајна успели да стигну до почас -
ног поена против Иванишевића трећег дана,
а свом колеги Арменулићу  Никола Шпеар је
срдачно  честитао успех. 

Пријем код Имелде Маркос, некадашње
прве даме Филипина, у Манили



Тениски савез Аустрије ангажовао га је
за савезног тренера задуженог за Фед куп и
вођење тениског националног центра у
Бечу. 

Од 1987. године је постао савезни тренер
данске Дејвис куп репрезентације и ди -
ректор првог данског националног тенис -
ког центра у Копенхагену. После пласмана
данске Дејвис куп репрезентације у Свет -
ску групу, уследила је сензационална по -
беда над фаворизованом селекцијом Шпа -
није и пласман у четвртфинале Светске
групе. Дански играчи, иако сасвим слабо
рангирани на АТР листи, успели су доб -
ром припремом и тактиком да надмаше да -
леко боље Шпанце. 

Никола Шпеар је 2000. године постао
савезни тренер и селектор наше Дејвис куп
репрезентације (Типсаревић, Зимоњић,

Вемић и Дулић) коју је исте године кроз
квалификациони турнир нација успешно
увео у другу групу Евро-афричке зоне.

Као експерт Међународне тениске
федерације, одељења за развој, организо -
вао је светску турнеју посебно одабраних
младих играча. Индијац Леандер Паес,
под његовим вођством, освојио је титулу
јуниорског првака Вимблдона.

Своју разноврсну тренерску активност
наставио је учешћем у специјалним про -
јектима припрема и саветовања екипа
Бундеслиге у Немачкој и Тениског савеза
Италије у Риму.

Истакао се и као организатор кампова за
напредне играче различитог узраста, као и
за њихово праћење на WТА и АТР тур -
нирима. Такође, био је организатор и учес -
ник националних и међународних тре -
нерских семинара и симпозијума широм
света. Учесник је две Олимпијаде. На
Олимпијским играма у Сеулу 1988. пред -
водио је данску тениску репрезентацију,
а у Сиднеју 2002. репрезентацију наше
земље.
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По престанку играчке каријере Никола
Шпеар посветио се тренерском по зиву: 
Као тренер Дејвис куп репрезентације
Данске са Борисом Бекером 
и са Николом Пилићем, тренером 
Дејвис куп селекције Немачке 
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Шпеар је први међународни судија нај -
вишег ранга и супервизор на Балкану.
Звање и сертификат стекао је полагањем
испита у Базелу 1984. године. Са стеченом
сребрном значком врховног судије и по -
лагањем додатних испита пос тао је супер -
визор на Дејвис куп мечевима, као и на
ITF, АТP и WТА тур нирима. Био је одре -
ђен од WТА да буде врховни судија Бер -
лина, ТWА турнира највише класе. У име
Међународне тениске федерације органи -
зовао је бројне семинаре и школе за тени -
ске судије и националне савезе. Био је ан -
га жован је за директора и организатора
првог југословенског АТP челенџер тур -
ни ра у Љубљани, саветник турнира у Бер -
лину, директор ITF јуниорског тур нира у
Суботици, ITF сателита на Па лићу…

Као врсни аналитичар тениске игре и
стручни сарадник учествовао је као ко -
ментатор у ТВ преносима Дејвис купова,
гренд слемова и других такмичења. Био је

председник Тениске асоцијације Србије,
члан скупштине Тениског савеза СЦГ и
председник комисије за развој.

Никола Шпеар је дипломирао на Фило -
лошком факултету у Београду и говори
шест језика. Са само седамнаест година

(1961), први је понео ласкаву титулу најбо -
љег спортисте града Суботице.

Од 2006. носилац је престижног приз -
нања Јован Микић Спартак, највишег
спортског признања Војводине за животно
дело. 

Сведочанства о првом сертификованом
тениском судији на Балкану и почасном
грађанину Флориде (горе) и као савезни
капитен репрезентације Југославије



ЗЛАТКО ИВАНЧИЋ
У јуниорској конкуренцији
два пута у полуфиналу
Оранж бола. Стандардан у
репрезентацији за Галеа
куп. Дејвис куп играо у
Загребу против селекције
Италије

У Тениском клубу Југомонтажа (касније
Трешњевка) прве тениске кораке на правио
је Златко Иванчић са непуних 11 година,
мада је подједнако волео фудбал, а за ре -
презентацију школе играо је рукомет.
Титула пионирског првака Хрватске у те -
нису, са непуних 14 година определила га
је за овај спорт, а како је рођен 1948. го -
дине у Загребу, дакле генерација Минчека
и Франуловића (годину дана млађи од
Спли ћанина), није било лако изборити се
и испливати на површину. 

Југомонтажа је тада имала само три те -
ниска игралишта, а предност су увек има -
ли старији такмичари, за јуниоре није увек
било места, па је Златко донео одлуку да
пређе у много већи клуб, Медвешћак, који
је тада имао и боље играче. Ова одлука
показала се правим решењем, јер је Иван -
чић видно напредовао у следеће две се -
зоне. Када је дошао био је резерва у екипи
јуниора, а са 16 година далеко најбољи по -
јединац.

У време када је капитен селекције за
Галеа куп био Мома Унковић из Београда,
Златко Иванчић је био стални члан пос -
таве, а селекција за ово такмичење се пра -
вила од најбољих играча Југославије до 21
године старости. 

Први позив за најбољу селекцију у Деј -
вис купу добио је 1970. године када је Ју -

гославија у Марибору играла против Ру -
муније. Није заиграо, остао је на клупи,
али како сам каже, није било реално да
игра поред Франуловића и Шпеара. За
Фра нуловића каже да је био бољи, од Шпе -
ара да није био много лошији, али је био
млађи и неискуснији. У сећању, поред клу-
пе на којој је преседео три дана, остала му
је права војна интервенција ЈНА, где су
коришћени и хеликоптери, како би се
сушили терени од кише која је непре стано
падала. 

Следеће године заиграо је у Загребу, у
мечу против Италије, последњег дана када
је сусрет био већ решен. У његовом сећању
остаје забележен и турнир у Вимблдону,
где је 1973. године морао да игра квали -
фикације како би се докопао првог кола.
Није успео, у трећем колу је изгубио, и ис -
тог дана напустио Лондон вративши се у
Загреб. Није било новца да се остане дуже
него што је потребно. Како је стигао у За -
греб, затекла га је вест да се одмах врати,
јер је као „лаки лузер“ ушао у прво коло
тур нира, с обзиром да су турнир бојко -
товали најбољи играчи, солидаришући се
са Николом Пи лићем који је те године био
суспендован од стране нашег Тениског са -
веза и није могао да игра турнир. Међу -
тим, новца за по вратак на Вимблдон није
било, а до првог меча преостало је мало
времена… Остао је жал за том приликом
јер је те године Вимблдон освојио Чехо -
словак Јан Кодеш, побе дивши у финалу
совјетског тенисера Алекса Метревелија,
кога је Златко Иван чић победио на тур -
ниру на трави у Ин дији!

Од 1974. године, када је прешао у Не -
мачку, повратка на професионалну стазу
више није било. Заиграо је у првој лиги
Немачке, постао истовремено тренер и иг -
рач. Старији син, Давор, наставио је
очевим стопама, а захваљујући тенису за -
вршио је студије у Америци. Млађи Кри -
стијан, није имао тениских аспирација.
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Златко Иванчић (други слева) пред Дејвис куп меч са Италијом 1971. у Загребу



ЗОЛТАН  ИЛИН 

Фер плеј у финалу одвео га
у пораз. Играо тенис и
становао у канцеларији 
ТК Војводина

Још један из плејаде талентованих и те -
ниски изузетно поткованих играча који су
стигли из Суботице, из „спортске ради -
онице“ тренера Ференца Чика, човека који
је кумовао генерацијама успешних играча
и кроз чије руке су прошли Никола Шпеар,
Тандари, Јачи и Шимић… На првим тре -
нинзима се видело да се ради о врло упор -
ном клинцу, жељном да научи, итекако
надареном, што се касније показало као
врло важан фактор у каријери. 

Већ са 14 година Золтан Илин је освојио
државно првенство у Зеници у синглу и
дублу. Партнер у игри парова био му је
Душан Милојковић. Исти успех Золтан
Илин је поновио и годину касније. Две
године касније, на првенству СФРЈ до 16
година, Илин је поново ненадмашан, овога
пута на домаћем терену у Суботици, чиме
је само потврдио доминацију у својој
генерацији и наговестио блиставу кари -
јеру. 

Незабораван је догађај са финалног меча
државног првенства до 18 година, када је
насупрот Илина стајао врло добри Бојан
Тончић. У неизвесном сусрету, пу ном пре -
окрета и лепих потеза, Илин је ко начно
стигао до меч лопте. После завршетка и тог
последњег поена, судија је прогласио Зол -
тана Илина победником, али је овај оти -
шао до линије, погледао траг лопте и про -
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Дванаестогодишњи пријатељи и
супарници: Золтан Илин и Душан
Милојевић из Новог сада
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менио одлуку судије предавши поен про -
тивнику. Џентлмен ски гест га је стајао ти -
туле, јер је у наставку меча Бојан Тон чић
успео да савлада Суботичанина. Овај
догађај га је обележио као једног од нај -
коректнијих играча на нашим те -
ренима, али тако је био васпитан
од малих ногу, што је такође било
дело тренера Ференца Чика.

Са 17 година Илин се преселио
у Нови Сад, тачније у малу кан це -
ларију Тениског клуба Војво дина,
у Дунавском парку. По хађао је
гим назију „Моша Пијаде“ у Но вом
Саду, показивао је интерес за му -
зику, чак је наступио у једној еми -
сији на Радио Но вом Саду, где је
свирао на неком ин струменту који
је донео после зимске турнеје по
Африци. Са 19 година је освојио
сени орско појединачно првенство
Југосла вије (нису насту пали  Шпе -
ар, Пилић и Фра нуловић). Позив за
ре презентацију стигао је у пролеће
1977. го дине, што је представљало
велику част, с обзиром на то да су
Пилић, Франуловић и Јова новић
били годинама неза менљиви, а
како је при крају кари јере Боре
Јовановића само Шпеар добијао повремено
шансу, био је то знак да је до брим играма
скренуо пажњу на себе.

Ватрено крштење није могло да буде
теже. У Београду, на стадиону Партизана,
Југославија је угостила екипу Шпаније, са
чувеним Мануелом Орантесом на челу, и
како то обично бива већ првога дана Су -
ботичанин се намерио на играча о којем је
слушао само бајке. Резултат не показује
пра ви однос снага, јер је Золтан пружио
далеко бољи отпор него што то бројке на
семафору говоре (1:6, 3:6, 2:6). Али, шпан -
ски матадор је заиста показао снагу и рас -
кош због које је и постао један од најбољих
на свету. Илин је играо сва три дана, у

дублу са Николом Пилићем, али није
осетио сласт победе. Остаје за утеху да је
одлично одиграо трећег дана против Игу -
ераса, освојио један (трећи) сет, и то је био
частан пораз Југославије 1:4.

Већ следеће године на мечу против Ма -
рока Золтан Илин је постигао прву победу
у Дејвис купу, баш као и Београђанин
Драган Савић који је такође имао првенац
против Марока.

Све до 1981. године Илин је био стални
члан Дејвис куп екипе, играо је на седам
мечева, остварио 8 победа, 11 пораза.  Са 25
година одлази, као и велики број наших
играча у Немачку, где је остао да ради као
тренер и истовремено да игра такмичења у
немачкој лиги. Активан је и данас, игра -
јући ветеранске турнире широм Немачке.

Золтан као тренер у клубу Рот-вајс 
у Бремену



ДРАГАН САВИЋ
Између фудбала и тениса
превагнуо тенис. 
Узор Жељко Франуловић.
Шампион државе 1977, 
а чак шест пута у игри
парова. На ранг- листама
први од 1975. до 1979.
године.

Драган Савић, тенисер Црвене звезде,
Дејвис куп репрезентативац Југославије,
сада тренер, до појаве Слободана Живоји -

новића био је најбољи тенисер клуба и по -
пунио је празнину између Петка Милој -
ковића и Бобе, бар што се квалитета тиче.
Имао је савршену технику. А прво је јурио
фуд балску лопту на теренима ОФК Бео -
града и игралишту Поштара, али је па -
ралелно ударао рекетом лоптицу, да би се,
коначно одлучио за тенис и, по соп стве -
ном кази вању, није погрешио. Дошао је у
тениски клуб и први рекет је добио од
члана управе Гојка Накараде.

Прве тајне „белог спорта” добио је од
тре нера Микија Радојичића, али за успехе
у каријери Драгана Савића најзаслужнији
је свакако Љубиша Јовановић Чолан. Узор
му је био Жељко Франуловић, тенисер ко -
ји је у Драганово време био у Топ 10. 

Први се на листе најбољих југословен -
ских тени сера из ТК Црвене звезде вратио
управо Драган Савић, чије је име крупним
словима записано у историји овог клуба.
На ранг-листама је био на првом месту од
1975. до 1979. године. 

Шампион државе у сениорској конку -
ренцији постао је 1977. године када је у
финалу победио Золтана Илина са 6:4, 6:3,
6:1, и чак шест пута у кон куренцији дуб -
лова: Савић и Кошак 1971. и 1973, Савић и
Костић 1974. и 1975, Савић и Живоји -
новић 1979. и 1982.

За Дејвис куп репрезентацију Југосла -
вије дебитовао је 1978 године, у мечу про -
тив Марока у Казабланци, и то веома ус -
пешно. Остварио је обе победе у синглу,
али и у дублу са Золтаном Илином. Драган
Савић је заслужио позив селектора и го -
дину раније, када је био неприко сно вени
шампион Југославије, али у Бео граду, на
мечу против Шпаније, селектор Никица
Надали супротставио је непобедивој еки -
пи Шпаније, са Мануелом Оран те сом, Зол -
тана Илина, иако га је те године Савић
победио у финалу државног првен ства. 

Савић је, три године касније, поново
наступио у дресу са државним грбом,
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игра јући дубл са клупским колегом Сло -
боданом Живојиновићем против Израела
у Скопљу (13. јун 1981), али су изгубили
меч у три сета.

Дугогодишњи је веома успешан тре нер у
свом матичном клубу. Под његовом ди -
ригентском палицом стасали су многи сјај -
ни Звездини клинци.



МАРКО ОСТОЈА

Незабораван меч у Сплиту
и меч лопта против Пола
Мекнемија. На АТП листи
стигао до 74. места

Дејвис куп репрезентативац Југославије,
рођен је 20. октобра 1960. у Бону у Не -
мачкој, живео је у Сплиту, где је и почео да
игра тенис. Био је национални шампион
Југославије 1978, а освојио је ти туле у кате -
горијама од 14, 16 и 18 година. Најбољи
рејтинг забележио је 9. априла 1984. го -
дине – 74. место на АТР листи. 

Највеће успехе у сингл конкуренцији
имао је 1981. када је освојио и је дину ти тулу
у каријери, тријумфом у Бри селу. Био је по -
луфиналиста у Фиренци. На гренд слем
тур нирима није имао за паженијих резул -

тата. На Ролан Гаросу, у игри парова,
стигао је до 3. кола (играо са Хозе Луисом),
а такође је стигао до 3. кола на Ју-Ес опену
1985. Нај већи успех му је по беда у Делреј
Бичу исте године када је са владао, тада
шестог игра ча света, Швеђа нина Хенриха
Сунд строма у два сета.

Први пут је наступио за југословенску
Дејвис куп репрезентацију Југославије
1979, у мечу који је одигран у Цириху,
про тив репрезентације Швај царске (16–18.
март). Изгубио је оба сингл меча, а у дублу
са Золтаном Илином савладан је пар Гра -
мења/Гинтард и то је био једини поен за
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Југославију у том мечу. Сусрет са Порту -
галом (14–16. септембар) донео је макси -
малну победу нашој ре презентацији, а Ос -
тоја је заједно са Жељ ком Франуловићем
играо меч парова.

Од 1982. године и меча против Нор -
вешке у Вараждину, Остоја и Слободан
Живојиновић биће окоснице наше Дејвис
куп репрезентације. Ова два врсна тени -
сера ће, својим добрим играма и победама,
изборити пласман у Светску групу, међу
16 најбољих тениских селекција. Тај три -
јумф, против Мађарске у Будимпешти,
1985. године, лансирао је југословенске
тенисере у елиту.

Што се тиче Марка Остоје, остаће у сећа -
њу његов маратонски меч у Дејвис купу
против репрезентације Аустралије у Спли -
ту (8–10. март 1985). Остоја је повео 2:0 у
сетовима (6:3, 6:3) против Пола Мекнемија.
У трећем је повео са 5:2 имао и меч лопту,
али се, изгледа, уплашио побе де и трећи сет
изгубио са 10:8. Деприми ран, у четвртом
као да није био на терену, изгубио га је без
освојеног гема. У петом  сету Марко се мало
опоравио, али није успео да се потпуно вра -
ти и стигне до конач ног тријумфа. Био је то
ретко уз будљив меч, који се протегао до иза
поно ћи. На кра ју, поред врхунске игре
Мар ка Остоје у цела два, и до поло вине тре -
ћег сета, на крају је остао записан само
пораз.

Слободан Живојиновић је одиграо тада
маестрално, добио своја два сингл меча,
али то није било довољно за коначни три -
јумф. Штета, јер сигурно је да би по беда
Марка Остоје, а самим тим и победа
Југославије тада у Сплиту била равна сен -
зацији. То је био последњи меч који је
Марко Остоја одиграо за Дејвис куп ре -
презентацију Југославије. Играо је у је -
данаест сусрета и забележио скор 18–27 (11
сингл победа и седам победа у дублу).
Активним тенисом престао је да се бави
1994. године. 

Од 1982. Марко Остоја и Слободан
Живојиновић окоснице 
Дејвис куп репрезентације



ЗОРАН ПЕТКОВИЋ 

Први играч из авнојевске
БиХ у дресу Дејвис куп
репрезентације. Шампион
Југославије до 12 година,
члан Галеа тима до 21
године и отац једне од
најбољих тенисерки
Немачке Андрее Петковић

Иако традиција играња тениса на тери -
торији Републике Босне и Херцеговине
датира од давнина, не много касније у
односу на друге крајеве Балкана, ипак се
чекало пуних 50 година па да се у нашој
Дејвис куп репрезентацији појави играч из
ових крајева. Зоран Петковић, рођен у
Тузли 3. јула 1960. закуцао је на врата код
селектора Никице Надалија, у два наврата

седео на клупи, да би дебитовао код Рад -
мила Арменулића, у Загребу 1980. године,
у мечу против Румуније. 

Петковић је заволео тенис као дете, на
теренима Слободе у Тузли, док су ње гови
вршњаци превасходно трчали за фудбал -
ском лоптом, што је разумљиво, јер је
фудбал био далеко најпопуларнији спорт
на територији целе СФРЈ. 

Већ са 12 година Зоран Пет -
ковић је сти гао до титуле шам -
пиона Југославије у по јединачној
конкуренцији, а онда је и у свим
следећим узрастима био врло
добар. До 14, 16 и 18 година увек
је био фина листа шампионата, да
би то поновио и у конкуренцији
сениора. 

Добре игре су га препоручиле
па је био уврштен у екипу за
Галеа куп, такмичење осмиш -
љено 1950. године како би и мла -
ђи играчи имали такмичење
слич но Дејвис купу. На овим
такмичењима учествовали су иг -
рачи до 21 године. 

Први меч за Дејвис куп се -
лекцију оди грао је 6. фебруара, 1980. го -
дине против Илиеа Настасеа, када је Ру -
мунија у Загребу победила нашу репре -
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Исечак из новина са меча против Илие
Настасеа, Зоран брижљиво чува 
у својој ризници успомена
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зентацију са 5:0. Про тив таквог против -
ника Зоран Петковић није могао да учини
ништа осим часног по раза и неколико
освојених гемова (2:6, 1:6, 2:6). Прву по -
беду остварио је две го дине касније, про -
тив Норвешке у Вараж дину. Тада је
савладао Јана Свенсена са 3:0 (9:7, 6:1, 6:1).

По завршетку каријере Зоран Петковић се
посветио студијама у Америци, а 1988. наставио
је каријеру као тренер у Немач кој. Зoран је
ожењен и отац две ћерке, од којих је Андреа у
самом врху светског тениса и једна од најбољих
играчица Немачке. У почетку није био за то да
му ћерка постане тенисерка. Знао је колико је
труда и одрицања потребно да се у толикој
конкуренцији стигне међу нај боље. Више је
волео да му се ћерка посвети школовању. Али
Андреина жеља и воља су пресудиле. Зоран и Андреа Петковић

Балканијада: Радмило Арменулић 
са репрезентацијом Југославије:       ,
Зоран Петковић, Игор Флего и Боба
Живојиновић



СЛОБОДАН
ЖИВОЈИНОВИЋ

Од Карабурме и терена
Звезде до звезданих стаза и
централног терена у
Вимблдону. Мекинроу
загорчавао живот у свакој
прилици. Предводник
генерације која је три пута
била у полуфиналу Дејвис
купа

Један од најбољих играча које смо икада
имали, све до појаве сјајне ге нера ције те -
нисера новог миленијума, пред вођених
Но ваком Ђоковићем, свакако је био Сло -
бодан Боба Живојино вић.

Дете с Карабурме проходало је на
земљаним теренима тениског клуба Црве -
на звезда, поред Богословије. Отац Бранко
је радио као домар на теренима, а мајка
Винка која је такође проводила време у
клубу, водила је неку врсту клупског
бифеа. Растао је у трошној бараци, међу
картонским кутијама и прибором за одр -
жавање терена. Оца памти као изузетног
радника, поштеног човека који му је уса -
дио животну филозофију које се Боба
држао. О оцу је увек знао да каже:

„За моје успехе, највише заслуга има мој
отац Брана. Он ме је научио да будем
ментално јак, снажан, стамен и непоко -
лебљив када останем сам на терену, очи у
очи с противником. Научио ме је да се
борим, да победим прво себе, па тек онда
да идем даље. Усадио ми је да могу да по -
бедим сваког. Говорио ми је да је сваки
противник с друге стране мреже, без об -
зира како се зове, вредан респекта и да га
треба уважавати и поштовати. И то ми је

много значило. Када сам излазио на терен
имао сам осећај да могу сваког да победим,
али никога нисам потцењивао. Отац је све
време био уз мене, подржавао ме, бодрио и
веровао да ћу успети. А када је дошао час
растанка (отац Бранко је умро 1984) схва -
тио сам да ћу од тада па надаље увек бити
сам, и на терену и ван њега“.

Старији брат Чеда, често је морао да
чува млађег брата који се задовољавао
играјући се старим ислуженим тениским
лоп тицама. Тако је мали Боба растао у
окружењу које му је предодредило живот
и каријеру. Уместо играчака играо се тени -
ским реквизитима, лоптицама, рекетима…
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У време када је Боба рођен није било
много играчака. Углавном су биле дрвене, а
деца су се кроз своју машту сналазила. Боби
су стари ислужени и поломљени дрвени
рекети били и коњићи које је јахао, колица
која је за собом вукао, пушке и већ шта је
дечија машта успевала да смисли. 

Чеда Живојиновић са малим братом
Бобом
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Брат Чеда је полако, како је мали Боба
растао, преузимао бригу о спортском уса -
вршавању млађег брата. И сам та лен тован
тенисер уводио је брата у све тајне белог
спорта. Он је будућем асу дао прве ин -
струкције, уводио га је полако али струч -
но, у танане финесе ове игре, а Боба је сате
проводио на терену и упијао сваки покрет,
ударац, понашање старијих играча и
такмичара. Речју, учио је тениску азбуку. 

Са седам година је почео озбиљније да
тренира, са осам је већ стигао до своје прве

титуле првака Југославије. Био је опседнут
тенисом и развијао се као играч веома брзо
показујући изузетан таленат и жељу да
успе. Али, брат Чеда се рано отиснуо у
печалбу. Седамдесетих година 20. века
отишао је у Немачку да ради као тениски
тренер. Добра страна овог аранжмана била
је та да је мали и талентовани Боба могао
да рачуна на помоћ старијег брата у ре к -
визитима, одећи и обући, а често је и зими,
у време када се у Београду није играо те -
нис, или бар не довољно често, одлазио у



Немачку где је тренирао и усавршавао се.
Убрзо је превазишао помоћ и знање свог
брата, на ред су дошли тренери који су у
развоју малог Бобе могли да дају свој пе -
чат, своје искуство… Брушење тениског
ди јаманта брзо је напредовало, све је ука -
зи вало да се ради о вансеријском та ленту.

А онда, помало понесен успесима, паж -
њом коју је изазивао код девојака, стасит и
наочит, попустио је с тренинзима и то је
довело до стагнације. Уписао је Пету бео -
градску гимназију, али је више био на путу
него у школској клупи. Био је рођени за -
бављач, па је добио надимак „мали Нас -
тасе“. Румун је тада важио за највећег шоу -
мена белог спорта. На једном првенству

Београда појавио се с брадицом и траком у
коси и већ је с трибина кренуло доба ци -
вање и коментарисање да је почео да ко -
пира Борга. Није Боба обраћао пажњу на та
„боцкања“, ишао је својим путем. Криза,
пре свега резултата, је потрајала све док
није отишао код брата у Немачку. Нарав -
но, појавили су се тада разни менаџери,
стручњаци и тобоже стручњаци. Нису рав -
нодушни остали ни разни западнонемачки
тениски клубови који су желели младог
„Југоса“ у својим редовима, како би били
успешни у, тада веома популарним, екип -
ним првенствима. У то време Бобин идол
је био Амери канац Роско Танер. Играч
скромног тенис ког знања, али тада са
најjачим сер висом на свету, што му је
обезбедило висок рејтинг на АТР листи.
Кажу да тадашњи уређаји нису били баж -
дарени за такве брзине којима је Танер сер -
вирао. 

„Мислио сам да и ја могу тако, с мало
рада, са јаким сервисом да стигнем до зве -
зда. Да будем као Танер. Младост, лудост.
Срећом, отрезнио сам се на време“, сећа се
Боба тог периода свог тениског живота.

„Мали Боба“ је и физички одскакао од
својих вршњака. Израстао је у момка који је
поседовао и висину и снагу. Његови сер -
виси били су разорни, форхенд убитачан, а
бекхенд слајс све савршенији. Имао је Боба
скоро све ударце, осим класичног бекхенд
спина који му је био и најслабији ударац.
Но, није се либио да га одигра, храбро и
успешно. Никада неодлучан, увек с јасном
визијом како до победе. Али зато је тај бек -
хенд слајс довео до савршенства. Лопта је
била оштра, ишла је тик изнад мреже и у
поље противника скоро да не би ни од -
скочила, већ би само склизнула. За разли -
ку од данашњих мајстора овог спорта ко -
јима је слајс ударац дефанзиван, код Бобе
је он имао офанзиван карактер и Боба га је
користио обилато да нападне противника,
а затим изађе на мрежу.
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Слободан Живојиновић, 1981. године
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Графика његовог напретка показивала је
запањујући успон. Био је најбољи у својој
генерацији и показивао је од најранијих
такмичења свој лидерски карактер, непо -
ко лебљиву вољу за успехом и победама,
изузетну спортску интелигенцију, одре -
ђену дозу дрскости, огромну количину
само поуздања, шарм, виц, али и фер плеј.
Временом је стекао ретку особину да веома
брзо успостави специфичан однос с пуб -
ликом у аренама у којима је војевао своје
тениске битке, али не и ратове. Управо
тако, Боба је војевао битке, држао се неких
својих правила, никада није омаловажавао
противника, већ се надигравао. Није рато -
вао на терену, јер то подразумева и неке
поступке које излазе из контекста правог
витешког надметања, поготово у белом
спорту, коме је кроз своју каријеру тежио.
Зато је био нешто посебно, због тога је у
аренама широм света „куповао“ публику
која је радо долазила да посматра горос -
тасног Југословена који је тенис играо, али
који је, пре свега, тенис схватао као забаву. 

У његово време играли су један Борис
Бекер, Џон Мекинро, Џими Конорс, Иван
„Грозни“ Лендл, Матс Виландер и многи
други асови белог спорта. Тренирали су по
шест часова, цео живот и каријеру потчи -
нили успесима и јурњави за новцем. Боба

је био другачији. Био га је глас да не воли
да тренира, да воли живот, провод… Де -
војке су га салетале…

Стручњаци су говорили да су до тог вре -
мена три највећа талента у историји тениса
били Румун Илие Настасе, Џон Мекинро и
Боба Живојиновић… Можда се сувише ос -
ла     њао на свој таленат. А можда никада не
би био оно што јесте да је био друга чији.
Он је био тениски боем, остали су били
„тениски рудари“, играчи који су ра дом
морали да надокнаде недостатак та лента. 

Радио је у свом клубу Црвена зве зда са
тадашњим Дејвис куп репрезен тативцем
Дра ганом Савићем. Боба га је скоро ре -
довно побеђивао, али на путовања и тур -
нире по свету је ишао сам без тренера, што
је било и авантура и знак да се не ради
озбиљно. Често је, због недостатка новца
спавао по аеродромима, један део потреб -
них средстава добијао је од Тениског

Игрице
Када је почео да иде на турнире тенисери

су често, боравећи и чекајући своје мечеве,
прекраћивали време играјући флипере,
стони фудбал… И ту је Боба био ненадмашан
и редовно је побеђивао све оне који су му
излазили на црту. Био је магнет јер су се
играчи у његовом друштву осећали растере -
ћено. Својим духом, шалама и досеткама
пленио је пажњу, опуштао и себе и остале
тенисере. Ретко је када био нерасположен.
Једино је пред велике мечеве волео да се, на
кратко, осами, концентрише и осмисли на -
чин на који ће играти меч.



савеза Југославије, један од свог клуба
Црвене звезде, а остатак трошкова је сно -
сио сам. Тада му је материјално помагао
брат Чеда. У то време пропустио је, због
по мало неозбиљног става, да освоји јуни -
орски Вимблдон. Правио је шоу са суди -
јама, скупљачима лопти, малобројном пуб -
ликом. И тек када је пропустио сјајну при -
лику, схватио је да тако више не иде.

У италијанском градићу Сара Мацони,
на јуниорском првенству Европе освојио је
друго место. Стручњаци који су пратили
ово првенство сложили су се да је Боба,
само да је био мало озбиљнији, могао да
буде најбољи. Међутим, прави преокрет и
преломни тренутак каријере, било је пр -
вен ство Европе у Атини где је у великом
стилу почистио све ривале и освојио ти -
тулу. Те и такве игре нису могле да прођу
незапажено. Младог и перспективног Југо -
словена запазио је Американац Панчо Се -
гура, велики играч, а касније и тренер
Џимија Конорса, Џона Мекинроа и других
асова америчког тениса. О Боби је рекао:

„Непознати Југословен је рођени тени -
сер. Само га стрпљиво треба тесати. Неве -
роватан материјал. Има осећај, меку руку,
снагу, све… Само да ослаби и биће светско
чудо. Направио сам прави посао доводећи
га у мој камп“, хвалио се пријатељима ве -
лики Сегура.

Вимблдон 
На Вимблдону се Живојиновић појавио

1985. године и већ у првом колу просто
разбио четвртог играча са АТР листе и чет -
вртог постав љеног играча у вимблдонском

жребу, Шве ђанина Матса Виландера – 3:1,
с тим што је у четвртом сету Виландер
забележио нулу. Била је то прворазредна
сензација. Пуб лика, стручњаци и нови -
нари били су задивљени игром момка из
Југославије. Следећа препрека био је
Швајцарац Хајнц Гинтард. Незгодан тени -
сер, али ни изблиза класа Виландера. Али,
изненадан налет славе плаћем је поразом.
Боба није био ни сенка оног тенисера који
је просто пони зио Матса. Јер, претходног
дана, Југосло вен је био мета новинара,
отимали су се о интервју, тражили „месо“
за своје текстове, јер су до тада имали само
„коску“ односно сувопарне податке: датум
и место рођења и скоро ништа више.

Наредне године Боба је стигао до полу -
финала у коме је, после пет сетова, изгубио
од Ивана Лендла. Године 1987. стигао је до
четвртфинала у коме је био поражен од
Џимија Конорса. Још два пута Боба је ула -
зио у осмину финала. Волео је светла ве -
ликих позорница. Зато је и блистао на
гренд слем турнирима, а поред полуфи -
нала у Вимблдону, био је и актер великог
четвртфиналног меча у арени „Кујонг ста -
диона“ где се тада играло Отворено првен -
ство Аустралије. Те 1985. године одиграо
је епски меч против највеће тениске прз -
нице, Американца Џона Мекинроа.
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„Већ сам себе видео на трону после три -
јумфа над Виландером. Погрешио сам што сам
изашао у сусрет новинарима. То ме је пси хо -
лошки толико изморило. Уместо да се одмо -
рим и наспавам, ја сам бесомучно вер глао
своје податке, давао изјаве…“
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Сендвич за незаборав
За анале је остала сцена у четвртом сету

када се Мекинро, на не баш спортски на -
чин, али потпуно у свом маниру, обратио
судији за једну лопту за коју је, по соп -
ственом мишљењу, био оштећен. Боба је
сачекао неколико тренутака, а онда је пре -
скочио ограду која дели терен од публике,
ушао у једну ложу, подигао ноге на прву
суседну слободну столицу и ноншалантно
се послужио сендвичима. Публика је при -
хватила шалу, па му је један гледалац по -
нудио и чашу вина, онако уз сендвич, али
је Боба одбио.

Та сцена обишла је планету, а Мекинро
дуго после тог догађаја није хтео да раз -
говара са Живојиновићем. На и ме, када је,
по реакцијама публике схватио да његова
расправа са судијом није цен трална тема,
обратио је пажњу на то шта се дешава, а
онда угледао описану сцену. Нагло је за -
вршио расправу са судијом, а онда је Боба
пришао судији интересујући се шта је Ме -
кинроу засметало. Судија је одговорио да
славни Американац има неке замерке на
суђење. „Добро је, мислио сам да му смета
моја игра…“, одговорио је Боба и упутио
се на своју страну терена. 

Тек то је разгневило прзницу, у тој мери
да је пришао мрежи и заурлао да се чуло до
трибина: „Запамтићу ти ово, момче. Убићу
те следећи пут. Заборављаш да играш са
једним Мекинроом“… Да, Боба је очи -
гледно заборавио с ким игра, а епилог тог
и таквог гега био је што је Мекинро толико
био изнервиран овим потезом супарника
да се потпуно изгубио на терену и пре тр -
пео један од најтежих пораза у својој кари -
јери, а тај пети одлучујући сет, завршио је
без добијеног гема. 

Нажалост, наш тенисер није успео да
понови игру из чет вртфинала па је на
прет последњој сте пеници, у полуфиналу,

изгубио од Шве ђанина Матса Виландера у
четири сета. Ипак, тај успех био је тим
већи јер је до полуфинала стигао као не -
постављени играч, односно тенисер који
није био носилац.

Још већи успех Боба је постигао годину
дана касније, 1986. године на вимблдон -
ској трави. Тада је морао у квалификације,
које је успешно пребродио. А онда је на
трави тениског храма, ра зорним сервама и
волејима крчио пут ка незабораву. Били су
то, можда, и најлеп ши, а свакако најзначај -
нији мечеви у ка ријери овог тениског
знал ца. Ре дом је ру шио ривале, прелазио

Заборавио с ким игра: тренутак када Слободан Живојиновић са још пуним устима
излази из ложе и руковање са пргавим Мекинроом, који се није удостојио да погледа 
у очи тенисеру против кога у петом сету није освојио ни гем



препреке и успут освајао пробирљиву
енглеску пуб лику. Из меча у меч играо је
све боље, атрактивније и стицао неопход -
но самопо уздање.

На мишиће 
На највећим искушењима Боба је био у

првом колу против Аустралијанца Симона
Јула. Тај меч Југословен је добио „на ми -
шиће“ из, шаховски речено, изгуб љене по -
зиције. И то у дану када се догодило прво -
разредно изненађење стотог турнира и
ели  минације Џимија Конорса од стране
рас  положеног зем љака Роберта Сегуса.
Бобу су, после праве гол готе у првом колу,
чекали мало лакши противници, али нико
није могао претпоставити да ће се пробити
толико далеко да стигне у другу недељу и
уђе у групу тенисера чија се имена пишу
„масним“ словима. У свом делу жреба „ота -
расио“ се Конорса и ипак, стигао до „осам
величанствених“. 

Каква подела. Четворица „повлашће -
них“, они који су жребом, као носиоци, на
неки начин заштићени, да се у уводу, па и
средишници турнира не сретну са јаким
играчима, а то су били тада први играч на
АТР листи, Чех Иван Лендл (1), чудо од
детета млађани Немац Борис Бекер (4),
који је тог 99. по реду најстаријег тенис ког
турнира ушао у историју као најмлађи
победник, Француз Анри Леконт (7), и
Аме риканац Тим Мејот (10). „Црни коњи
изненађења“ у земљи страствених кладио -
ничара, постали су преко ноћи и љубимци,
наш Слободан Живојиновић, Чех Мило -
слав Мечир, Аустралијанац Пат Кеш и
Индијац Рамеш Кришнан. 

Чудна комбинација ривала за полуфи -
нале. Иван Лендл је једини имао тешког
противника у лику Тима Мејота, десетог
постављеног играча у жребу тог јуби -
ларног, то мора да се нагласи, стотог по
реду вимблдонског сајма тениса, тради -

цио налних јагода са шлагом и шампањца.
Дакле, сви учесници су те 1986. године већ
ушли у историју, а они најбољи, најпро -
бранији стизали су у завршницу. Значи,
осам жеља, нада, страхова и, свакако, не -
мирна ноћ фаворита пред окршај. 

Иван Лендл, први играч планете, освајач
осам гренд слем титула у каријери. До тог
величанственог стотог Вимблдона освојио
је Отворено првенство САД и Француске.
Управо је и стигао у лондонско предграђе
Вимблдон као највећи фаворит после још
једног освојеног гренд слема, оног на
париској шљаци. Његов против ник, Тим
Мејот, био је тенисер који је знао да одигра
перфектно своје мечеве, али и да се пот -
пуно безразложноно изгуби на терену.
Уосталом, на Вимблдон је стигао непо -
средно по тријумфу у Квинсу, који важи
као добра припрема за највећи тениски
турнир на свету

Други четвртфинални пар Пат Кеш и
Анри Леконт. Аустралијанац је бљеснуо
две године раније, играо полуфинале Вим -
блдона, а онда су уследили повреда кичме,
пауза, лечење и рехабилитација. И само
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месец дана пред јубиларни стоти Вимбл -
дон, Пат одлази на операцију слепог црева.
Момак као да се „камењем гађао на Бога“.
Ипак, успео је да стигне до тог чет врт -
финала. Миљеник тако рећи целог жен -

ског дела на трибинама, за ким су ври -
штале тинејџерке као да је један од славне
четворке чупаваца из Ливерпула. Анри
Ле конт, тениски уметник. Његова игра
пуна колорита, врцавог хумора, и беспре -



корне технике пленила је све љубитеље
оног лепог што тенис зна да пружи и због
чега је постао тако популаран. И остао је
жал што су баш та двојица морала да
одлуче ко ће у полуфинале.

Чех Милослав Мечир, који је добио
надимак „Велика мачка“ због меканих
кретњи, за противника је добио „Бум, бум,
Бориса“, момка који је изненадио цео те -
ниски свет, својим тријумфом на овом
турниру годину дана раније. 

Најзад, последњи четвртфинални дуел,
за нас први, прави и једини. Живојиновић
и Индијац Рамеш Кришнан. С једне стране
кршни Балканац с громовитим сервисима
и ударцима с којима је „одувао“ претходну
четворицу ривала и сићушни, али брзи
Индијац, чији је отац четврт века раније на

овим травнатим теренима исписивао ис -
торију тениса једне од најсиромашнијих и
најмногољуднијих земаља света.

Тог прекрасног јунског дана, који је
више личио на дан у некој медитеранској
држави, почео је расплет и борба за че -
тири преостала места овог ју биларног
турнира. 

Пат Кеш је изгубио од Леконта први сет,
а онда се наљутио и нанизао три сета.
Борис Бекер је изашао на терен овенчан
славом и јединственим рекордом, као
најмлађи вимблдонски победник. Несрећ -
ни Милослав Мечир није успео ни да се
честито весели што је стигао међу осам
најбољих, а већ је, после само три сета,
морао на туширање. Иван Лендл се, ме -
ђутим, жестоко намучио у дуелу с Аме -
риканцем Тимом Мејотом. Сломио је от -
пор противника тек у петом сету, а резул -
тат је био 9:7.

Најзад, меч Боба – Кришнан. Горостасни
Југословен са разорним ударцима и с друге
стране сићушни Индијац задивљујуће
брзине и технике. Али, Боба није желео да
одуговлачи. После два освојена сета, мало
се опустио у трећем и био приморан да
одигра и четврти. Без проблема. Био је то
југословенски тренутак тениске историје.
Само је још, до тада, Никола Пилић од
Југословена успео да се домогне полуфи -
нала Вимблдона.

У вимблдонском програму тада је
писало:
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Награде
За учешће у полуфиналу те 1986. године

вимблдонског турнира Боба је зарадио 35.000
фунти. Да је којим случајем играо 2011. када је
Новак освојио трофеј добио би 275.000 фунти,
а то би било око 300.000 евра. У каријери,
само од награда на турнирима најбољи
српски тенисер у двадесетом веку зарадио је
1.450.654 долара.
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„Већ десетак година у завршницу, међу
осам најбољих доспевали су непредвиђени
тенисери, они које су искористили тре -
нутак инспирације, неку необјашњиву
космичку силу, да се пробију у завршницу.
Овог пута у вимблдонско полуфинале сти -
гао је један млади тенисер који је освојио
све симпатије публике и стручњака. Био је
то Југословен Слободан Живојиновић. Он
је, већ прошле зиме на аустралијском шам -
пионату (тада се Аустралијан опен играо
зими, као последњи гренд слем се зоне, и
то на трави) свакако раскрстио са свим
страховима играња на трави, јер је тамо,
пре него је стигао до полуфинала, савладао
и Тима Мејота и Џона Мекинроа“.

Иван и Голијат 
Полуфинале и окршај првог ре ке та све та

Ивана Лендла и Ју гословена Слободана
Жи војиновића. Због свега што се дешавало
раније, а и због приказаних ига ра на трави
тениског храма те 1986, ви ше се овог дуела
плашио Чех. До тада, а показало се и кас -
није, никада није у своју ризницу донео
толико жељену и са њану титулу вимбл -
донског победника. У свом шам пионском
трајању та му је титула редовно измицала.
На крају, остала је она његова чувена
реченица која је нај боље обја шњавала сву
фрустрацију пре трп љених неуспеха. „Трава
је, уосталом, само за краве“.

Пробијајући се ка том полуфиналу
Лендл је прошао кроз „иглене иши“ у мечу
четвртог кола против Американца Ангера
у четири сета, а на мучио се и у четвртфи -
налном дуелу с Тимом Мејотом, када је до
победе стигао тек у петом сету у коме је
резултат био 9:7 за Лендла. Свакако да је
Жи војиновић у том полуфиналу био под
ма њим притиском. Условно ре чено. Ипак,
шанса да победи Лендла и уђе у вимбл -
донско финале за овог момка био је велики
улог. Боба и није могао ништа да изгуби,

већ је успехом до тада исписао најлепше
странице своје каријере и ушао у историју
југословенског тениса. Лендл, пак, итека -
ко је имао шта да изгуби по разом. Био је
први рекет света, био је нај већи фаворит,
био је први носилац, ма био је све, био је на
врху. Пораз од Југословена био би још је -
дан фрустрирајући неуспех на вимблдон -
ској трави што Чех није смео себи да до -
зволи. Све то, и наравно силни неуспеси
на теренима покривеним травом до сада с
једне, и незаустављени бом бардер у лику
Слободана Живојиновића с друге стране,
додатно су оптерећивали Лендла.

Боба је на овај стоти турнир стигао с
репутацијом тенисера који има разоран



сервис, а остало, па стручњаци су сматрали
да баш и није нешто много „поткован“ када
је реч о техници. На овом турниру су
схватили своју грешку.

Био је то меч у коме је Лендл дао све од
себе, показао колико је велики шампион,
али је и његов противник показао много,
задивљујуће много. Лендл је добио први
сет, Боба му се у другом реванширао у тај -
брејку, али се Чех није дао и трећи сет је
добио и повео са 2:1. А онда, у четвртом
сету догодио се инцидент. Код резултата
3:3 у гемовима и при резултату 30:40 за
Бобу на сервис Лендла, Чех је одсервирао,
линијски судија је узвикнуо аут, али је
главни арбитар у столици исправио одлу -

ку линијског судије и доделио поен Лен -
длу. Тада није постојао „хок ај систем“ за
проверу места где је лопта пала. Боба није
могао да верује да аут од пет-шест
центиметара, који је и за већину гледалаца
био евидентан, судија на столици може
прогласити за добру лопту. Узгред то је
уједно, била и друга прилика у целом мечу
да Боба направи брејк и у овом случају
поведе са 4:3. Изнервиран, Живојиновић је
треснуо рекет о земљу и позвао главног
судију да он узме рекет и настави да игра.
„Изво лите, узмите рекет и наставите ви да
играте, ја нећу“ и отишао је до своје сто -
лице. Публика је листом стала уз нашег
аса. Вимблдонска арена се орила од звиж -
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„Мерцедес“
Какав је Слободан Живојиновић као човек

нека послужи и следећа анегдота. На крају
1986. године постављало се само питање ко
ће годину завршити на врху АТР листе нај -
бољих тенисера света Лендл или Мекинро.
Та титула доносила је много бонус долара.
На једном од последњих турнира у тој го -
дини Боба је требало да игра с Мекинроом.
Уколико Американац победи биће први,
уколико изгуби најбољи ће бити Лендл. Зато
је Лендл дошао да разговара са нашим те -
нисером да се максимално потруди да по -
беди великог Џона. Боба је предложио да,
уколико победи Мекинроа, а Лендл заврши
на месту број 1, Чех Боби купи најновији мо -
дел „мерцедеса“. 

Лендл је прихватио понуду, Боба је побе -
дио Американца, а Чех је годину завршио на
првом месту. Пола године касније, на једном
турниру су се срели Лендл и Боба и Чех је
питао где да испоручи аутомобил. У то време
Лендл је држао немачке овчаре и Боба га је
оборио с ногу када је рекао да уместо
„мерцедеса“ хоће једно штене вучјака. Чех
није могао да верује. Био је убеђен да се
Боба шали. На крају га је Југословен уверио у
свој озбиљан предлог и добио је вучјака у
замену за „мерцедес“. 

Тенис је чудна игра. Небројено пута сам у
дуелима био „краћи“ за једну или две лопте.
Изгубио бих, а разлика између победе и тог
пораза често је била и милион долара од
цифре коју сам добио и цифре коју бих до -
био да сам победио.
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дука и протеста тражећи да се смени су -
дија са столице, а онда је, на интервенцију
Алена Мајлса, шефа свих судија, Боба ипак
наставио меч. Како и не би када му је
претила суспензија.

Сву горчину, сав свој бес због учињене
неправде, Боба је преточио у свој тениски

рекет. Успео је да се умири, стигао је до
тај-брејка, а онда просто разнео против -
ника. У тој тринаес тој игри било је 7:1 за
Југословена. Изједначење и одлучујући
сет. Свако од ривала држао је свој сервис
до резултата 3:3. Сјајно је сервирао Боба,
сјајно и Лендл, а онда је стигао фамозни



седми гем који је у пракси важио за пре -
ломни у тениским мечевима. Лендл је сти -
гао до брејка, довољно да онда ру тински
дође и до победе. Слободан Жи војиновић
јесте изгубио, али је, заправо, добио много.

Радмило Арменулић, дугогодишњи са -
ве зни капитен Дејвис куп репрезентације
Југославије био је присутан на том полу -
финалу и добро се сећа свега што се де -
шавало у том мечу, посебно у том одлу -
чујућем петом сету.

„Мислим да Боба у том мечу није имао
равноправан третман. Јер, мало је диску -
табилна чињеница да се у том петом сету
напрасно покварила машина која је давала
звучни сигнал на сервис линији уколико је
сервирана лопта отишла у аут. Мислим да
су организатори стали на страну првог
игра ча на АТР листи“. 

На крају тог јубиларног вимбл донског
турнира, у финалу су се састали Бекер и
Лендл. Немац је успео да одбрани титулу
лако, у три сета. Декласирао је Чехо сло -
вака, а публици и љубитељима тениса ос -
та вио питање шта би, и какав би меч, али и
исход био да се у финалу, уме сто Лендла
појавио Боба Живојиновић. 
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Једне од најцењенијих но вина на Ос трву,
лондонски „Гардијан“ описијући по лу фи -
нални дуел између Лен дла и Бобе написао је:

„Нико Живојиновићу, који је Бекеров друг
и спаринг партнер, није против Лендла
давао никакве шансе. Говорило се да Југо -
словен има само сервис и углавном – ништа
више. Ах, како нам је показао да смо били
лоши критичари. Он је са својим моћним
телом јурио по терену и одговарао на све
што је Лендл „тражио“ од њега. Није се
плашио Чехословака нити његовог уби тач -
ног сервиса. Напротив! Што је Лендл јаче
сервирао, Живојиновић је још боље ри -
тернирао, а својим сервисима првог иг ра ча
света доводио је до очаја…“
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Пријатељство с Бекером
Један од тренера који је радио с Бобом

био је Фојтех Фибак, а његов најважнији
пулен био је Чех Иван Лендл. Али, Бобу је,
после турнира у Квинсу 1986. године, а то
је била увек „генералка“ за Вимблдон,
запазио Бекеров менаџер, Румун Јон Ти -
ријак. Југословен је стигао у Квинсу до
полу финала, а у пару с Бекером до финала.
А пријатељство два страшна сервера по -
чело је, заправо, у Стокхолму, 1984. Тада је
Бекер, као клинац изгубио од неког
„пацера“ и био толико разочаран да се у
свлачионици расплакао. Чак је желео да
дигне руке од тениса. Много је радио,

много труда, новца и зноја потрошио, а
ето, не иде му. Нашао се ту Боба, схватио у
трену у каквом је психолошком стању мла -
ди Немац и почео да га теши. Објаснио је
да је и он пролазио кроз сличне проблеме.
Истог поподнева родило се једно јако при -
јатељство, тако страно и ретко у профи те -
нису. Заиграли су заједно дублове, за једно
су тренирали, излазили у провод.

На питање новинара ко има јачи почет -
ни ударац, Борис или Боба, наш тенисер је
одговорио:

„Борис и ја играмо заједно од прошле
године. Наш менаџер је Тиријак. Трени -
рамо 3-4 сата дневно. Мислим да није
добро играти са истим тенисером сваки
дан. Упознате начин игре спаринг парт -
нера до детаља, а то није добро, јер када на
турниру дође други играч, с другачијим
ударцима, кретњама, стилом, онда можете
ући у проблем. Моје лично мишљење је да
је Бекер најбољи… Питате ме о сервису?
Није на мени да упоређујем сервис. Оно
што ја мислим је да могу тенис да играм
боље, много боље. Понекад играм неверо -
ватно добро на тренинзима, а чини ми се
да је то грешка. Не сачувам потребну
концентрацију за турнирске мечеве“… 

Пријатељство два аса било је тако јако
да је Бекер, на иницијативу Бобину, радо
пристао да одиграју егзибициони меч и то
на фудбалском стадиону Црвене звезде.
Био је то својеврстан спектакл, меч је оди -
гран на специјално постављеној подлози
испред западне трибине „Маракане“ и
при вукао је тада преко 30.000 љубитеља
те ниса. Боба је славио – 7:6. 7:6.

Поред горе поменута два полуфинала на
гренд слем турнирима у Аустралији и на
Вимблдону, Слободан Живојиновић је у



каријери, у синглу, освојио две титуле
(Хјустон 1986. и Сиднеј 1988). Још два пута
Боба је играо финала и то у Нансију (1985)
и Форест Хилсу (1988). На АТP листи
најбољи ренкинг имао је 26. октобра 1987.
године када се нашао на 19. месту. Бобина
једина гренд слем титула освојена је 1986.
године на Ју-Ес опену када је тријумфовао
заједно са Андреасом Гомезом. Исте го -
дине освојио је још три титуле у дублу и 8.
септембра 1986. године нашао се на првом
месту АТP листе у конкуренцији дублова.
Укупно је освојио осам титула у конку -
ренцији парова. Три пута са Бекером (два
пута Брисел и Милано), два пута са Го -
мезом (Ју-Ес опен и Токио), и по једном са
Санчезом (опет Брисел, Едбергом (Ротер -
дам) и Пимеком (Бостон). Боба је био и творац великих репрезен -

тативних успеха. Био је рођени лидер,
спортиста који је посебно био инспирисан
када је играо за репрезентацију Југославије
у Дејвис купу. У, за југословенски тенис,
златним осамдесетим годинама, чак три
пута је предводио нашу репрезентацију до
полуфинала, а 1985. године, заједно са
Иванишевићем и Прпићем, освојио је у
Диселдорфу Светски куп.

Старији љубитељи тениса се још увек
сећају двобоја са Французима у хали „Пио -
нир“. За триколоре су наступали Анри
Леконт и Јаник Ноа, тенисери са самог
врха светског тениса. Али, југословенски
тенисери су, победивши Французе, напра -
вили прворазредну сензацију.

У Југославији је Боба освајао шампион -
ске титуле у чак седам старосних катего -
рија: 12, 13, 14, 15, 16, 18 и до 21 године.

Пажњу југословенске јавности Боба није
привукао само својим играма на тениским
теренима. Права хистерија подигла се када
је обелодањена његова веза са тада нај по -
пуларнијом певачицом на овим просто -
рима, па и на Балкану, Лепом Бреном.
Медији су се утркивали да објаве све пи -
кантерије које су могли да сазнају о овом
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Насловна страна спортске ревије „Темпо“
са Живојиновићем и Прпићем после
победе над Француском у Дејвис купу

Члан Комитета Дејвис купа
Велико признање добио је Тениски савез

Србије када је 2011. године Слободан Живо -
јиновић изабран у Комитет Дејвис купа.
Наравно, репутација коју поседује Боба у
тениском свету учинила је да буде пред -
ложен у ово веома значајно тело ITF. Овај
Комитет именује Борд директора Дејвис
купа на сваке две године и задужен је за
спровођење такмичења за Дејвисов пехар.

Поред Живојиновића у комитету су: Том
Горман (САД), Чарлс Трип (В. Британија),
Хуан Маргетс (Шпанија) – председник, Ар -
мандо Червоне (Аргентина), Џеф Полард
(САД), Арно Беч (Француска) и Ги Форже
(Фран цуска), као посматрач.
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тениско-естрадном пару, а Југославија је
била подељена. Једни су одобравали ту
везу, други су сматрали да Боба, пошто је
већ био у браку и имао дете, никако није
смео да се упусти у ту везу. Славље у бео -
градском хотелу „Интерконтинентал“,
мар та 1991. године био је спектакл који је
у сенку бацио све дневне догађаје, па и оне
везане за распад Југославије. 

У тенису, па и у животу није волео
умереност и просечност. Одувек је био
гурман, а та слабост веома брзо се пре -
тварала у вишак килограма. У Истборну,
где је наша репрезентација играла против
Енглеза, после пет часова меч је прекинут
због мрака. Боба се вратио у хотел, вечерао,
али му енглеска храна није пријала. У том
су му дошла два другара, Бошко Бедрић,
његов шпанер и Бранислав Буца Пејковић.
Боба их је одмах извео на вечеру у један
ресторан са печеним пилићима. Није по -
знато колико их је појео, али апетит му
свакако није мањкао. Наравно, отишли су

и у један диско клуб, али то Боби није
сметало да сутрадан, и поред неспортског
начина живота, забележи убедљиву по беду
против Лојда.

Умереност, страх и опрезна игра били
су му потпуно страни. На терену је у своју
игру уносио подједнако и снагу и луцид -
ност. Његова игра била је маштовита,
ефикасна и јака.

– Моја жеља је да имам брзину једног
Мекинроа, али имам претешке ноге, мада
нисам спор. То је мој хендикеп, а ту своју
ману надокнађујем другим квалитетима.
Моју технику, сервис, јачину удараца па и
концентрацију не бих мењао. Нема по -
требе. Ипак, морам да побољшам волеј
игру и да ми реализација ’зицера’ буде сто -
постотна – оцењивао је своје тениско уме -
ће Живојиновић.

Стручњаци су говорили да је његова
„шампионска жица“ управо у томе што је у
сваком тренутку господар ситуације. И
када губи и када добија мир му се не на -
рушава, чак је све сталоженији, што је не -
извесност у мечу већа. Говорили су да
заносно воли узбуђења и да тада доноси
најбоље одлуке.

Боба је престао активно да се бави те -
нисом, после повреде на Малти у сусрету
са Аустралијанцима у Дејвис купу,
фебруара 1992. године. Повреда леђа била
је јача од жеље да настави каријеру. Ипак
он је на неки начин утро пут ка тениским
врховима генерацијама иза њега, што је
резултирало правој експлозији Срба и у
женској и у мушкој конкуренцији и вр -
хунским резултатима који су довели
Новака Ђоковића, Ану Ивановић, Јелену
Јанковић и Ненада Зимоњића до првих
места на АТР и WТА листама, као и на
освајању „салатаре“ у најзначајнијем так -
мичењу репрезентација – Дејвис купу. 

У време највећих успеха наших тенисера
био је на челу Тениског савеза Србије као
председник. 

Слободану Живојиновићу се 1988. године
остварио и сан који сања сваки спортиста.
Био је актер на Олимпијским играма у Сеулу.
И, мада је по ражен у другом колу од
Француза Ги Форжеа, ове Игре ће заувек
памтити.

Боба Живојиновић на XIV
Летњим олимпијским
играма у Сеулу



БРАНИМИР ХОРВАТ

Најмлађи сениорски
шампион Југославије у
историји. Трећи у Европи у
дублу са Живојиновићем до
18 година. Десет сезона у
Дејвис куп екипи

Загрепчанин, још један из генерације
момака који су између 1985. и 1990. про -
сла вили југословенски мушки тенис, када
смо између осталог три пута екипно сти -
гли до полуфинала Дејвис купа. Бра нимир
Хорват је рођен 1963, и са још не на вр -
шених девет година обрео се на те ни ским
теренима Младости, где је на пра вио прве
кораке. Убрзо је прешао у оближ њи Мед -
вешћак, где је заправо и кре нуо са првим
јуниорским такмичењима. Имао је при -
вилегију да га је тениски обра зовао Ни -
кица Надали, који је касније три године
био савезни капитен Дејвис куп репрезен -
тације. 

Како то у пракси обично бива, после
првих јачих и квалитетнијих тренинга кре -
нули су и почетни мечеви, прво са својом
генерацијом у клубу, па на тери торији За -
греба, а онда и прва путовања до Вараж -
дина, Сплита, Београда… 

Прва зна чајнија победа која се памти
била је она у Ма рибору, на шампионату
Југославије до 16 година, када се окитио
титулом нај бољег, што га је одмах изба -
цило у први план и донело му епитет
тенисера који много обећава. На путу до
титуле савладао је, тада великог фа ворита,
Бобу Живојиновића. 

Да успех није био случајан показала је
1980. година и шампионат државе у Тузли
– сениорски. Иако Бранимир Хорват још

није био сениор, играо је овај турнир, у
полу финалу победио свог вршњака Слобо -
дана Живојиновића, онда у финалу интер -
на ционалца и Дејвис куп репрезента тивца
Золтана Илина! Тада се шампионат играо у
три добијена сета, меч против Бобе играо
је четири сета, а у финалу је добио Илина
у петом сету – 8:6.

Бранимир Хорват је захваљујући добрим
резултатима сврстан у селекцију Југосла -
вије, па је заједно са Гораном Прпићем и
Бобом Живојиновићем у Вишију (Фран -
цуска) играо у такмичењу Галеа куп, где су
наши тенисери на крају заузели високо
треће место. Уследило је и поједи начно
првенство Европе у Италији за јуни орске
категорије, где је заједно са Слобо даном
Жи војиновићем у дублу стигао до трећег
места, док је у синглу прво победио Мар -
тина Хаитеа, а онда изгубио меч за улазак
у четвртфинале. 
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Талентовани јуниор Бранимир Хорват,
најмлађи шампион Југославије међу
сениорима
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За Дејвис куп репрезентацију Бранимир
Хор ват је дебитовао у Скопљу 1981. године
у мечу против селекције Израела. Иако је
добио први сет против Шломоа Глик -
штајна, ипак је на крају много искуснији
Израелац савладао нашег младог играча, а
наша Репрезентација је изгубила 1:4. Једи -
ни поен за Југославију освојио је тада Зол -
тан Илин против Шара Перкиса. Није дуго
чекао Бранимир на првенац – победу у
дресу са државним грбом. Већ следеће
године, у Вараждину, Југославија је
савладала Норвешку, а Хорват је савла дао
Гислеа Педерсен-Јентофта 6:3, 6:3, 6:4.

На међународном плану није било зна -
чајнијих резултата. Стигао је до 200. пози -
ције на АТР, а после паузе због служења
војног рока, ника да више није постигао
резул тате који би га вину ли међу првих
100 на свету. Дошле су и повреде, па је
после непуних 10 година у про фесио -
налном тенису одлучио да настави као
тренер. 

Био је заједно са Жељком Крајаном, не -
што кратко са Иваном Љубичићем, најду -
же са тенисерком из Словеније Мајом
Живец-Шкуљ, да би после тога једно вре -
ме био тренер Дејвис куп екипе Хрватске,
а онда и савезни капитен Фед куп репре -
зентације. Директор је АТР челенџер тур -
нира у Загребу од 1996. године, уз то и
главни организатор, а од 2006. године ди -
ректор је АТР Загреб турнира „World Tour
250“.

После активне тениске каријере, осно -
вао је и агенцију „Топ спин“, прву спорт -
ску агенцију у Хрватској. Своје спортско

искуство пренео је у пословно; знао је шта
спортисти, публика, медији и спонзори
очекују од спортског догађаја. Окупио је
тим стручњака и поставио нове стандарде
организације спортских такмичења. 

Репрезентација Југославије 
на Балканијади: Слободан Живојиновић,
Бранимир Хорват, Зоран Петковић
и селектор Радмило Арменулић



ГОРАН ПРПИЋ

Победник Ролекс турнира,
девети јуниор света, првак
Југославије са 16 година.
Повратник године после
тешке повреде колена

Горан Прпић је рођен у Загребу 4. маја
1964. године. Професионалну каријеру
почео је 1984, а своје не мале тениске
могућности показао је 1980. када је са 16
година постао јуниорски првак Југосла -
вије. Свој таленат показао је у 1982.
години, када је освојио јуниорски Ролекс
турнир. Исте године био је девети јуниор
света.

Добре игре у наредном периоду обећа -
вале су истински пробој на АТР листи, али
1986. године на самом почетку сезоне, на
Липтон турниру у мечу са Ароном Крик -
штајном Прпић је теже повредио колено.
Уследиле су две операције, лечење, затим
и дуготрајна рехабилитација. Тада се на -

шао на прекретници, да ли да настави са
професионалним играњем тениса, или да
дигне руке од свега, јер га је чекао муко -
трпан и тежак повратак у тениску елиту.
Срећом, одлучио се, показало се то касније
као исправна одлука, да настави каријеру.
Његов повратак био је изузетно успешан. 

Повратник године
Прво је са 804. места стигао до позиције

226, а онда, 1989. године скочио на 28.
место АТР листе. Исте године добио је
лас каву титулу „повратник године”. У
Ума гу је дошао до прве АТР тутуле, када је
у финалу био бољи од Горана Иванише -
вића. Најбољи пласман у каријери забе -
лежио је 29. јуна 1991. године, када се
зауставио на броју 16. Остаће упамћен по
чудној и робусној протези коју је имао на
левој нози и са којом је наступао. Чини се
да му она и није била баш потребна, али му
је уливала сигурност. Играо је од 1985.
године у Дејвис куп репрезентацији Југо -
славије и у тандему са Слободаном Живо -
јиновићем, а Југославија је три пута успе -
вала да избори полуфинале Светске групе
Дејвис купа. 

У то време Прпић је био љубимац бео -
градске публике, а његове незаборавне ро -
ле у „Пиониру”, посебно против репре зен -
тације Француске, за коју су наступали
Ноа и Леконт остаће уписани златним
словима у историји југословенског те ниса. 

Рушио и најбоље
Горан Прпић је својио два челенџера

(Агадир и Салцбург), био финалиста у
Грацу, а онда долази и велико АТР финале
у Штутгарту. Горан је на том турниру био
силан, између осталих испратио је у гле -
далиште и „Велику мачку”, Чехословака
Милослава Мечира, а по клекао је тек у
финалу. Од њега је био бољи Мартин
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Горан Прпић, Бруно Орешар 
и Слободан Живојиновић, данас
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Хаите. Реприза штутгартског финала усле -
дила је само неколико недеља касније у
Кицбилу, али у полуфиналу, и опет је Ха -
ите био бољи.

Исто тако бриљантна била је и следећа
1991. година. Тада је дошао до свог првог и
јединог АТР трофеја – у Умагу и то после
победе над Гораном Иванишевићем. Са
великим успехом је предводио југосло -
венску репрезентацију на Купу нација у
Диселдорфу и био једини из наше екипе
који је остао непоражен. Ниска његових
успеха била је заиста импозантна. Покорио
је и такве тениске величине какви су у то
време били Мартин Хаите, Стефан Едберг,
Бред Гилберт.

И као да се Горан Прпић уморио. Други
део сезоне био је слабији. Како сам каже:

„стигао ме умор. Никада у каријери нисам
одиграо толико турнира“. Ипак, задржао је
високе позиције (око 50. места) на АТР
листи. У велике успехе, свакако треба
убројати и освајање Хопман купа у Перту
наступајући за Југославију заједно са Мо -
ником Селеш и бронзану медаљу на ОИ у
Барселони 1992. године у игри парова.
Најбољи пласман на АТР листи забележио
је 29. јуна 1991. године када је стигао у Топ
20 (16. место). 

Био је изузетно стабилан и јак екипни
тенисер. 

Горан Прпић водио је хрватску Фед куп
и Дејвис куп репрезентацију све до краја
2011. године, када је дао оставку на место
селектора. Женску селекцију водио је 11, а
мушку пет година.

Бруно Орешар, Горан Иванишевић, Горан Прпић и Слободан Живојиновић



БРУНО ОРЕШАР 

Победник Оранж бола до
12, 14 и 16 година, у
финалу до 16 година
савладао Бориса Бекера,
освајач две златне медаље
на Универзијади у Загребу

Бруно Орешар је био запажен Дејвис
куп репрезентативац Југославије у оном
златном раздобљу осамдесетих година ХХ
века, када је наша репрезентација играла у
Светској групи овог најеминентнијег еки -
п ног тениског надметања и када је, чак три
пута, изборила полуфинале.

Рођен 21. априла 1967. године, овај мо -
мак дуге плаве косе, која му је била део
имиџа, био је велики радник када је у пи -

тању тенис. Тренирао је напорно и имао
кондицију да игра и по пет сати. То га је,
на неки начин, и одвело међу најуспеш -
није јуниоре. Троструки је победник јед -
ног од најцењенијих турнира младих те -
нисера, Оранж бол на Флориди у катего -
ријама од 12, 14 и 16 година, а само једна
победа га је делила од тријумфуја и у
категорији до 18 година. Био је најбољи ју -
гословенски тенисер у категоријама од 12
до 20 година и све је то  казивало да је
момак спреман и за највећа тениска дела. 

О каквом таленту је реч говори и по -
датак да је на Оранж болу у категорији до
16 година у финалу био бољи и од Бориса
Бекера. Ипак, резултати у сениорском
узрасту нису адекватно пратили Брунове
успехе у јуниорској конкуренцији. Јер,
најбољи рејтинг на АТР листи био је 46.
место (8. маја 1989), што ни из близа није
било оном месту које се надао и сам Бруно,
али и тениски стручњаци. 
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Нема шта да се види
Бруно је све ређе на трибинама тенис -

ких здања. На Ролан Гаросу му је досадно,
па време проводи шетајући Паризом. Да
ли му тенис недостаје? 

„Никада и нимало ми недостаје. Немам
шта да видим и више ме не забавља, осим
када се појави неки нови играч, попут
Новака, који има ту неопходну харизму.
Сада су то неки нови људи и када траје
Ролан Гарос, више не одлазим на турнир
него шетам Паризом и пијем кафу. Сви
занимљиви играчи као што су Ноа, Ива -
нишевић, Бекер, Мекинро, Агаси, већ су
престали да играју. Садашњи тенисери су  досадни и ништа неће да се промени док се не
појави неко ко ће конкурисати Роџеру Федереру, Рафаелу Надалу и Новаку Ђоковићу.
Женски тенис медијски се подигао када су се појавиле сестре Вилијамс или згодне
Рускиње и такав подстицај недостаје и мушком тенису. Зато сам радије организовао
класик турнир на којем су наступили бивши тени сери него актуелни играчи које нико не
препознаје“.   
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Најбоље сезоне у каријери овог тенисера
биле су 1988/89. када је играо у два гран
при финала. У Атини је изгубио од Хорста
Скофа, а у Баштаду је био нај ближи ти -
тули, али је из губио од мало познатог Ита -
лијана Пао ла Канеа. Био је полу фи налиста
Бостона (из гу био од То маса Мустера), Сид  -
неја (Арон Крикштајн). 

Са вели ким успе хом Бруно Орешар је
играо у Деј вис куп сусретима за Ју го  сла -
вију, а освајач је и две златне медаље на

Универ зи јади у Загребу 1987. године у
синглу и микс конкурен цији. По распаду
Југославије уче  с твовао је у оснивању Хр -
ватског тениског савеза, а јед но време је
био и селектор репре зен тације Хрватске. У
то време по знато је ње гово дру  жење са
првим пред седником Репуб лике Хрватске
Фрањом Туђманом, са којим је често играо
тенис, подучавајући га и играјући као
његов стални дубл партнер. Касније се
укључио у бизнис и удаљио од тениса.



САША ХИРШЗОН
Као јуниор много је
обећавао, касније није
поновио успехе из
јуниорских дана. Освојио
Бордо 1995. у пару са
Иванишевићем

Саша Хиршзон је рођен 14. јула 1972.
године у Вараждину, где је и почео да игра
тенис. Био је државни првак у свим ка -
тегоријама у јуниорској конкуренцији, од
12, 14, 16 и 18 година. Био је пети на свет -
ској листи најмлађих, до 12 година. По
многим стручацима спадао је у ред нај -
талентованијих тенисера Југославије. Оту -
да није ни мало чудно што га је искусни

Радмило Арменулић позвао у Дејвис куп
репрезентацију поред таквих асова као што
су били Слободан Живојиновић, затим два
Горана – Прпић и Иванишевић, као и
Бруно Орешар. 

Саша Хиршзон је имао сјајну сезону
1990. године када је на АТР турниру у
Прагу изненадио веома доброг Арген -
тинца, специјалисту за земљане терене,
Ги љерма Перез-Ролдана. За мало је испу -
стио и пролаз у четвртфинале јер је у тре -
ћем, одлучујућем сету изгубио од Са -
чеануа тек у тај-брејку. 

Ипак, тај свој таленат није искористио
на прави и очекивани начин. Највећи
успех му је освајање титуле у игри парова
на турниру у Бордоу 1995. године, када му
је партнер био Горан Иванишевић. Волео
је хокеј, кошарку и фудбал и да се није
определио за тенис сигурно би био један
од ведета у неком од ових спортова. У ка -
ри јери је, само од турнирских на града за -
радио 312.767 долара. Најбољи пла сман на
АТР листи био му је 274. место у синглу. 
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На турниру у Умагу пружио је изузетно
снажан отпор Холанђанину Марку Кувер -
мансу. Али, под притиском, јер је играо пред
својим навијачима, није искористио две сет
лопте, изгубио је у тај-брејку, а касније није
успео да се врати у меч.
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ИГОР ФЛЕГО
Са Живојиновићем у дублу
освојио треће место на
првенству Европе 1980.
године. 

Два брата близанца, Игор и Роберт, од
малих ногу су својим вршњацима и школ -
ским друговима били толико слични да их
је тешко било разликовати. Ништа лакше
није било ни члановима Опатије, где су
ова двојица малишана кренули са тенис -
ком обуком од своје седме године. Инте -
ресантно, чак им се ни игра ниje много
разликовала, па им је и каријера касније
била слична, осим у јед ном, у дресу Дејвис
куп екипе Југославије играо је само Игор,
брат Роберт је за то време био у гледа -
лишту. 

Треба истаћи да је одласком Пилића и
Јовановића настала једна празнина, и тек
појавом новог таласа, где су предњачили
Марко Остоја, Слободан Живојиновић, Го -
ран Прпић, Бруно Орешар, Бранко Хорват,
браћа Флего и Саша Хиршзон, генерација
која је изнела на својим плећима период од
1982. до 1991, када је Југославија, често
била у завршници Свет ске групе Дејвис
купа. 

Игор Флего је у каријери играо буквално
за све селекције, почев од категорије 12 го -
дина, до сениорских наступа у Дејвис ку -
пу. Играо је у Галеа купу, затим у Купу
краља Густава, да би на првенству Европе
1980. године у пару са Слободаном Жи -
војиновићем  успео да освоји бронзану
медаљу, у конкуренцији тенисера до 21
године. 

У професионалној каријери Игор Флего
остварио је бољи пласман у дублу. Почет -
ком 1989. године био је на позицији 176. на
АТР, а остварио  је три вредне победе. Са

Клесингером је победио на Истарској ри -
вијери, затим је на АТР турниру у Там -
переу тријумфовао заједно са Марком Ку -
вермансом, а онда и у Минхену игра јући
заједно са Гораном Иванишевићем. У син -
глу је Флего стигао до позиције 261. (1984).

У Дејвис куп екипи дебитовао је 1986.
године, играјући у синглу и дублу. Било је
то у Сарајеву, у мечу против ЧССР, када је
наша екипа поражена убедљиво (5:0). За -
једно са Живојиновићем играо је Флего
другог дана у препуној дворани „Зетра“
против Мечира и Шмида, али нису успели
да освоје ни сет. Трећег дана Игор Флего је
играо меч против Мирослава Мечира,
играча из топ 10 у свету, изгубио је  6:2, 7:5.
Наступио је Флего и у следећем мечу про -
тив Аустралије у Аделаиди, играјући дубл
са Живојиновићем против Пета Кеша и
Патрика Дуана, на травнатој подлози, али
и поред добре игре наших играча уследио
је пораз од специјалиста за игру на трав -
натој подлози. Колико је Пет Кеш те го -
дине био добар показује податак да је
освојио Вимблдон три месеца касније. 

Игор Флего је данас успешан тренер, уз
то ради и као симултани судски прево -
дилац за ен глески, немачки и италијански
језик. 

Игор и Роберт Флего



ЖЕЉКО ЧИЧА
Између фудбала и тениса
тешка срца, по жељи оца
Бошка, изабрао ово друго.
Позив генерала Кораћа да
пређе у Партизан велико
признање. Новине доносиле
наслов: „Првак из аутобуса“
јер је пет година путовао
сваки дан на релацији
Вршац – Београд – Вршац

Рођен у Вршцу, банатском градићу, у
подножју Карпата 1967. године, под не -
пре гледним виноградима, Жељко Чича је
од малих ногу као већина вршњака по -
јурио улицом за фудбалском лоптом. Од -
растао је у великој породичној кући са
најближима, баком Магдаленом, дедом
Илијом, оцем Бошком и мајком Милком,
као и седам година млађом сестром Би -
љаном, која је такође, као старији брат, још
у јуниорској конкуренцији постизала запа -
жене тениске резултате. 

Највећу помоћ, разумевање и све што је
потребно у том узрасту, на почетку кари -
јере, свакако и касније, пружала је, а ко би
други, мајка Милка. 

– Увек је веровала у мене и мој таленат и
била мој најватренији навијач – сећа се тих
првих почетака Жељко Чича и наставља: 

– Док сам још играо пионирске и ом -
ладинске турнире по Војводини, пратила
ме је где год се путовало. Касније, то јој је
постајало све теже, посебно када су путо -
вања и дестинације биле све даље, па сам
тада најчешће ишао сам. Мама се и данас
сећа тих дана и каже да јој је тај период
био најлепши у животу. Наравно, није

свеједно када то чујете толико година
касније, осећања навиру. 

Жељко је био успешан и талентован за
спорт уопште. Неспорно је да су му сви
спортови са лоптом били по мери. Фудбал
је са вршњацима играо где и кад год је то
било могуће, у школи или на улици. Са
левом ногом, каже, могао је да уради шта
год је пожелео. Заправо, Жељко и није
прави „левак“; спорт је играо левом руком
или ногом, али је писао десном руком. 

– Моји саиграчи су ме увек бирали за
капитена, али не само из разлога сто су
сматрали да играм најбоље, већ и што
нисам волео да губим – наставља причу из
детињства које је провео у Вршцу. 

– И заиста, екипе за које сам играо су
скоро увек побеђивале. Када више нисам
знао шта да урадим са лоптом рекао бих
себи „па, дај онда гол“. То бих врло често и
успевао да урадим. 
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Прву велику љубав, фудбал, морао је,
после приличног инсистирања оца, да
остави и 1978. године, по отварању нових
тениских терена, са непуних десет година,
почео је да игра нову игру. Данас је неза -
мисливо да се толико касно крене са
тениским тренингом, не би се постигао ни
делић онога што је Жељко у каријери
постигао. 

Прве савете и прве часове добио је од
тренера Светолика Цвејића-Цвејана, који
се у то време вратио из Немачке у Вршац.
Његова реченица „не чекај на лопту, већ
иди у њу“, коју је као грамофонска плоча
понављао из дана у дан, постала је водич у
тениској игри Жељка Чиче. Била је део
карактера његове препознатљиве тактике.
Нападао је лопту у пењању, посебно бек -
хенд, и то му је омогућавало да има офан -
зивну игру. 

– Мој први и једини званични тени -
ски спаринг партнер је био Жива Ме -
сички, који је тенис играо више рекре -
ативно. Био ми је други отац. Тренирали
смо по највећој врућини, када нико
нормалан није желео да игра. Жива би стао
у један ћошак терена, са својим великим
мексичким шеширом на глави и шетао ме
до изнемоглости лево-десно, и тако све

док нисам био близу да паднем у несвест.
Тако смо тренирали сваког дана, сатима.
Његов ентузијазам и оптимизам су ми
помогли, да своју прву љубав фудбал,
некако преболим и почнем сасвим озбиљ -
но да размишљам о тенису као о свом
будућем позиву.

Овакав тренинг је наговештавао и прве
успехе. Тако је после само 3 године игра -
ња, 1980. и 1981. године почео да пос ти же
запажене резултате на војвођанском нивоу.



Освојио је првенство Војводине у Новом
Саду до 14 година. Те године на истом
турниру Моника Селеш је освојила прво
место до 12 година. Први пут у историји
клуба Вршац, као пионир, освојио је пр -
вен ство клуба, али за сениоре!

Следеће године ушао је у прва четири
јуниора до 16 година у Србији, а 1983.

године освојио је поново првенство Вој -
водине до 16 година, опет са Моником
Селеш, која је тада освојила турнир до 16
година код јуниорки. На истом турниру, у
конкуренцији до 18, постао је вицешам -
пион, изгубио је у финалу од Золтана
Селеша, старијег брата Монике Селеш.
Исте године освојио је и мастерс турнир до
16 година у Сплиту, што је било заиста
велико изненађење и први већи успех на
нивоу бивше Југославије. Као награду за
освајање мастерса у Сплиту, играо је
европски мастерс у Бриселу, где је у изу -
зетно јакој конкуренцији најбољих 16
играча Европе, заузео пето место. 

Са успесима су дошли и нови издаци,
пре свега за родитеље, онда и ближу
родбину. Тада су ускочили упомоћ бака и
дека са мајчине стране, Јованка и Миле
Бућинац. Иначе, код њих је проводио све
своје летње распусте, љубав је била обо -
страна. 

По позиву генерала Кораћа, прешао је да
игра за Партизан, са којим је исте године
освојио екипно пр венство Југославије за
јуниоре. У финал ном мечу побеђена је
екипа Сплита за коју је играо Горан Ива -
нишевић. У Пар тизану је остао пуних пет
година, све до 1989. године, када је пот -
писао за загре бачки Металац. 

Тих пет година су између осталог зна -
чиле и свакодневно путовање на релацији
Вршац-Београд-Вршац. Схватио је то као
велику шансу и хтео да је искористи, па му
све то и није падало тешко. Ипак, било је
то време великих одрицања, како за њега
тако и за његову породицу. 

Новине су почеле о њему да пишу као о
„прваку из аутобуса“. 

Са Маринковићем и Орловићем чинио
је репрезентацију Југославије на Балка -
нијади у Грчкој. Ту је наша екипа заузела
треће место. После серије јужноамеричких
турнира у Мексику, Венецуели, Колум -
бији, Перуу, Еквадору и Боливији, где је
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Чича играо добро и ушао у три полу -
финала, стигли су бодови који су га увели
у првих 15 јуниора света!

Уз Буљевића, Шарића, Маринковића и
Пешића, играо је за нашу репрезентацију
на Галеа купу у Београду. Било је то пр -
венство света до 20 година. Победили смо
тада Грчку и Норвешку, да би у групи
изгубили од Америке. Чича је 1985. године
освојио јуниорско првенство Југославије
до 18 година у Нишу. Исте године постао
је и првак Југославије у конкуренцији до
20 година у Загребу. У финалном мечу је
победио Игора Шарића у три сета. Са њим
заједно је играо чет вртфинале дубла на
европском првенству за јуниоре у Блоу у
Француској. Као члан јуниорске репрезен -
тације наше земље, уз Орешара, Шарића,
Пешића и Дегенгија играо је у Венецији
Валерио куп, екипно првенство Европе за
играче до 18 година.

Свој први АТР турнир за светску ранг-
листу играо је 1986. године. До краја 1989.
Следили су многобројни сателити и че -

ленџер турнири по земљи и свету; Ис -
тарска ривијера, Бугарска, Португал, Ау -
стрија, Турска, Грчка, Египат и Индија. То
му је донело позицију 380 на светској лис -
ти. У Индији је постигао велики успех
улас ком у полуфинале на челенџер тур -
ниру где је освојио 30 бодова. 

Две године заредом (1986, 1987), Чича
осваја титулу дворанског сениорског пр -
вака Југо славије. Први пут је у финалу са -
владао Три наестића, други пут Шарића.
На овим турн ирима победио је Горана Пр -
пића два пута, који је тада важио за главног
фаворита. Исте године (1987) био је члан
репрезентације Југославије на Кингс купу
у Лајбницу (Аустрија), екипном првенству
Европе у дворани. Стигао је позив у Дејвис
куп репрезентацију Југославије за меч
против Аустралије у Аделаиди. У екипи су
тада били Живојиновић, Орешар и Флего.

Коначно, 1988. године је освојио турнир
чији пехар му је још недостајао у витрини
препуној трофеја. На сениорском првен -
ству Југославије у Љубљани у финалу је
победио Сашу Хиршзона из Вараждина са
3:1 у сетовима. Као званични сениорски
првак отишао је Жељко Чича на одслу -
жење војног рока прво у Славонску По -
жегу, па касније у Београд. Куриозитет, и
као војник, добио је позив селектора за меч
Дејвис купа против Данске. 

Крајем године напустио је Београд и
пре шао у Металац из Загреба. 

У новој средини је остао је две године,
када је због распада СФРЈ и грађанског
рата одлучио да се посвети тренерском
позиву у Немачкој. Од тада, до данас, Чича
је стекао највише могуће лиценце, VDT и
Лиценцу V тренер, Немачког тениског са -
веза. Онако успешан какав је био као так -
мичар, наставио је и као тренер. Признат и
цењен, веома је тражен, јер његови савети
младим играчима су више него драго -
цени. Нагомилано знање успешно прено -
си даље. 

Војни пуч прекинуо турнир 
На АТР турниру у Каиру, Жељко Чича је

био смештен у стану Мирка Сандића, нашег
по знатог ватерполисте.

– Када сам завршио упис за турнир са
Мирком Сандићем и пријатељом Драгишом
Јоксимовићем, који је организовао цео пут и
боравак у Египту, отишли смо до базара да
се прошетамо и понешто купимо – каже
Жељко Чича. – Док смо се задржавали око
неких излога, у земљи је избио војни пуч.
Некако смо успели да стигнемо до стана и
тамо се закљу чамо. Намештај смо нагурали
на врата, спус тили завесе, умирили се као
бубице. Прозори су се тресли од детонација
бомби. Били смо у стану три дана, у правим
ратним условима, нисмо мрдали нигде.
Наравно да турнира није било. Био је пре -
кинут. Једва смо успели да се вратимо за
Београд.



ГОРАН ИВАНИШЕВИЋ

У позним играчким
годинама стигао пехар који
је заслужио много раније.
Тријумф посвећен
пријатељу кошаркашу
Петровићу, трагично
настрадалом у саобраћајној
несрећи. Са непуних 16
година сениорски шампион
Југославије 

Горан Иванишевић је освојио Вимбл дон!
У финалу трећег по реду гренд слем тур -
нира у сезони, победио је Аустрали јанца
Патрика Рафтера са 6:3, 3:6, 6:3, 2:6, 9:7 и
тако после три пораза у финалима, у свом
четвртом покушају, победио је на најпрес -
тижнијем светском турниру. Спли ћанин
је, што је посебан куриозитет, играо захва -
љујући позиву организатора, са тако званом
дивљом картом, па је у историји Вимблдо -
на постао први играч коме је пошло за
руком да тријумфује на турниру са овак -
вим статусом !

У претходна три финала 1992, 1994. и
1998. године, када је био на врхунцу моћи,
Иванишевићу су се у остварењу највећег
тениског сна супротставили Американци
Пит Сампрас (двапут) и Андре Агаси. Овај
пут на чувеном централном терену Све -
енглеског краљевског клуба Иванишевић
је у финалу, поред изврсне игре, на својој
страни имао и мало среће, која му је у
ранија три финала окренула леђа. Након
пуна четири сата игре победнички је дигао
руке, после драматичног петог сета и 9:7.

Да ће се на терену у Вимблдону оди -
грати првокласна тениска посластица, би -
ло је познато још пре почетка финалног
меча. Атмосфера на трибинама више је
приличила оној на неком од чувених
енглеских фудбалских стадиона, рецимо
„Олд Трафорду“. Обојица финалиста су
иза себе имала армију навијача, са мнош -
твом заста ва и транспарената.

Меч је боље почео Иванишевић, који на
самом отварању одузео сервис Рафтеру и
сачувао предност до краја сета. Ис тим ре -
зултатом други део игре је припао аустра -
лијском тенисеру. Горан је изгубио свој
сервис већ у другом гему другог сета због
две дупле сервис грешке. Иако Рафтер у
осмом гему није искористио две сет лопте,
добио је свој сервис у следећој игри за сет.
У трећем сету Иванишевић поновно
успева да одузме сервис Рафтеру, овај пут
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Горан Иванишевић са првим учитељем
Владимиром Качаром
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у шестом гему, па је повео са 2:1 у се то -
вима. У следећем, четвртом делу игре,
горостасни Аустралијанац је поново успео
да направи брејк, у шестом гему, после
одлуке линијског судије да Сплићанину
досуди преступ код сервиса на брејк
лопту, а затим и аут на други сервис. Ово је
било време када још није био успостављен
електронски систем контроле аута, и су -
дије су биле неприкосновени делиоци (не)
правде. Изнервиран одлукама судија, Ива -

нишевић је и у осмом гему изгубио сервис,
а тиме и сет, иако је до спорних одлука
играо фантастично. У изједначеној и дра -
матичној игри у петом сету, Иванишевић
је био мирнији и концентрисанији, и на
крају заслужено славио.

Статистички подаци меча су веома за -
нимљиви: Иванишевић је постигао 17
асова, 42 винера, и направио 16 двоструких
грешака, док је Рафтер направио 13 асова,
49 винера и четири двоструке сервис

Лична карта 
Датум и место рођења: 
13.  септембар, 1971, Сплит.
Професионална каријера:
од 1988. године
Најбољи пласман: 2. место (1994). 
Број освојених АТР турнира: 22.
Број наступа у Вимблдону: 14.
Најбољи резултати на Вимблдону:
победа 2001, финалиста 1992, 1994. и
1998.
До освајања Вимблдона са владао: 
1. коло: Фредрик Јонсон (Швед  -
ска/197) 6:4, 6:4, 6:4, 2. коло: Карлос
Моја (Шпанија/21) 6:7 (6/8), 6:3, 6:4,
6:4, 3. коло: Енди  Родик (САД/33) 7:6
(7/5), 7:5, 3:6, 6:3, 4. коло: Грег
Руседски (В.Бр/40) 7:6 (7/5), 6:4, 6:4,
четвртфи нале: Марат Сафин (Ру -
сија/4) 7:6 (7/2), 7:5, 3:6, 7:6 (7/3),
полуфи на ле: Тим Хен ман (В.Бр/6) 7:5,
6:7 (6/8), 0:6, 7:6 (7/5), 6:3, финале:
Патрик Рафтер (Аустра лија/3) 6:3, 3:6,
6:3, 2:6, 9:7.
У 29 сетова Иванишевић је на Вим -
блдону одиграо 299 гемова, од којих
је 139 изгубио. На терену је укупно
провео 15 сати и 32 минута.

Однос победа и пораза: 577/303.

Први  такмичарски картон 
Горана Иванишевића 
у Тениском савезу Југославије



грешке. Постотак првог сервиса код Ива -
нишевића је био 55 одсто, а Рафтера 63
одсто. Иванишевић је направио 30 неиз -
нуђених грешака, а његов супарник 11,

Рафтер је освојио више поена на мрежи
(49), а Иванишевић 38. У историји Вим -
блдона Иванишевић је постао други непо -
с тављени играч који је победио. Пре њега
тај подвиг постигао је чувени Немац Борис
Бекер 1985. године.

Горан Иванишевић је у својој првој
изјави после освојеног Вимблдона победу
посветио трагично преминулом капитену
хрватске кошаркашке репрезентације Дра -
жену Петровићу. „Не знам да ли је ово сан
и хоће ли ми сутра неко узети Вимблдон.
Желим да се захвалим Свеенглеском клубу
на позиву, јер иначе то не бих освојио. Ову
победу посвећујем једном драгом прија -
тељу који је сада на небу – Дражене, ово је
за тебе“, рекао је Ива нишевић, који је за -
хвалио свом оцу и свима онима који су
веровали у њега.

Започети причу о Горану Иванишевићу
са крајем његове играчке каријере, има
смисла искључиво због чињенице да је на
крају каријере, када више ни он сам у то
није веровао, стигао до нечега о чему је
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Рафтер: „Иванишевић је
заслужио победу“

„Мислим да Вимблдон никад није видио
такво финале, а вероватно ни неће“, рекао је
после меча поражени у финалу турнира Ау -
стралијанац Патрик Рафтер.

„Све је било идеално, публика, наелек -
трисана атмосфера – све што једно тениско
финале мора да има. Било је веома узбуд -
љиво, али и забавно“, рекао је Рафтер, до -
дајући: „Рекао сам му ’јако добро’ када сам
дошао на мрежу да пружим руку новом
шампиону, а касније сам помислио како сам
могао рећи и нешто срдачније, пријатељ -
скије, интимније. Истина је да ми је био су -
парник, али ако је неко заслужио Вимблдон,
то је Горан“, рекао је после сусрета
поражени Рафтер, након другог финала које
је заредом изгубио.  

Дочек Иванишевића у Сплиту после тријумфа у Вимблдону
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сањао цео живот, а пропустио да то учини
када су то од њега сви очекивали. Освр -
нути се уназад, од почетака јуниорске ка -
ријере која је обећавала врхун ске домете,
до титуле сениорског првака Југославије са
непуних 16 година, са дебијем у дресу
Дејвис куп репрезен тације са 17 година, до
тога да је три го дине био други играч света
иза непо бедивог и неприкосновеног Пита
Сам праса, само по себи је довољно да га
сврста у ред највећих играча икада рође -
них на Балкану. 

У дресу Југославије играо је све до
средине 1991. године, када је дошло до
грађанског рата у бившој заједничкој др -
жави, после чега је природно, Иванишевић
постао играч Хрватске, баш као Прпић и
Орешар. Штета, јер те 1991. године Југо -
славије је по трећи пут играла полуфинале
Светске групе Дејвис купа, и да је била
комплетна, била би апсулутни фаворит за
освајање популарне „салатаре“. Међутим,
то се није догодило и требало је да прође
скоро 20 година, па да Србија, на челу са
Новаком Ђоковићем први пут стане на
победничко постоље, док је Хрватска то
успела 2005. године.

Иванишевић и Прпић на
Олимпијским играма у Барселони

703.000 долара 
за Иванишевића

Горан Иванишевић је за своју прву грeнд
слем победу у Вимблдону добио награду од
703.000 долара.

„Раније сам мислио како ћу себе после
првог Вимблдона почастити новим бро дом
или ауто мобилом, а онда бих по мислио – па
ја то не заслужујем. Сада ћу себе итекако
наградити, али немојте ме питати чиме.
Можда чињеницом да ћу и следеће године
у Вимблдону, и то први, како захтева тради -
ција, да нови турнир увек отвара шампион
из претходне го дине. То нећу да пропустим,
то једва чекам, зар то није довољна награда
за мене“. 



СРЂАН
МУШКАТИРОВИЋ 

Са три године на тениским
теренима Партизана, чекао
да тата Милан,
прослављени ватерполиста,
заврши маратонске
ветеранске тениске партије.
Као студент освојио
првенство САД на
земљаним теренима

Годинама уназад, на тениским теренима
Партизана, слична је слика. На главним
теренима, ближе кафеу, најважнији су ме -
чеви ветерана, познатих личности, бивших
играча, председника, генерала… Терени
около, препуни клинаца, тренера, нових
на раштаја. У сваком случају једна поро -

дица, са једним заједничким именитељем,
сви су подједнако заражени тенисом,
забораве када су дошли, забораве да кући
треба да иду.

Милан Мушкатировић, горостасни гол -
ман ватерполо репрезентације Југославије
и члан најсјајније генерације у историји
овог спорта, скоро да је једва чекао да се
заврши његова спортска каријера, па да се
рекреативно посвети тенису, спорту који је
увек волео. Зато не чуди што је сина Срђа -
на, чим је малишан проходао, почео да
доводи на тениске терене, не толико да би
син био тенисер, колико да испуни себи
жељу и одигра бесконачне тениске партије
са пријатељима. За то време мали Срђан се
сналазио како је знао и умео, најчешће у
оближњем песку, са пластичним камио -
ном-багером, товарећи песак и превозећи
га сатима тамо-амо. 

Матеја Јашовић, један од најбољих тени -
с  ких тренера Партизана тог доба, преба -
цио је клинца из песка на тениски терен,
показао му прве ударце и тениске кораке,
и тако је кренула каријера, касније једног
од најталентованијих играча из Београда.
Први турнири, прве победе, понеки пораз,
каријера слична многим у том узрасту. Све
до 16 година представљао је сам врх играча
Југославије у том годишту, увек за пола ко -
рака иза Саше Хиршзона, а за нијансу бољи
од Трупеја, играча његове генерације са
којима је често играо у завршницама. Из
поменутог периода треба издвојити полу -
финале Авенира у Милану до 16 година,
где су наступили сви најбољи из Европе
тог узраста, а на истом турниру у дублу са
Сашом Хиршзоном стигао је и до финала. 

Овако добри резултати оправдали су и
прве турнире на АТР, са 18 година у Фран -
цуској, као и успешну сарадњу са Гораном
Бубњем, тренером којем такође много ду -
гује за свој тениски развој. Онда, на позив
селектора Радмила Арменулића 1991. го -
ди не путује са екипом у Праг, на четврт -
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финални сусрет Дејвис купа, Светске гру -
пе, против Чехословачке. Било је то велико
признање, и без обзира што није улазио у
игру, био је то знак да стасава још један
играч на кога ће селектор моћи да рачуна,
у годинама када је Југославија са Живоји -
новићем и Иванишевићем представљала
сам врх светског тениса, и када је после
победе у Прагу, и трећи пут заиграла у
полуфиналу Светске групе у последњих
пет година.

Ватрено крштење догодило се неколико
месеци касније, у септембру у градићу По,
у Француској, подно Пиринеја, када је због
изласка Хрватске из састава СФРЈ дошло до
распада државе, па за екипу нису играли
Иванишевић и Прпић. Са њима у саставу
Југославија би свакако ишла у финале,
овако, Живојиновић и млади Мушкатиро -
вић, нису могли ништа да учине против
искусних Француза Форжеа и Сантороа.
Првог дана, Мушкатировић је изгубио од
Форжеа 6:2, 6:1, 6:4, трећег дана освојио је
први сет против Сантороа, али то је било
све – 6:7, 6:3, 7:5.

Када је стигао на пози цију 310 на АТР и
одиграо прво коло дубла главног турнира
на Ју-Ес опену, повредио је леђа. Следио је

мало дужи опоравак и Срђан је донео од -
луку да напусти АТР тур и крене на сту -
дије у САД. 

Као студент, 1994. године освојио је
студентско првенство Америке на шљаци,
исте године играо и полуфинале на тврдој
подлози – бетону. Прелазак на престижни
универзитет U.C.L.А. и трогодишње сту -
дије доносе му дипломе доктора еконо -
мије и финансија, што му касније постаје и
животно опредељење. 

Вратио се после студија у родни Бео -
град. Због презаузетости ретко стиже да
игра рекреативни тенис али је врло акти -
ван члан у Управном одбору Тениског са -
веза Србије, где својим искуством пома же
у оном делу који се тиче врхунског те ниса
и односа на релацији Савез – про фесио -
нални играч. 

Оно што увек жели да ис такне је чиње -
ница да тенису дугује мно го, да му је тенис
и живот који је водио због тениса донео
радне навике, разумевање, поштовање и
схватање других људи и култура, добио је
ширину коју осећа, а у неколико речи не
може да опише. Тенис га је научио животу.

Барселона 92’ се памти
Једини наш представник на тениском

турниру на Олимпијским играма у Барсе -
лони, међу 64 представника из 35 земаља,
био је Срђан Мушкатировић. Изгубио је већ
у првом колу од Жаиме Онсинса из Бразила
са 3:2.

– Фантастично искуство, најбољи спор -
тисти света на једном месту, сви као једна
породица. Знао сам да су ми шансе врло
мале, али не жалим, утисци са ових Игара су
незаборавни. Једина сенка у свему је што
смо, због политичких санкција које су уведе -
не Југославији, морали да играмо у белим
мајицама, без обележја државе из које до -
лазимо. Неправедно је да спортисти трпе и

сносе последице политике. 

Срђан Мушкатировић: 
тенис га је научио животу



НЕБОЈША ЂОРЂЕВИЋ
Од 1991. до 2000. члан
Дејвис куп тима и једини
играч који је играо за стару
и нову Југославију. 

Небојша је рођен у Панчеву 1974, а већ
са шест година јурио је по тени ским тере -
нима Црвене звезде. Прве часове имао је
код Душана Крејовића, а касније код Аце
Симића. Необично перспективан и упо -
ран, одвајао се од генерације, па је радио
по специјалним програмима за напрену
децу, што је допринело да већ у мају 1985,
у Умагу, у конкуренцији до 12 година
осво ји Каторо куп, турнир који се тада
сма трао за незванично првенство Европе.

Први турнир освојио је годину дана ра -
ни је, отворено првенство Београда до 12
го дина, на теренима Црвене звезде. Од тог
тренутка Небојша Ђорђевић је постао пио -
нирски репрезентативац Југославије, и у
дресу са државним грбом остао је све до
се ни орских дана, играјући за селекције 14,
16 и 18 година, а онда и за Дејвис куп
екипу. 

Имао је само 18 година када је у сеп -
тембру 1991. по зван за полуфинале Деј вис

купа Светске групе против Француске.
Пуних десет година био је стални члан
екипе, први играч дубла, док је врло често
играо и у синглу. 

То био најтежи период за југосло вен ски
спорт, па и тенисере. Уве дене су политич -
ке санкције Југославији, па је било забра -
њено играње нашој селекцији у било којој
зони Дејвис купа, све до 1995. године. Ни
у окружењу није било професионалних
турнира, да би наши играчи могли да ста -
сају и стигну до првих ATP поена. Овај
период погодио је Небојшу као и многе
његове вршњаке који су тада играли тенис.
Сви они (Зимоњић, Павиће вић, Дулић,
Вемић, Михајловић...) морали су да играју
турнире на другим конти нентима, Тајвану,
Индонезији, Малезији, Пакистану, без
стручног надзора и без финансијске подр -
ш ке. Због таквог начина функционисања,
сви су имали половичан успех, али је
Небојша ипак успео да уђе у 100 нај бољих
на ATP листи у игри дубло ва, што је заиста
био велики успех. Први турнир у дублу је
освојио у Кордоби, са Вацеком из Чехосло -
вачке, а онда су стигли тријумфи у Тај -
вану, Мексику, Индији… 

За време рата у бившој СФРЈ, Небојша је
био смештен на Флориди, у академији
Били Стирнс. Путовао је углав ном по Аме -
рици и Азији, играјући сате лите и челен -
џере. У сезони 1994. заде сила га је  повреда
ручног зглоба па је паузирао готово шест
месеци, тако да је следеће го ди не морао да
крене од почетка, јер је изгубио скоро све
поене и суновратио се на ATP листи. 

Када се београдски аеродром поново
отворио за међународне летове и када је
први пут после рата слетео у Београд (а не
у Софију или Будимпешту), знао је да се
неће више враћати у Америку. Наставио је
да игра редовно на челенџерима, где је са
Александром Китиновим крајем године
стигао до освајања три челенџера (Будва,
Скопље и Порторож) и играња у финалу на

Т
ЕН

И
С

б
ез

 г
р

ан
и

ц
а

390

Небојша се школовао и прве тениске
кораке направио у Београду 
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четвртом (Андора). Годину је завршио као
120. у дублу, што му је са Китиновим до -
нело директан при ступ глав ном жребу на
Ау стра лијан опену. Поражени су у дру гом
колу, али се Небојша коначно пробио у
првих 100 играча. Каријеру је наставио
играјући дубл са више различитих парт -
нера (Ондрушка, Вемић, Ковес...) са про -
менљивим успехом. Осво јио је два челен -
џера са Душаном Вемићем и играо четврт -
финале на Мерце дес купу у Штутгарту и
Кицбилу). Сле деће године играо је више
турнира са Јужноафрикан цем Маркусом
Ондрушком, када је оства рио и највећи
успех освајањем челенџера у Венецији као
и полу финале у Амстердаму и Букурешту.

Свакако да је 1999. била најуспеш нија у
каријери Небојше Ђорђевића. Имао је нај -
бољи ранг у каријери – 81. на свету. На
Ролан Гаросу са Мађаром Габором Кове -
сом победио је један од најбољих дубл ти -
мова на свету свих времена, Аустралијанце
Вудфорда и Вудбриџа, и то баш у недељи
када су јурили да оборе рекорд у освоје -
ним турнирима.

Као редован члан Дејвис куп репрезен -
тације једини је играч који је играо и за
стару и за нову Југославију. 

На свој рођендан, 24. априла, 2000. годи -
не, на турниру у Португалији, на тре нин -

гу, сломио је кост у сто палу. Због по вреде
није могао да брани поене које је ос војио
годину дана раније у Паризу, тако да је
испао из првих 100. То вече, када се вратио
у хотел са гипсом на нози, послао је мејл
шефу у седиште ATP, где је образложио
своју ситуацију и жељу да напусти да игра
тенис и посвети се послу у тенису, јер је
посе довао образовање и знање седам свет -
ских језика! 

Месец дана после Ролан Гароса, где
није добио дозволу да игра због повреде,
јавили су му да је до био посао у ATP. Убр -
зо се Небојша пре селио у Лондон. За ATP
је радио до краја 2004, када је добио по -
нуду да ради као банкар у аме ричкој бан -
ци Мерил Линч, као финан сијски са -
ветник. Тамо је био све до фебруара 2009.
када прелази у швајцар ску банку Јулиус
Баер где ради као један од директора. 

Ожењен је са Сали из Бристола, а 2010.
је постао отац малишана са именом Закари
Џон.

Шампион – дан уочи
ванредног стања

Турнир шампионата Југославије до 18
година игран је у Загребу, а финале, између
Роберта Шујевића и Небојше Ђорђевића,
завршено је победом Београђанина, 25. јуна
1991. Следећег јутра, свим гостима у хотелу
„Дубровник“, у центру Загреба, било је отка -
зано гостопримство. Речено им је да је отпо -
чело ванредно стање, а само дан кас није
нападнута је ЈНА на територији Слове није. 

Тиме је заправо овај турнир и победа
Ђорђевића, последњи тениски догађај у
бившој СФРЈ. 



АЛЕКСАНДАР
КИТИНОВ

Првак Аустралије 
до 9 година, међу
најбољима и у Југославији у
конкуренцији 14, 16 и 18
година. Дебитовао против
Аустралије у Дејвис купу

Најбољи играч Македоније свих вре -
мена, једини Македонац који је играо за
репрезентацију Југославије у Дејвис купу,
тенисер који је пленио снажним сервисом
и веома добром волеј игром. Александар
Китинов, тенисер који је вероватно по -
стигао боље резултате у дублу него у син -
глу, кренуо је са првим тренинзима још
као петогодишњак, у далекој Камбери (Ау -
стралија), заљубивши се у тенис још на пр -
вом тренингу. 

Основе ове игре савладао је са тре не -
рима Аустралијанцима, па је сасвим јасно
да је Александров заштитни знак током
целе каријере био снажан сервис и од -
личан волеј, нешто што је најважнији део
ове игре по схватању Аустралијанаца.

Већ са девет година играо је Китинов на
шампионату Аустралије у свом узрасту, и
победио. Две године касније, на шампи -
онату до 11 година стигао је до финала, где
га је поразио рођени брат – Иван. За утеху,
браћа су освојила дубл шампионат на ис -
том шампионату, тако да су сви пехари
стигли на исту кућну адресу. Са завршет -
ком очевог ангажмана у иностранству,
породица Китинов се вратила у Скопље, и
нови дом је за своје даље тениско ангажо -
вање нашао у тениском клубу Југ, у оно
време једином клубу у Скопљу.

Прво озбиљније ватрено крштење са нај -
бољима у Југославији Александар је имао
на мастерсу до 14 година у Сплиту, када је
у полуфиналу савладао Сашу Хиршзона, а
у финалу Словенца Тонејца, што је пред -
стављало прворазредну сензацију, с обзи -
ром да су ова двојица поменутих, уз непо -
бе дивог Горана Иванишевића, били непри  -
ко  сновени у Југославији у свом узрасту. 

Са непуних 16 година Александар Ки -
тинов је освојио шампионат Македоније до
18 година, а онда и сениорски шампионат,
дакле постао је апсулутно најбољи у
Македонији у свим категоријама. Наставио
је са добрим резултатима, како на тере -
нима Југославије, тако и у иностранству. У
Пули је освојио дворанско првенство
Југославије до 18 година, онда у Београду
у истој категорији играо финале, док је
освојио титулу са Небојшом Ђорђевићем у
дублу. Тада је Китинов играо у дресу Цр -
вене звезде, а као члан репрезентације Ју -
гославије до 18 година учествовао је на
тур неји по Италији.

Подразумева се да је прошао терене Еди
Хера и Оранж бола на Флориди, где се
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такмиче најбољи јуниори света у својим
категоријама годишта, да би на турниру у
Боготи (Колумбија) стигао до финала, где
је изгубио од Фернанда Мелигенија, иако
је добио први сет. Китинов је повредио
зглоб у другом сету и морао је да преда
меч. На жалост, када је било јасно по свим
критеријумима да ће Китинов израсти у
правог шампиона, стигао је позив за слу -
жење војног рока, у Београду, и то је мла -
дог тенисера одвојило од терена годину
дана.

После одслужења војног рока, вратио се
Александар Китинов ономе што је најбоље
знао – тенису, али је било видљиво да је
пауза оставила трага. После распада бивше
СФРЈ, када су хрватски репрезентативци
(Иванишевић, Прпић, Орешар, Хиршзон,
Хорват...) наставили са игром у репрезен -
тацији своје домовине, селектор Рад мило
Арменулић је позвао Китинова под заставу
за меч првог кола Светске групе против
Аустралије (фебруар, 1992), на Ки пру. С
обзиром на то да су уведене политичке
санкције Југославији, то се одразило и на
спорт, па је Кипар био домаћин овог су -
срета Дејвис купа као неутрална позиција,
јер је меч требало да се игра у Београду,
према раније утврђеном правилу – пре
санкција. 

Китинов је одлично одиграо меч у ду -
блу, заједно са Небојшом Ђорђевићем, али
су преко пута мреже били Вудбриџ и Ма -
сур, можда једна од најбољих дубл ком -
бинација Аустралијанаца у последње вре -
ме, тако да се ништа више од часног пораза
није могло ни учинити. 

Прве АТР поене у синглу Китинов је
освојио 1992. године на сателиту у Фран -
цуској, и тада је дошао до свог најбољег
ранга у каријери – 296. Од успеха које је
свакако запамтио је треће коло Вимблдона
у мушком дублу са Зимоњићем, и микс
четвртфинале гренд слем турнира у Мел -
бурну. Са Магнусом Ларсоном је освојио

челенџер у Хамбургу 2003. године, а у
дублу још има тријумфе у Букурешту са
Ландсбергом, Базелу са Хаугартом и Бур -
немонт са Кинеаром. Са Зимоњићем је био
у финалу Сан Хозеа. Од финала још је
забележио Њупорт, Штутгарт и Гштад.

Александар је ожењен Анелом са којом
има две ћерке, седмогодишњу Ему и пе -
тогодишњу Надицу. Власник је спортског
центра са пет тениских терена, од којих је
један у затвореној хали, а центар у свом
садржају има терен за миди тенис, стони
тенис, бадминтон, аикидо, карате, фитнес,
кафић... Све то на само пет минута од
центра града. Не треба бити превише
мудар па погодити да је главни тренер у
тениском клубу – Александар Китинов.

Александар Китинов, данас, као 
тренер у свом спортском центру



НЕНАД ЗИМОЊИЋ
Почео каријеру као сингл
играч, стигао на место број
1 - у дублу! Први играч из
Србије који је учествовао на
једном мастерс турниру
(Шангај 2005)

Прави лидер. Српски краљ дублова, у
време освајања титуле најважнијег екип -
ног такмичења на свету, популарног Деј -
вис купа, најстарији и најискуснији члан
тима, дугогодишњи владар светске ранг
листе у игри парова и члан светске тени -
ске елите, један од најтрофејнијих играча
нашег белог спорта. Једна од нај светлијих
личности наше тениске исто рије, тенисер
који је обележио епоху после одласка са
сцене Слободана Бобе Живојиновића, до
доласка нове генерације предвођене Нова -
ком Ђоковићем.

Први пут национални дрес у Дејвис
купу обукао је маја 1995. године. Окршај са
Чешком у Прагу у априлу 2012. године у
четвртфиналу Светске групе, био је Нена -
дов 58. меч у националном дресу (39 по -
беда), чиме се приближио рекорду који
држи Слободан Живојиновић са 62 оди -
грана сусрета. Зимоњић је свој јубиларни
50. меч за Србију одиграо у „Београдској
арени“ у двобоју против најбољих играча
САД марта 2010.

Као селектор националног тима на клу -
пи је провео две године и довео екипу из
друге у прву групу Евро-афричке зоне.
Сам поглед на рубрику која набраја сва
одиграна финала и број освојених титула у
биографији Зимоњића јасно нам даје до
знања о каквој спортској величини је реч,
тенисеру и играчу који је годинама
проносио славу, прво југословенског, кас -
није српског тениса на свим тениским ме -
ридијанима света. Новембра 2005. постао
је први Србин који је учествовао на мас -
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Лична карта
Датум рођења: 4. јун 1976. 
Најбољи ранг у дублу: 1. место (први
пут забележио 17. новембра 2008).
Најбољи ранг у синглу: 176. место  
29. марта 1999. године.
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терсу у Шангају, завршном турниру на
крају године где се за трон бори осам нај -
бољих дублова света, као и осам најбољих
у синглу, у пару са тадашњим дубл партне -
ром Индијцем Леандером Паесом – када је
стигао до финала. 

Два следећа трофеја мастерса Ненад је
освојио 2008. и 2010. у пару са Канађа -
нином Данијелом Нестором. 

Пласман на позицију намењену најбо -
љем на планети у дубл конкуренцији Зи -
моњић је остварио освајањем мастерса у
Шангају 2008! Представљао је Србију на
Олимпиј ским играма 2000. у Сиднеју и
2008. у Пекингу, освојио је Светски куп у
Дизелдорфу 2009. и 2012. са колегама из
репре зента ције, Троицким и Типсареви -
ћем.

„Салатару” је пригрлио у „Арени“
децембра 2010. када је са Ђоко ви ћем,
Троицким и Типсаревићем освојио на -
јстарије екипно такмичење на свету –
Дејвис куп, прву титулу шампиона за

Дубл Зимоњић – Нестор, освајачи
Вимблдона 2008. године (горе) и 

Ролан Гароса 2010.  (доле)



Србију у историји.
Година 2008. биће свакако упамћена као

најважнија и најдража у каријери овог
крш ног момка, јер је у истој сезони освојио
Вимблдон у конкурен цији парова, а онда

на крају сезоне и за вршни мастерс, што му
је и донело прву позицију на АТР листи. У
првој комплетно одиграној сезони са
Канађанином Даниј е лом Нестором као
дубл партнером Зимо њић је победио у пет
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од осам финала. Њих двојица су имали низ
од шест узастопних финала. Били су
финалисти у Риму и на Ролан Гаросу, по -
бедили у Хамбургу… Освојили су три
турнира заредом: Квинс клуб и Торонто…
Имали су седамнаест узастопних победа
до пораза у полуфи налу Синсинатија,
победили су на мас терс купу у Шангају…

Следећа година била је ништа мање ус -
пешна. Победнички менталитет Даније ла и

Договор кућу гради: Зимоњић и Ђоковић,
дубл за респект



Ненада и даље је господарио АТР ка -
раваном. Сезону су почели са два финала -
Дохом и Сиднејом. Затим је уследила ти -
тула освојена у Ротердаму, а онда су Зи -
моњић и његов партнер нанизали четири
велика трофеја у дублу: Монте Карло, Бар -
селона, Рим и Мадрид. На Ролан Га росу су
стигли до полуфинала, а на Вим блдону
одбранили трон освојен претходне године.

Финале Вимблдона 2009. било је уједно
50. АТР финале у дублу за Зимоњића у
дотадашњој каријери. По освајању Вимбл -
дона Ненад и Данијел Нестор поново су

засели на прву позицију на АТР листи у
шампионској трци за 2009. годину. Усле -
дила је америчка турнеја на којој Ненад и
Нестор освајају трофеј у Синсинатију, а на
самом крају године освојили су трофеје у
Базелу и Паризу. 

Трофеј на Вимблдону 2009. био је Не на -
дова пета гренд слем ти тула. Три је осво јио
у миксу (Аустралијан опен 2004. и 2008,
Ролан Гарос 2006) и две у дублу на Вим -
блдону са Нес тором, а до шесте и седме је
стигао 2010.

На старту 2010. године Зимоњић и Нес -
тор су се попели на победничко по стоље у
Сид не ју, играли су финале гренд слем тур -
нира у Мелбурну и финале у Ин дијан
Велсу, а од бранили титулу у Ро тердаму.
Сјајним парти јама, титулама током сезоне
на шљаци – Бар селона и Монте Кар ло, као
и финалом у Мадриду, најавили су бљесак
у Паризу где су коначно стигли до нове
слем ти туле, прве на шљаци – Ролан
Гароса.  Не над је имао дупло славље у
„граду свет лости“ – поред трофеја у дублу,
наш ас се попео и на победничко постоље
у микс конкуренцији у пару са Словенком
Ката рином Среботник. Нови трофеј у 2010.
Не над је подигао на победничком постољу
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ДУБЛ титуле (43): 

2012: Ротердам;
2011: Базел, Пекинг, мастерс Кана да, Вашинг тон; 
2010: Лондон, Беч, Ролан Гарос, Барсе лона, мас терс Монте Kарло, Сиднеј, Ротер дам; 
2009: Ротердам, Монте Kарло, Барселона, Рим, Мад рид, Вимблдон, Синсинати, Базел, Париз;
2008: Хамбург, Квинс клаб – Вимблдон, мас терс – Торонто, мастерс куп Шангај;
2007: Њу Хејвен, Санкт Петерсбург, Ду баи, мастерс Рим, Доха; 
2006: Сиднеј, Хале, Москва;
2005: Мастерс Монте Kарло, Барселона; 
2004: Монте Карло; 
2003: Санкт Петерсбург, Дилреј бич; 
2002: Мемфис;
2001: Лион; 
2000: Беч, Дилреј бич; 
1999: Дилреј бич.

МИКС ДУБЛОВИ титуле (4): 

2010. – Ролан Гарос; 
2008. – Аустралијан опен;
2006. – Ролан Гарос;
2004. – Аустралијан опен.

Тријумф Ненада Зимоњића и Катарине
Среботник 2009. у Ролан Гаросу
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у Бечу где је пре десет година освојио
своју, тада пету АТР титулу. 

Деценију кас није Зимоњић у Бечу сти -
же до 38. трофеја. АТР финале број 63 Не -
над је одиграо у Базелу. Већ пету годину

наш најбољи дубл играч свих времена био
је учесник мас терса (који се 2010. играо у
Лондону), за врш ног турнира у сезони који
окупља осам најбољих дублова света и који
су такође освојили Нестор и Зимоњић, што
је била њихова друга заједничка мастерс
куп ти тула.

Зики, како Ненада зову пријатењи, наш
најтрофејнији гренд слем шампион до
2012. године, (седам титула) и најтрофеј -
нији те ни сер у целини у финишу 2010. го -
дине своју пребогату колекцију обо  гатио
је и „салатаром“. 

На старту сезоне 2011. у пару са новим

дубл партнером, Французом Мајклом Љо -
дром, одиграо је четвртифнале турнира у
Мелбурну и финале тур нира у Ротердаму.
Наредно финале овог пара уследило је на
турниру из мастерс серије у Монте Карлу.

На другом грен слему у сезони, Ролан Га -
росу, стигли су до полуфинала као и на
Вимблдону где су по сле вишечасовне
борбе изгубили мара тон ски сусрет од
Американаца, браће Бра јан. Турнеју по
аме  рич ком континенту уочи гренд слем
турнира у Њујорку започели су брили -
јантно, осво јили су титуле у Ва шинг тону и
Монтреалу, и стигли до фи нала у Син -
синатију. У финишу сезоне 2011. Ненад и
Љодра освојили су Пекинг и Базел, а
играли финале Шангаја и учес твовали на
заврш ном турниру сезоне, мас терсу у
Лондону.

Ненад Зимоњић са Мајклом Љодром, 2012. у Ротердаму



БОЈАН ВУЈИЋ
Од јуниорског првака
Бањалуке, до сениорског
двоструког шампиона
Југославије. Дебитовао у
Дејвис куп репрезентацији
1995. године 

Бојан Вујић је свакако један од најта лен -
тованијих јуниора који се појавио 90-их
година прошлог века, баш у време распада
бивше СФРЈ, када су Живо јиновић, Ивани -
шевић, Прпић и Моника Селеш жарили и
палили на светској сцени. Имао је од кога
да учи, да гледа, да му буду узор. У родној
Бањалуци прве значајније кораке напра -
вио је са најпознатијим тре нером тог доба
Денисом Галијашом, да би се веома брзо
преселио у Београд, колико из разлога

почетка рата на просторима БиХ, колико у
жељи да настави тениску каријеру и
стекне нова знања. 

Важио је за играча перфектне технике и
осећаја у руци, али је исто тако из бек -
хенда више користио слајс технику него
спин ударац, и то се касније у каријери
показао као недостатак да би направио већи
искорак и бољи пласман на АТР листи. 

Од оснивања нове државе, Савезне Ре -
публике Југославије, Вујић је први који је
освојио титулу сениорског шампиона
1992. године, да би успех поновио већ
следеће године, када није имао премца од
првог до последњег кола. Треба истаћи
куриозитет, Вујућ на шампионату 1993. го -
дине на теренима Спортског центра „Ми -
лан Гале Мушкатировић“ ни једном про -
тивнику није препустио ни сет, а онда је
освојио титуле у мушком и мешо витом
дублу. 

На АТР листи се први пут појавио 1993.
године, да би најбољи пласман остварио
1996. када је у септембру био на позицији
275. Освојио је у међувремену неколико
сателита у Мађарској и Бугарској, окушао
се и на челенџерима али без већег успеха,
да би у Аустралији покушао у квалифика -
цијама за гренд слем, али није успео. 

Први меч у Дејвис куп селекцији Југо -
славије имао је 1995. године у Сан Марину,
када је наша екипа предвођена селектором
Арменулићем победила Бенин 3:0. Био је
то почетак повратка Југославије у Дејвис
куп, после трогодишње паузе изазване
поли тичким санкцијама услед чега нам је
било забрањено играње. Ове санкције су
највише погодиле наше младе играче, пре
свих Вујића, који би према ономе како је
играо имао репрезентативни стаж у Дејвис
купу још од 1992. године. 

После неколико година проведених у
САД и Немачкој, Вујић је једно време био
селектор и играч Дејвис куп селекције
Босне и Херцеговине.
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ГОРАН МИХАЈЛОВИЋ



ДУШАН ВЕМИЋ 

Играч чији топовски сервис
неретко достиже брзину и
до 238 км/ч. Играо са обе
руке. Побеђивао Лопеза,
Гаскеа, Фиша, Робреда

Душан Вемић је један од ретких играча
за које промена тениске подлоге не пред -
ставља готово никакав проблем. Под -
једнако успешан на свим подлогама, за -
бележио је сјајне резултате у својој ду -
гогодишњој каријери, иако је тенисом
почео да се бави у 11. годиниа, што је по
многима у медерном тенису било доста
касно. 

Био је препознатљив по својој каракте -
ристичној игри са основне линије, али
увек највећи проблем за противнике пред -

стављао је његов снажан сервис, што и не
чуди када се зна да је висок 190 цм. Иако је
играо десном руком, није била ретка по -
јава да своје противнике изненади неким
атрактивним и ефектним ударцем левом
руком. Прве запаженије ре зултате у про -
фесионалном тенису забеле жио је још
1995. на Југословенском сате литу, где је
сакупио сјајних 37 поена. Играо је два
јуниорска полуфинала дубла А категорије,
чувени Бонфиљо и Оранж бол са тадаш -
њим партнером Владимиром Павиће ви -
ћем. Свој први челенџер тро феј у синглу,
освојио је у Скопљу 1997, а исте године је
био победник Југословен ског сателита.
Душан Вемић је осим мно штва сјајних ре -
зултата у кари јери, учес твовао и на Олим -
пијским играма у Сиднеју 2000. године, у
пару са Ненадом Зимоњићем. И таман
када је његова ка ријера кренула великом
брзином да се кре ће узлазном путањом,
задесила га је по литичка криза у нашој
земљи, као и већину наших играча тог
времена. У том периоду, тачније од 1995.
Душан је остао без тре нера, спонзора, по -
магача, и тако био при нуђен да сам крчи
пут међу светске те ниске звезде. Једини
извор прихода биле су му лиге које је
играо у Америци и так мичења у дубл кон -
куренцији у којима је увек бриљирао. Због
лоших услова за рад и напредовање, усле -
дио је и пад на АТР листи у синглу и
трогодишња тениска стагнација.

Након паузе и великих проблема који су
га задесили, Душан Вемић се враћа на
стазе успеха и поново креће у победничке
походе. Треба напоменути да су његову
каријеру обележиле и победе над великим
тениским именима као што су финалиста
Ролан Гароса Алберто Берасатеђио, затим
Фелисијано Лопез, Томи Робредо, Ришар
Гаске, Фернандо Гонзалес, Мариано За ба -
лета, Жан Рене Лиснар,  као и победа над
финалистом олимпијских игара у Атини,
Мардијем Фишом, и многим дру гима. 
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За Дејвис куп ре презентацију наступао 
29 пута: дубл са Зимоњићем
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Сајне резултате забележио је средином
прошле деценије, а 2005. године је играо
четвртфинале турнира у Њупорту, и тако
постао први српски играч који се након
Слободана Живојиновића нашао у
четвртфиналу једног АТР турнира. Од
2007. године почео је да бележи још боље
резултате, долазио је до финала и полу -
финала многих челенџер и фјучерс тур -
нира, а те године се нашао и на главном
турниру Ролан Гароса и тако се после дуго
година поново нашао међу 200 играча
светске ранг-листе. 

Како је акценат ставио првенствено на
дубл такмичења, Душан Вемић је 2008. го -
дине освојио четири челенџера у игри
парова а дошао је и до полуфинала Ролан
Гароса у пару са Бразилцем Бруном Соа -
решом. Такође, њих двојица су се нашла и
у четвртфиналу Отвореног првенства Аме -
рике. Сви ови успеси укључујући и фи -
нале турнира у Лос Андђелесу које је
играо у пару са Американцем Паротом,
донели су му и најбољи пласман у дублу
на АТР листи, 31. место.        

Душан Вемић је за Дејвис куп ре пре -
зентацију наступао 29 пута, почевши још
од маја 1996. године, и успео је да забе -
лежи 20 победа, од чега 11 у синглу и

девет у дублу. Увек је био изванредан када
је наступао за своју земљу, мотивисан, по -
жртвован, упоран, истрајан и изнад свега
борбен током сваког поена, а многим нави -
јачима ће остати у сећању два меча против
репрезентације Обале Слоноваче, када је
Душан Вемић забележио 47 ас уда раца у
два меча. 

Годинама је био један од најважнијих
ослонаца репрезентације, играч одлуке.
До носио је најважније поене када се ломио
резултат, и увек без обзира на противника
или подлогу пружао максимум. Како на
терену тако и у приватном животу, Вемић
је увек био уз своје пријатеље, ко јима је не -
себично пружао подршку, делио савете и
доносио неопходно самопоуз дање. Његово
тениско знање је доведено до перфекције,
па многи светски тренери Вемића виде као
лидера у тренерским водама.   

Лична карта 
Датум и место рођења: 
17. јун 1976. године, Задар
Пребивалиште: Београд
Професионална каријера: од 1995.
Најбоља АТР позиција: 146. место у синглу
(2008) а у  дублу 31. (2009).



ВЛАДИМИР
ПАВИЋЕВИЋ  

Несташни дечко одбио
понуду Ника Болитијерија.
Против Јужне Африке у
Дејвис купу победио
противника, судије и
публику

Владимир Павићевић, рођени Новоса -
ђанин, тенисом је почео да се бави са 11.
година, али тада по мишљењу многих није
пуно обећавао, јер су га сматрали нетален -
тованим за овај спорт. Међутим, врло брзо
је доказао да су такве тврдње биле не о -
правдане, и већ као јуниор освојио је
државно првенство у конкуренцији до 16.
година, али и у конкуренцији до 18 го -
дина. 

Свој квалитет, стечен напорним радом,
показивао је из дана у дан, па је тако за -
једно у пару са Душаном Вемићем постао
трећи јуниорски дубл света, а у поје -
диначној конкуренцији био је на месту
број 15. у свом узрасту. Играо је турнире,
побеђивао, освајао трофеје, а власник је
титула државног првака у свим катего -
ријама. Његов заштини знак у тениској
игри, сасвим сигурно био је убитачан
сервис који је поседовао. Играо је и чувене
Оранж бол турнире, и тако је у једном
мечу одсервирао чак девет ас удараца уза -
стопно, док је све то стојећи поред игра -
лишта  посматрао чувени тениски менаџер
Ник Болитијери, који му је после меча
пришао и рекао: „У животу нисам видео
дечка од 16 година који тако добро сер -
вира“. Одмах после тога, Павићевић је до -
био и понуду за сарадњу од стране аген -

ције Ника Болитијерија, али Павиће вић је
одбио. 

Владимир Пуфи Павићевић важи за
игра  ча који је увек играо срцем, без много
размишлања, калкулација, тактизирања и
осталих сличних елемената које већина
тенисера у модерном тенису користе.
Обично је најбоље резултате постизао када
би био љут, револтитан због неке одлуке за
коју је сматрао да је неправична, није тр -
пео неправду а био је познат по врло не -
мирном духу и несташном понашању.
Његова турбулентна каријера кретала се у
разним смеровима, од потпуног престанка
до великих резултата. Често, наизглед у
безизлазним ситуацијама проналазио је
начин да покаже свој инат, и докаже да
увек може „брже, више, јаче“. 

Након сјајног почетка тениске каријере,
уследио је одлазак у Америку из Немачке
у којој је одрастао, затим повратак у Нови
Сад пре завршених студија, поновни до -
лазак у Партизан за који је био везан од
детињства… И  када су га многи видели
већ као бившег играча, поново је прорадио
његов инат и карактер, и није могао да
дозволи да његови вршњаци ређају успехе
и победе, а да их он само немоћно по -
сматра. Његов највећи идол био је чувени
амерички играч Андре Агаси, који је
каријеру завршио у 36. години, па је тако и
Владимир сматрао да је у својој 27. години,
способан и спреман да се врати на праве
стазе успеха. Тако је по повратку у Србију
из Америке, поново по чео да  вежба и
тренира и при том постави себи веома
високе циљеве. Пун ентузија зма, воље,
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Лична карта 
Датум и место рођења: 
26. фебруар1977, Нови Сад
Професионална каријера: од 1996.
Најбоља АТР позиција: 350. место у синглу 
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Најбоље резултате постизао када је био љут: Владимир Павићевић



мотивације, 2003. године почео је сезону са
великим амбицијама али га је повреда
спречила да настави започето па је   морао
да пропусти прву половину сезоне.

По повратку на терен, у другој поло -
вини године, сјајно је одиграо неколика
турнира и успео да на светској листи на -
предује за око 400 места и сезону заврши
на 492. позицији. Те сезоне одиграо је
неколико челенџера, играо фи нала и по -
лу финала, а онда је почео ју ришати и оба -
рати противнике на тур нирима Србије и
Црне Горе. На другом турниру сателита у
Зајечару освојио је трофеј, а затим је био
победник и на мастерс турниру у Београду
који му је донео и пету титулу у каријери.
Исте го дине, својој колекцији трофеја са
држав них првенстава, додао је и трофеј
екипног шампиона Србије и Црне Горе
који је освојио у дресу Партизана. Тако, за
ову сјајну сезону Владимира Павићевића
може да се каже да је била сезона са кош -
марним почетком и срећним завршетком. 

Наступ за репрезентацију и дрес своје
земље, код Павићевића заузимају посебно
место. Прве игре за Дејвис куп тим, за -
бележио је 1996. године у мечу против
Алжира, а и наредне 1997. године био је
део тима у мечу против Литваније. После
тога, наступила је петогодишња пауза, а
онда се 2002. вратио у великом стилу. 

У мечу против Јужне Африке био је наш
први играч, и јунак тог сусрета, јер је
донео две победе и велико славље. Ова
победа је за њега имала посебан значај,   јер
је у тим дошао из другог плана с обзиром

да су „главни“ играчи отказали наступе за
репрезентацију, па су сви морали да се ос -
лоне на његов инат и одлучност да победи,
јер су знали да је у таквим ситуацијама
најопаснији по противнике, што је по ко
зна који пут и доказао. Годину дана ка -
сније у једном интервјуу, Владимир је
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За овог несташног дечка нашег тениса
треба напоменути, да му је по његовим
речима једина неостварена жеља то што се
није родио на америчком континенту и
бавио се америчким фудбалом, за који сма -
тра да је прави спорт за њега, у коме би
постигао и веће резултате од тениских.
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поводом тог меча дао изјаву у свом стилу: 
– То је нешто најлепше што памтим у

животу, најдражи меч. Имао сам четири
противника: селектора, руководство ТСЈ,
београдску публику и Јужну Африку.
Опција пораз за мене у том тренутку није
постојала. Из другог плана сам доведен да

будем играч број 1, јер су остали отказали.
Био сам сâм против свих и победио сам
све. Очекујем да ме селектор и даље позива
у тим и да као и против Јужне Африке кад
нико није рачунао на мене донесем славље
и одведем другове у прву групу Дејвис
купа Евро-афричке зоне.
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НИКОЛА ГЊАТОВИЋ
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ЖЕЉКО ТОШИЋ

Подједнако успешан
тенисер у дресу Партизана
и у екипи Црвене звезде.
Финалиста шампионата
државе 1997.
и 2000. Добар и као играч

и као тренер

Жељко Тошић, свакако један од најбо -
љих играча на нашим теренима последњих
година 20. века. Са ненавршених 19 годи на
први пут се нашао у финалу сениорског
шам пионата државе 1997, а затим је то исто
поновио три године касније. У међувре -
мену 1998. године са најбољим резулта ти -
ма и месту број 1 на ранг-листи добио је
позив селектора да буде члан Дејвис куп
тима. И поред оваквог биланса одлучио је
да окачи рекет о клин и да се посвети  тре -
нерском позиву.

Учинио је Тошић то почетком 2000,
дакле са непуне 23 године, мада је само
годину дана раније имао позицију број 400
на АТР професионалној листи, када су
многи очекивали да крене озбиљније ка
тениским врховима. Посебно после игра -
ња у  финалу на фјучерс турниру у другој
половини 1998. године. 

Почео је као десетогодишњак, у дресу
Партизана, освојио је три јуниорске екип -
не титуле државе, а онда је после шест
година верности овом клубу прешао у Цр -
вену звезду и у сениорској екипи осво јио
екипно државно првенство два пута. 

На позив селектора Милана Чонкића
нашао се у Дејвис куп екипи  30. априла
1999. у Казабланци, у мечу првог кола
евро-афричке зоне против Марока. Заједно
са њим били су Никола Гњатовић и Не -

бојша Ђорђевић. Последњег дана, када је
Мароко већ обезбедио победу (4:0) нај -
бољи играч домаћина Карим Алами пре -
дао је меч нашем Тошићу, и тако је Југо -
славија освојила почасни поен.

Први играчи које је Тошић имао као
тренер били су Игор Рачић (најбољи ју -
ниор из Босне) и Јанко Типсаревић, тада
први јуниор света до 18 година. 

Од 2002. године, у Белфасту, у Северној
Ирској, радио је као тренер млађих катего -
рија, да би тренерски посао наставио у
Немачкој, уз повремено активно играње у
лиги Немачке. Од 2007. године био је на
дуж ности националног селектора за девој -
чице до 14 година, да би потом две сезоне
био у државном тиму Црне Горе (Дејвис
куп и ФЕД куп). Од 2008. године налази се
у Берлину, где ради са са најбољим јуни -
орским узрастима клуба „BSV 1892“. 



РЕЉА ДУЛИЋ

Први степеник, победити
тату рекреативца. У финалу
првенства СФРЈ до 18
година и у финалу
сениорског шампионата
1993. године. Награда за
јуниорске резултате – пут
на Оранж бол

Са непуних седам година почео је да
удара тениску лоптицу на тениским тере -
нима Спартака у Суботици, а први тренери
су му били Буда и Тибор. Реља Дулић,
леворуки тенисер са севера Војводине, обе-
ћавао је да може нешто више да на прави у
професионалној тениској кари јери, ако ни
због чега другог, оно због тога што је играо
левом руком и имао једно руч ни бекхенд.
То су две ствари због којих тре нери одмах
из двајају овакве малишане у напред ну
групу и посвећују им више пажње у
развоју.

– То што сам се у почетку ра зликовао од
других ништа није вредело касније – скро -

м но се смешка Реља Дулић, сећајући се
првих почетака и игре на теренима Спар -
така. – Отац Јосип се бавио рекре ативно
тенисом, па ме је често водио на терене,
тако да сам се и ја мало-помало за ин  -
тересовао за ову игру. 

Разумљиво да је циљ сваког малишана да
прво победи тату, а Реља је на то морао да
чека до своје тринаесте године, тек тада је,
како каже, успео да постане шампион њи -
ховог „малог кућног савета“, што му је
давало за право да тек тада може да крене
у нове походе.

– Био је то период турнира у старој
СФРЈ, конкуренција много јача, биле су ту
Словенија, Хрватска, Босна… Тада није би -
ло услова за тренинг и напредовање као
што је то случај данас – каже Реља Дулић,
који је довољно млад (рођен 1975. године у
Суботици) да се добро сећа времена када је
почињао, као и довољно искусан као тре -
нер данас, да упореди два периода и на -
прави разлику у начину тренинга и свему
битном за професионалну каријеру једног
тенисера. 

– Тада није било довољно тениских те -
рена, није било ни пуно тениских струч -
њака што је неопходан услов за поједи -
начни рад без којег се не може ићи даље.
Свакодневни тренинзи у групи су разум -
љиви за први период од годину или две,
али не и за касније. 

Реља Дулић, као и већина играча тога
времена, сналазио се сам и око тренинга,
око спаринга, без великих могућности да
то промени. Ипак, већ са 14 година стиже
до полуфинала првенства СФРЈ, а у ње -
говој генерацији истицали су се још Ма -
нола (Загреб), Пранић (Сплит) и Савић
(Нови Сад). Добри резултати дали су нови
подстрек, тако да је са 18 година стигао и
до финала јуниорске конкуренције. Нажа -
лост, изгубио је то финале, ни мање ни
више него у Суботици пред својим навија -
чима и суграђанима. 
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– Као да је било јуче – сећа се Реља
Дулић. – Играо сам против Бориса Бабића
из Бањалуке, кога сам у каријери победио
у сваком мечу, осим у овом – најважнијем!
Ваљда трема, превише самоуверености, ко
зна шта, али мени ништа није полазило од
руке. Бабић је само стајао на основној ли -
нији и враћао ударце, трчао лево-десно и
упорно враћао високе спинове, ја сам сваку
трећу или четврту размену промашивао.
То ми се догодило тада и против њега ни -
када више нисам изгубио, али најважнији
наш меч он је добио.

Награда за обојицу финалиста је била
авионска карта за Америку, на јуниорски
Оранж бол, где ни један ни други нусу
прошли славно. У том периоду стигао је и
распад бивше СФРЈ, на овој страни је ос -
тала Југославија (коју су сачињавале Срби -
ја и Црна Гора) па је и квалитет тениса
сишао степеницу ниже. Инфлација је по -
тресала земљу, рат је беснео у окру жењу и
није било лако концентрисати се на тенис,
а још теже доћи до средстава неоп ходних
за даље усавршавање. Реља Ду  лић је наста -

вио каријеру у сениорској конкуренцији.
У Београду је 1993. године играо финале
сениорског шам пионата против Бојана
Вујића, уз то и четвртфи нале мешовитог
дубла са Јеленом Кчергин из Београда.
Једино што се тада још могло ура дити било
је да се играју професионал ни сателити
(турнири до 10.000 долара – четири у низу
плус мас терс), негде у окру жењу (Мађар -
ска, Руму нија, Бугарска, Грч ка) и да се
тако стичу поени за АТР.

Стигао је Реља до позиције број 330 у
син глу на АТР, као и до места 300 у дублу,
када је и добио позив селектора Деј вис куп
екипе Горана Бубња да се при кључи ре -
пре зентацији. Дебитовао је игра јући дубл
са Јанком Типсаревићем против Монака
24. маја 2000, када је Југославија добила
меч са 3:0. Први сингл одиграо је дан кас -
није у мечу против Боцване, веома успеш -
но, и опет је наша репрезентација стигла
до победе – 3:0. Дулић је био и у екипи
годину дана касније када смо побе дили
Пољску у Београду (3:2) а он донео важан
поен са Типсаревићем у дублу. 

Тренерском позиву Дулић се посвећује
2003. године, био је тренер репре зен та -
тивних селекција до 2005, а од тада ради
поје диначно са играчима. Једна од њих била
је и Бојана Јовановски. 



ЈАНКО ТИПСАРЕВИЋ

У Дејвис куп екипи
дебитовао са 15 година!
Најбољи јуниор света у
2001. години после освајања
гренд слема у Мелбурну.
Предводник експлозије
српског тениса на светској
сцени од почетка 21. века

По многима је Јанко Типсаревић утеме -
љивач ренесансе српског тениса на старту
новог миленијума. Поетски речено, локо -
мотива која је много тога повукла у срп -
ском тенису, једну нову генерацију играча
који немају комплекса, који поштују, али
не признају величине, који својим радом и
приступом утврђују нове стандарде и по -
мерају границе. Типсаревић је, од како се
појавио на светској сцени, најпре као ју -
ниор, затим професионалац, непрестрано
био и остао у жижи, не само медија, већ
целокупне јавности, посебно деце и тинеј -
џера. 

Препознатљив и омиљен је постао врло
рано, малтене док је и сам био у тим го -
динама. Харизма, борбеност, храброст,
истрајност, само је део личности и особина
које га красе, и којима је Јанко указивао
вршњацима на прави пут ка остварењу за -
цр таних циљева у животу.

Типсаревић је у Дејвис купу дебитовао
24. маја 2000. године у Мароку, са 15 го -
дина и 337 дана и тиме постао најмлађи
учесник у историји Дејвис купа до тада.
Његов рекорд оборио је Бангладежанин
Хосаин тек 2003. године. Уласком Јанка
Типсаревића у Дејвис куп селекцију тенис
је у нашој земљи добио нову димензију. Не
само да смо кренули да се пењемо степе -
ни цама које воде ка Светској групи, већ се
поново, после дугог низа година, са ве -
ликим нестрпљењем чекало на мечеве
репре зентације, посебно на оне у којима је
главни актер био управо овај тенисер бес -
крајне борбености и несаломивог духа.
До сада (после меча са Чешком 2012) Јан -
ко је одиграо 55 мечева у националном
дресу, славио у 39 (32 у синглу и седам у
дублу). 

Типсаревић је као јуниор освојио гренд
слем титулу у Мелбурну и те године понео
ласкаву титулу првог јуниора света 2001. У
профи воде ушао је пролећа 2001. године
када већ на другом турниру у сениорској
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Лична карта 
Датум и место рођења: 
22. јун 1984. године, Београд
Професионална каријера: од 2001.
Најбоља АТР позиција: 8. место (25. 4. 2011)
у синглу и 46. у дублу
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конкуренцији освојио титулу, и то на
теренима Партизана. Већ наредне недеље
Јанко је играо финале фјучерса на тере -
нима Гемакса, а само два месеца после тога
приредио нам меч за незаборав. Било је то
у Дејвис купу против селекције Пољске
када је својој репрезентацији у петом мечу
после пет сетова и вишечасовне игре донео
опстанак у групи II Евро-афричке зоне.

Са Дејвис куп селекцијом Србије, где је
Јанко једна од најјачих карика у послед -
њих десет година, у децембру 2010. у пре -

пуној „Арени“, стигао је до трона, до нази -
ва шампиона света, првог у историји за
Ср бију. Херој нације, као уо сталом и сви
ос та ли те незаборавне ноћи. Тек тада се
ви де ло значење његових по беда против
Чеха у полуфиналу, када је поднео највећи
терет и првог дана савла дао најбољег
играча гостију Томаша Бер диха, а затим и
трећег дана када је донео победносни поен
савладавши Ште панека.

Као и у сваком Дејвис куп мечу од Тип -
саревића се увек очекивало да искуством



унесе стабилност у репрезентацију, и да
победама допринесе доношењем кључних
поена против најтежих ривала.

Светски куп у Дизелдорфу освојио је у
мају 2009. са друговима из репрезентације
– Троицким и Зимоњићем. Непосредно
по сле историјског меча Дејвис купа у
„Арени“ против Аустралије 2007. Јанко је
на АТР турниру у Москви стигао до полу -
финала, на том путу савладао и најбољег
играча Британије Ендија Мареја, затим и
Чеха Радека Штепанека. Заустављен је у
борби за пласман у завршницу од Руса Ни -
колаја Давиденка.

У 2008. години, гледали смо потпуно
пре  порођеног Јанка Типсаревића. Кон -
стан тно је бележио добре партије и ишао
узлазном путањом. Очи целокупне светске
јавности – љубитеља белог спорта биле су
упрте у Типсаревића, када је на гренд слем
турниру у Мелбурну „исцедио“ тада нај -
бољег тенисера света, Швајцарца Ро џе ра
Федерера. Пет сетова, тениски мара тон
који је у Мелбурну и широм света покло -
нике овог спорта оставио без даха. Јанко је
био на корак од највеће победе у каријери,
али се у самом финишу фортуна прикло -
нила Федереру. 

Повреда је Јанка спречила да помогне
друговима у Москви, упрвом колу Дејвис
купа Светске групе 2008, да дођу до победе
над домаћином, селекцијом Русије. То је
био тек други Дејвис куп у последњих
десет го дина у коме на делу нисмо видели
нашег аса Типсаревића, који је најбоље
мечеве каријере управо пружао у дресу
репре зентације. 

У 2008. је освојио трофеј у дублу на че -
ленџеру Санрајс, у пару са земљаком Ду -
шаном Вемићем. У другом колу Вим -
блдона елиминисао је шестог носиоца,
Аме риканца Ендија Родика. Са Дејвис куп
селекцијом Србијом забележио нову по -
беду – у плеј офу за опстанак у Светској
групи против репрезентације Словачке у
Братислави. 

У првом делу такмичарске 2009. изос -
тали су већи резултати, највише због по -
вреда на шег аса, али је бриљирао у самом
фини шу сезоне. Трофеј је узео на челен -
џеру у Монсу, играо прво финале АТР тур -
нира у каријери до којег је стигао на так -
мичењу у Москви, на турниру у Бечу је
стигао до полуфинала савладавши на том
путу, Американца Изнера, Немца Берера и
Фран цуза Монфиса.

Сезону 2010. започео је полуфиналом
сингла турнира у Ченаију, где је сти гао и
до финала дубла у пару са Луом из Тајпеха,
а на Гемакс опену 2010. у Бео граду такође
је био полуфиналиста сингла. АТР финале
одиграо је у Ден Бошу, полуфинале у Лос
Анђелесу… У 2. колу гренд слема у Њу -
јорку пру жио је бриљантну партију и
елиминисао најбо љег тенисера Америке
Ендија Роди ка. На кон пласмана у финале
Дејвис купа са реп резентацијом Србије
Јанко је оди грао фи нале дубла у Москви у
пару са зем ља ком Троицким, стигао до
полуфинала дубла у Базелу. 

Сезону 2011. почео је полуфиналом син -
гла и дубла на турниру у Ченаију. Тре ће
АТР финале у каријери одиграо је на
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Маратонски меч са Федерером у пет
сетова у Мелбурну 2008. оставио

поклонике тениса широм света без даха
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турниру у Делреј Бичу, где га је у борби за
титулу зауставио Аргентинац Дел По тро.
На Србија опену меч полуфинала због
повреде предао је земљаку Ђоковићу. Ново
АТР финале, четврто у каријери, одиграо
је у Истборну. На турниру из мастерс се -
рије у Монтреалу стигао је до полу финала,
након којег је стигао до најбољег ранга у
дотадашњој каријери, 20. места на АТР ли -
сти. У Њујорку, на последњем гренд слем
турниру у сезони, заустављен је у четврт -
финалу од пријатеља из репре зен тације
Но вака Ђоковића, после фантас тич ног ме -
ча и игре коју су приказали српски асови.

После Дејвис куп меча који је Србија
одиграла у београдској „Арени“ против
селекције Аргентине, Јанко је отпутовао у
Малезију, где је освојио први АТР трофеј у
каријери – Куала Лумпур. Био је то само
почетак бриљантног финиша такмичарске
2011. Уследило је нови трофеј искован у
Москви, затим недељу дана касније и пето
финале у години до кога је стигао у Санкт
Петерсбургу. 

Круна сезоне за Јанка Типсаревића био
је пла с ман на завршни турнир у сезони –
мас терс у Лондону, који окупља осам нај -
бо љих играча планете у актуелној такми -



чар ској години. Јанко је у Лондон отишао
као прва замена и након повреде најбољег
играча Велике Британије Ендија Мареја,
заменио овог играча и одиграо два меча.
После велике борбе у три сета изгубио је
од Чеха Томаша Бердиха, а победио, та -
кође у три сета, колегу из репрезентације и
играча број 1 на светској листи, Нова ка
Ђоко вића. Сезону 2011. завршио је међу 10
најбољих тенисера света.

Јанко је започео 2012. годину финалом
сингла у Ченаију које је после велике бор -
бе изгубио од Канађанина Милоша Рао -
нића 7:6(4), 6:7(4), 6:7(4) и тиутлом у ду -
блу, такође у Индији коју је освојио у пару
са Индијцем Леандером Паесом.

Предводио је репрезентацију Србије
про тив Шведске у Нишу, у мечу прве рун -
де новог циклуса такмичења у Светској
гру пи Дејвис купа и посао сјајно обавио на
задовољство препуне хале „Чаир“, која није
била довољно велика да прими све оне који

су хтели да на делу виде наше тенисере. 
Типсаревић је у 2012. наставио сезону на

шља ци, првим у низу великих турнира, у
Монте Карлу, али је у мечу за улазак у чет -
вртфинале изгубио од Француза Симона у
трећем сету, после три сата игре. Колико је
Симон у доброј форми видеће се у четврт -
финалу када је поклекао и петопласирани
на АТР листи Жо-Вилфред Цонга. Симон
је заус тављен тек у полуфиналу Монте
Кар ла од Шпан ца Рафаела Надала.

Крајем маја уследио је Светски куп у
Диселдорфу, где је репрезентација Србије
тријумфовала у финалном мечу против
ста рих знанаца – селекције Чешке, а први
поен за Србију освојио је управо Јанко
Типсаревић у мечу против Томаша Бер -
диха –  7:5, 7:6 (10:8).

На свом најомиљенијен турниру, у Вим -
блдону, Јанко је стигао до трећег кола где
је изгубио од Михаела Јужног. И поред
пораза било је приметно да се Јанкова игра
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и сигурност умногоме поправила, па нико -
га није зачудио његов тријумф на Мерце -
дес турниру у Штутгарту, где је у финал -
ном мечу победио Аргентинца Хуа на Мо -
нака са 2:1 (6:4, 5:7, 6:3).  Била је то трећа
титула у Јанковој каријери и прва на
шљаци. Поред новчане награде и Мерце -
дес кабриолета SLK 350, припало му је и
нових 250 поена с којима је учврстио своју
АТР позицију број 8. 

Неколико дана ка сније у Гштаду, мало је
недостајало да Јан ко понови успех. У фи -

налном мечу састао се са Бразилцем То -
машем Белучијем, кога је само осам дана
раније савладао у полу финалу турнира у
Штут гарту. Остаће за памћен тај-брејк
првог сета у којем је Бе лучи водио са 6:1, а
на крају ипак изгубио сет. У изванредном
мечу који је оби ловао врхунским потезима
оба тенисера, Бразилац је успео да се ре -
ваншира Типса ревићу за пораз на прет -
ходном турниру 1:2 (7:6, 4:6, 2:6). Био је то
седми пораз српског тенисера у 10. АТП
фи налу. 
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Срећа је окренула леђа нашим те нисерима
у четвртфиналу Дејвис купа 2012, почетком
априла у Прагу, где су нас дочекали више него
спремни че шки тени сери Бердих и Штепанек,
и где је Јанко имао два сингл меча која су била
решавана нијансама. Првог дана потив Ште -
па нека Јанко Типсаревић је у петом, одлу -
чујућем сету спасао четири меч лопте, да би
на крају савладао упор ног домаћег играча и
поравнао ре зултат после првог дана на 1:1.

Ипак, трећег дана, у мечу против нај  бољег
домаћег играча Томаша Бердиха, сва три сета
су завршена у далекој заврш ници, у тај брејку,
и сва три пута тенис ки рулет је при пао
Бердиху. На тај на чин Србија је морала да се
опрости од Дејвис купа у 2012 години.

Праг: Радост у нашем тиму после
изједначења резултата на 1:1 првог дана

такмичења у Прагу



ДАРКО МАЂАРОВСКИ

У пару са Типсаревићем
стигао до 3. места на
светској јуниорској ITF
листи. Побеђивао Дел
Потра, Цонгу, Симона…

Тенисом је почео да се бави у Инђији са
непуних 10 година. Од 1993. свакодневно
је путовао до Београда у школу код трене -
ра Дејана Вранеша. Две године касније са
породицом се преселио у Београд, што му
је много олакшало будућу каријеру и на -
предовање. Тада је Дарко започео сарадњу
са Романом Савочкином, па су уследили
заједнички тренинзи пуних осам сезона са
Јанком Типсаревићем. 

Већ са 14 година Дарко је победио на
дворанском првенству Југославије и на тај
начин ушао у репрезентацију за свој уз -
раст. Исте године, на Источноевропском
првенству, добрим резултатима и играма

осигурао је улазак у ITF тим, што му је
омогућило да у летњем периоду проведе
два месеца на турнирима и припремама са
најбољим тенисерима из Европе. 

На међународној сцени појавио се са 15
година. У 1999. освојио је дворанско пр -
венство Југославије до 16 година. Одмах
после почетка бомбардовања, Дарко Мађа -
ровски и Јанко Типсаревић, заједно са
тренерем Романом Савочкином одлазе у
Шпанију, како би наставили нормалан
тренинг. На серији ЕТА турнира до 16
година у Италији, где је Дарко играо два
везана финала, стигао је до позиције број 4
на ЕТА листи, а на првенству Европе у
Енглеској, освојио је бронзану медаљу у
дублу са Јанком Типсаревићем. Добре игре
и форма нису прошле незапажено, па је
2000. године уследио позив селектора Деј -
вис куп репрезентације Николе Шпеара, да
се придружи најбољим играчима.

Са непуних 17 година Мађа -
ров ски се као члан репрезен та -
ције нашао у Тунису, на тур -
ниру Дејвис куп екипа треће
Евро-афричке зоне, али није
играо. Међутим, како сам увек
ис тиче, само присуство тамо
где су игра ли најбољи је било
од изузетног значаја за његов
даљи тениски на предак. Јуни -
орске ITF тур нире почео је да
игра са већ навршених 16 го -
дина. После низа добрих резул -
тата на турнирима прве кате -
горије у Фи ренци и Мексико
Ситију,где је играо финала,
стигао је до 15. места, а у дуб лу
са Јанком Типсаревићем до 3.
места на светској јуниорској ITF

ли сти. Њих двојица заједно, освојили су
више турнира прве и А категорије, играли
финале Оранж бола, једног од најзначај -
нијих јуниорских турнира на свету. Тако -
ђе, Мађаровски је био члан репрезентације
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у свим категоријама и учествовао је на
свим екипним и појединачним такмиче -
њима за репрезентацију. Од селектора
Горана Бубња стигао је позив за нови
Дејвис куп меч (2001) против Пољске у
Београду, али као пети играч опет није
заиграо. 

У излазној јуниорској години кренуо је
Дарко да игра професионалне турнире.
Веома брзо, одмах после наступа на сате -
литу у Бугарској и финала мастерса на
истом турниру, појављује му се име на
АТП листи, 770. играч света. Од ITF добија
као награду, због ранга у јуниорској кон -
ку ренцији, специјалну позивницу за фју -
черс у Словенији. У следеће две године
напредак је био видан и ишао је узлазном
путањом. 

Дебитантски наступ за Дејвис куп имао
је 2002. године против Јужне Африке, у
дублу са Душаном Вемићем. Исте године
био је у првој четворци против репрезента -
ције Луксембурга. Са 20 година је оства -
рио свој најбољи ранг у синглу (332) и
дублу (331), а исте године добио је позив за
Дејвис куп меч против Обале Слоноваче у
Београду, од селектора-играча Ненада Зи -
моњића, 

На крају 2003. године серија повреда
уда љава са терена Дарка Мађаровског, а
пауза коју је направио била је довољно

дуга да више није успео да поврати статус
на АТР листи. 

На Универзијади у Измиру у Турској, у
пару са Николом Ћирићем у финалном
мечу после неискоришћених бројних меч
лопти, изгубили су наши тенисери борбу
за злато, резултатом 8:6 у трећем сету. Сва -
како да је једна од најзначајнијих победа
Дарку она коју је направио са Марком
Ђоковићем против најбољих дубл играча
света, Ненада Зимоњића и Данијела Нес -
тора, на Србија опену. Такође, веома вред -
но је помена да је Мађаровски имао у
каријери победе над Хуан Мартином Дел
Потром, Жилом Симоном и Жо-Вил фре -
дом Цонгом.

Највећи успеси:
Првак државе у свим јуниорским кате -

горијама;
ЕТА: до 16 година најбољи ранг – 4;
ITF: најбољи ранг – сингл 15, дубл 3;
Члан репрезентације у свим категоријама;
АТР: најбољи ранг – сингл 332, дубл 331;
6 титула у синглу на фјучерсима;
6 финала у синглу на фјучерсима;
9 титула у дублу на фјучерсима:
11 финала у дублу на фјучерсима и челен -

џерима;

Дарко Мађаровски је одиграо преко 
500 официјалних мечева у јуниорској 
и професионалној каријери
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ВЛАДИМИР
ОБРАДОВИЋ

Рођен у Чаковцу, одакле су
потекли Пунчец, Брановић,
Петровић, Јагец... У гипсу
због повреде шест месеци. 

Владимир Обрадовић, рођен 1981. годи -
не, десети је тени сер  који је из Чаковца
стигао до дреса са државним грбом. После
Пун чеца, Ле генштајна, Ша рића, Брано -
вића, Петро вића, Керетића и Ја геца и
Обрадо вић је почео са тенисом у Ча ковцу,
и то под над зором Дарка До ло вића. Долас -
ком у Бео град постао је члан ТК Партизан,
а у 14. го дини је пре  шао у Динамо, где му
је тре нер био Света Симић. Обра довић је

једно време био члан Цр ве не звезде, да би
се касније поново вра тио у Партизан, са
ко јим је освојио титулу екипног првен ства
државе. 

Са 18 година Обрадовић је постао првак
државе и већ је имао АТР рејтинг, али

недостајала су му средства како би могао
да настави са профе сио налном кари јером
и турнирима у свету. Родитељи, за једно са
ујаком, чинили су све што је било у мо -
гућности једне просечне породице да се
Владимиру омогући даље активно бав -
љење тенисом, али није ишло баш најус -
пешније, с обзиром да је стигла и повреда. 

На југословнеском „сателиту 2000“ до -
жи вео је тежу повреду лигамената. Прва
дијагноза била је да ће морати да се опро -
сти од активног бављења тенисом. Носио
је гипс четири месеца и још два месеца је
провео на терапијама, да би 2001. поку шао
да се врати тенису, што је и успео. У тој
сезони учествовао је на државном првен -
ству, прошао квалификације челенџера на
Ге максу, где је доспео до другог кола, и
добио 45 гемова на свој сервис без иједног
брејка. 

На Сардинији је играо четири четврт -
финала фјучерса заредом, после
чега је добио позив да ради и
тренира у чувеној италијанској
Вавасори академији, заједно са
Си монеом Болелијем и Иваном
Додигом. 

Следеће, 2002, због повреде
леђа паузи рао је два месеца, а по
повратку на терен одиграо је је -
дан веома узбудљив меч. У пр вом
колу главног турнира фјучер са у
Ту ни су савладао је првог носи оца
Касеина, након пет сати игре.

Меч Дејвис купа између Југо -
славије и Јужне Африке 2002.
био је дебитантски за Владимира.
Каже да су му то били једни од
најлепших тренутака у каријери.

Најјаче оружје у игри Обрадовића су увек
били сервис и форхенд. Без обзира што је
изу зетно висок, никада није играо сервис-
волеј игру, што је карактеристика високих
тенисера, одувек је преферирао агресивну
игру са основне линије. 
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Након играња у Дејвис купу, 2003.
године доноси одлуку да оде у Америку на
студије и да игра тенис за универзитет
Флорида под надзором познатог тренера
Ендија Џексона у првој америчкој диви -
зији. Био је један од најбољих колеџ играча
и сврстан је у први тим NCАА турнира за -
једно са Џоном Изнером, Бенџамином Бе -
кером и Кевином Андерсоном. По завр -
шет ку школовања, 2008, поново прелази у
професионалце. Исте године забележио је
и најбољи рејтинг на АТР листи у каријери
– 368. у синглу и 192. у дублу.

Највећи успеси су му освајање челен -
џера у дублу у Туники (САД), затим по лу -
финале веома јаког челенџера у Санрајсу,
и бројна полуфинала и четвртфинала че -
ленџера по Европи, полуфинале у син глу
у Измиру у Турској, неколико чет врт -
финала у Русији, Узбекистану и Фран цу -

ској као и освајање неколико титула на
фју черсима у синглу и дублу.

Учествовао је на преко 20 АТР турнира,
укључујући мастерс серију у Индијан
Велсу, АТР турнире у Београду, Лиону,
Делреј Бичу, Умагу, Њупорту, Херто -
генбошу… У две најзначајније побе де
Владимир Обрадовић убраја оне над Ма -
риј аном Пуертом, бившим финалистом
Ролан Гароса и деветим тенисером света
Доналдом Јангом и Бенџамином Бекером.

Владимир Обрадовић и данас игра про -
фесионалне тур ни ре, али и ради као тре -
нер у Ака де мији коју је основао у Орланду
са својим пријатељем и дубл парт нером
Енглезом српског по рек ла Алексом Бог -
дановићем. 

Једноручни бекхенд и снажан сервис
најбоље одлике Владимира Обрадовића,

високог 195 цм



ИЛИЈА БОЗОЉАЦ

Бомбардер из
Александровца, момчина 
за кога су многи рекли да је
најталентованији играч који
се појавио на тениском
небу Србије у последње
време. Легендарног
Федерера, на централном
терену Вимблдона, решетао
асовима више од три сата             

Човек са најјачим сервисом на свету,
Или ја Бозољац, или како га многи називају
бомбардер из Александровца, за време
дубл меча Дејвис купа у Глазгову између
репрезентација Србије и Црне Горе и Ве -
ли ке Британије је одсервирао најбржи сер -
вис на свету до тада измерен, а брзина сер -
виса је била невероватних 246 км на час.

Међутим, овај податак оповргли су пред -
ставници ITF, и из необјашњивих разло га,
са доста лабавим разлозима и нису га
званично признали.

тако да је и даље на снази рекорд
Американца Ендија Родика који је једном
приликом одсер вирао  лоп тицу која је
постигла брзину од 245 км/ч.

Илија је један од ретких играча на свету
који најчешће користи и бекхенд и фор -
хенд са две руке. Сличну игру имао је и
чувени француски тенисер Фабрис Сан -
торо. У Дејвис куп репрезентацији Србије,
Бозољац има врло важну улогу, а био је и
део тима наше репрезентације када је по -
стала светски првак 2010. године. Својом
борбеном и увек пожртвованом игром,
Илија је стекао статус упорнога борца, који
свој пут ка врхунским успесима крчио  ис -
кључиво сам, без подршке стручних ти -
мова или великих тренерских имена. И
тако упоран и истрајан, своје уме ће је нај -
више  мате ријализовао 2007, када је 29.  ја -
нуара доспео на 101. позицију АТР ли сте.
Сигурно је да се овај талентовани српски
репрезентативац не би зауставио на тој
позицији да га нису убрзо задесили многи
пехови и здравствени проблеми.

У каријери је освајао фјучерс и челен џер
турнире, а један од најбољих трену така у
Илијиној каријери био је 2004, када је
освојио четири турнира фјучерс серије у
четири везане недеље, и том приликом
нанизао 22 победе без пораза. Наредне,
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Илија Бозољац, важан зупчаник у
механизму Дејвис куп репрезентације
Србије

Светски рекорд по брзини сервиса носи
аустралијски тенисер Самјуел Грот, након
што је на АТР челенџеру у јужнокорејском
Бусану, у мају 2012, одсервирао лоптицу
брзином од 263 километара на сат. На тај
начин оборио је рекорд хрватског тенисера
Иве Карловића који је, годину дана раније, у
мечу Дејвис купа против Немачке одсер -
вирао лоптицу брзином од 251 километара
на сат.
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2005. године играо је фи нале челинџер
тур нира у Букхари у Узбекистану, где је у
борби за титулу при резултату 5:6 у трећем
сету морао де преда меч због повреде,
Узбекистанцу Денису Истомину. Наредне
2006. године, Бозољац је одиграо и своје
прво четвртфинале АТР турнира у Загре -
бу, до којег је стигао из ква лификација. Те
године играо је још фи нале челенџера у
Познању, али је и осво јио челенџер тур нир
у Доњецку. Исте се зо не на Ролан Га росу из
квалификација је стигао до другог кола
главног турнира, баш као и 2007. године на
Отвореном првен ству Аустра ли је, након
којег је и дошао на најбољу 101. позицију
АТР ли сте.

Затим је уследио период повреда које су
Илију Бозољца спречиле да до краја годи -
не забележи још боље резултате, од два по -
лу финала и једног финала челенџера. У
наредној 2008. години, изгле дало је као да
су повреде и лош период остале иза њега,
што је и резултирало са освојена два че -
ленџер турнира, али је успео да дође и до
другог кола главног турнира Вимблдона,
где је након велике борбе и поред одсер -
вираног 31 ас уда рца, изгубио од Француза
Жикела. Међу тим, поново се догодило
оно што пред ставља највећи проблем вр -
хун ским спор ти стима, а то су повреде које
су га задесиле и спречиле да у 2009. годи -
ни забележи значајније резултате на АТР



туру. Навик нут на проблеме и пехове који
су га много пута задесили у каријери,
Илија се није предавао, наставио је да се
бори како би се  поново вратио на старе
стазе успеха и по чео да остварује резултате
које његов по тен цијал заслужује.

Тако је Бозољац у 2010. годину ушао са
пуно самопоуздања, жеље, воље и „гла дан“
победа. Стигао  је на Вимблдон, најпре у
квалификације, а потом и на главни ту нир.
У првом колу Вимблдона, сачекао га је
олимпијски шампион из 2004. године Чи -
леанац Николас Масу. Прву препреку
Бозољац је прескочио савладавши чиле -
анског тенисера, а онда се у другом колу
намерио на најтрофејнијег играча свих
вре мена Роџера Федерера. Био је то сјајан
меч, а врхунску игру показали су и не -

прикосновени Федерер, али и српска те -
ниска нада  Илија Бозољац. У првом сету
Швајцарац је био бољи и освојио га ре зул -
татом 6:3, и онда када су сви очекивали
рутинску победу тадашњег светског броја 1.
„пробудио“ се и српски репрезентативац,
који је у другом сету приказао сјајну игру
и после велике борбе успео да тај сет и
добије у тај брејку са (4)6:7. 

Био је то велики подстрек за српског те -
нисера у наставку меча, јер је мало било
играча који су у том тренутку могли да
одузму и сет на Вимблдону сјајном Роџеру
Федереру. Међутим, у трећем сету ипак је
Федерер показао зашто је био свет ски број
1 у том тренутку, и уз брејк пред ности
добио је резултатом 6:4. И поно во су сви
помислили да је други сет за Швајцар ца
био само лош моменат за њега, и да ће у
четвртом сету шампион  лако иза ћи на крај
са српским тенисером. На изне нађење
свих присутних,  Феде реру је било потреб -
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Ис крене похвале и честитке за приказану
иг ру од најтрофејнијег играча свих 
вре мена, Роџера Федерера
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но много више снаге и труда да одо ли
нападима нашег тенисера, и до 6:6 Бо -
зољац није дозвољавао да му се угрози
сервис! Швајцарац је успео да ос воји сет, а
самим тим и меч за пролазак у трећи круг
такмичења, али тек после врло неизвесног
тај брејка. После тог меча, и након сјајне
приказане игре, наш репре зентативац је,
иако поражен, до био више минутне ова -

ције са трибина, са којима се испраћају
само велики тениски шампи они. Осим
ова ција и аплауза од стране публике, Бо -
зољац је добио и ис крене по хвале и чес -
титке за приказану иг ру и од најтро феј -
нијег играча свих вре мена, Ро џера Феде -
рера. 

После овог турнира уследила је америч -
ка турнеја где је Бозољац  прошао квали -
фикације на АТР турниру у Лос Анђелесу,
док је у квали фикацијама за Отворено пр -
вен ство Аме рике, заустављен у финалу. 

Ту 2010. годину Илија Бозољац је окон -
чао освајањем титуле првака света са Деј -
вис куп репрезен таци јом Србије заједно са
ос талим српским асовима. 

Лична карта 
Датум и место рођења: 
2. август 1985, Александровац
Пребивалиште: Београд
Професионална каријера: од 2002.
Најбоља АТР позиција: 101. у синглу 
и 122. у дубл конкуренцији

Илија Бозољац на турниру
„Belgrade Open 2012.



БОРИС ПАШАНСКИ

У 2005. години на АТП
турнирима само је Федерер
имао више победа од
Бориса! По понашању
сличан и често поређен са
Агасијем и Мекинроом. Од
осам мечева у Дејвис купу,
шест победа

Тенис је спорт који играчу може да до -
несе велику славу, популарност, ауто -
ритет, новац, али исто тако може да га
одведе до руба амбиса, до очаја, усам -
љености, финансијске немоћи, речју, до
пута без повратка. Баш овако, са ампли -
тудама од плус до минус бесконачно,
трајала је, и још увек траје каријера Бориса
Пашанског, свакако једног од највећих
талената у Србији с краја 20. и почетка 21.
века. 

Иако је пролазио кроз велике осцила -
ције какве само тениски спорт може да ре -
жира, никада није одустајао, увек је био
упоран, истрајан, а красили су га непо -
љуљани победнички дух, борбеност, мен -
тална чврстина, квалитет и тениско умеће.
Борис Пашански је као врло емотиван
тенисер, че сто нагао јер није трпео неправ -
ду, често западао у проблеме, али себе и
свој мен талитет није успевао да умири,
или како сам каже, можда и није хтео да
спута. 

Често је био критикован због свог по -
нашања на терену, поређен је и са чувеним
Џоном Мекинроом и Андреом Агасијем
због понашања, али Пашански је за раз -
лику од ових тениских великана, увек тра -
жио само правду. У случају лошег резул -
тата или изгубљеног поена, никада није
кривио друге, већ је свој бес искаљивао
само на себи, и у себи... Али,  када би се
нашао у ситуацији где  је судија очигледно
погрешио у корист противника, онда би
улазио у расправу са судијом, не хајући
много за последице које могу настати. 

На терену је увек био пун енергије, тем -
пераментан и спреман за одбрану својих
ставова, па су га због тога неки крити -
ковали, неки волели, или пак обожавали.
Своје противнике увек је поштовао, и са
огромним бројем професионалних играча
имао изграђен изванредан однос. Омиље -
на подлога за Пашанског била је шљака, на
којој је свакоме противнику представљао
велику препреку. 

Рођен је у Београду, а одрастао на Мал -
ти, а завидну тениску каријеру изгра дио је
првенствено захваљујући личним способ -
но стима, јер је врло ретко имао по моћ
струч них људи, тренера, спонзора или по -
магача. Због свега тога сви његови ус песи
добијају још већи значај. Обарао је ре -
корде, али и западао у кризе из којих је
увек излазио јачи, искуснији и спремнији
за нове победничке походе. 
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Борис Пашански, Умаг 2008.



ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

425

Тенис је почео да игра од своје седме
године, најпре као и већина деце из забаве
али је ускоро открио свој велики тале нат за
овај спорт. Брзо је напредовао, прошао
кроз све селекције а са 19 година ушао је у
професионални свет тениса. Увек истиче
да  је сам  крчио пут ка врху, превазилазио

многе препреке, решавао многобројне про -
блеме који су га пратили, и врло брзо на -
предовао и у професионалним водама. 

Од 2001. је из године у годину бележио
значајан напредак на АТР листи, а 2004.
освојио је своју прву челенџер титулу на
турниру у Тампереу. 

Борис Пашански ће остати
неизбрисиво име у историји
српског тениса



У наредној 2005. години, сезону је за -
вршио међу 100. најбољих играча света.
Била је то сјајна сезона за њега у којој је
само Роџер Федерер имао више победа од
Бориса Пашанског. Ако се узме у обзир да
је у тој години Пашански био само на ко -
рак од прекида  тениске каријере, онда
његов улазак у 100. најбољих играча на
кра ју сезоне представља огроман успех.
Наиме, у марту те године, налазио се на
328. позицији АТР листе, и био у ситу -
ацији из које није видео излаз, а онда до -
лази до преокрета и почиње да ниже
победе, једну за другом. Најпре је у мају
исте године освојио фјучерс у Мађарској, а
онда је кренуо  његов златни слалом који

броји девет финала, од тога пет титула из
челенџер серије. Пашански је освојио ти -
туле у Будаоршу, Тампереу, Самарканду,
Будимпешти и Ара кажуу. Ови сјајни ре -
зултати и велики број победа који је забе -
лежио у тој години, Па шанском су донели
84. позицију на АТР листи, на којој је и
завршио сезону. 

Наредне, 2006. године Пашански наста -
вља у ритму у каквом је завршио прет -
ходну сезону, и на самом старту забележио
је тријумф и нову челенџер титулу на тур -
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Лична карта 
Датум и место рођења: 
3. новембар1982. године, Београд 
Професионална каријера: од 2002.
Најбоља АТР позиција: 55. (2006)
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ниру у Сантјагу. Затим је забележио три
АТР четвртфинала која су му донела и
најбољу позицију каријере, 55. место на
листи, а уједно је постао и први рекет
Србије. И након бриљантног почетка се -
зоне, и сјајне форме коју је стекао, Па -
шанског је поново задесила повреда и нови
проблем који га је потпуно избацио из
колосека. Међутим, иако препуштен сам
себи без ичије помоћи, Борис није одустао,
већ је кренуо у што бржи опоравак у циљу
повратка на тениске терене. 

Током целе године покушавао је да
поново уђе у победнички ритам, али тек
на крају сезоне успео је да забележи једно
финале у Бразилу. Након ду гог опоравка и
напорног рада, Пашански је у 2007. години
успео да тријумфује на још једном
челенџер турниру у Украјини, и тако
освоји своју осму титулу у каријери. 

Борис Пашански је за Дејвис куп ре -
презентацију Србије дебитовао 2003. годи -
не, али због многобројних повреда које су
га пратиле током каријере, није успео да
забележи већи број наступа за своју земљу.
Укупно је одиграо осам мечева у којима је
тријумфовао шест пута. 

У приватном животу увек је тежио да
буде оно што јесте и није по сваку цену
прибегавао трендовима које су сви пра -
тили. Такође, није се исти цао, нити по -
кушавао да добије пажњу  маркетиншким
триковима, искључиво је резултате успеха
тражио на терену, не ван њега. Иако на
терену врло енергичан и темпераментан, у
приватном животу увек миран, сталожен,
одмерен и достојан ствен. 

Врло успешан у Дејвис купу: Осам
мечева – шест победа



НОВАК ЂОКОВИЋ
Број 1 на светској АТП
листи. Најбољи спортиста
света у 2011. години.
Пет освојених гренд слем
турнира, десет мастерса.
Најбољи тенисер који је
икада рођен у Србији.   

Човек за кога се не можe ништа друго
рећи осим – ДАР СА НЕБА. Новак Ђоко -
вић. Најбољи Србин у историји светског
тениса, најбољи тенисер света, најбољи

спор тиста планете у 2011. години. Ништа
се у животу не дешава случајно, па је тако
фантастичан успех Ђоковића оно што му је
ваљда записано у судбини, али нешто за
шта се он изборио, чему се посветио, не -
што чему се потпуно предао. Момак који је
са 24 године постао краљ белог спорта,
освојивши у исто време и Вимблдон, не -
зва нично првенство света и најпрестиж -
нији гренд слем.

Прича о њему мора да почне управо ту,
у храму тениса, после освајања најпре сти -
жнијег пехара... 

У белом сакоу, право са вимблдонске
тра ве где је испунио дечачки сан после 20
година, са осмехом на лицу који говори
више од речи, дошао је у родни Београд да
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покаже оно највредније што је до тада ос -
војио у каријери. Да покаже све оно за шта
је мукотрпно радио, чега се све одрекао да
би постао краљ света и запевао омиљену
песму „Поломићу чаше од кристала...“ 

Као што је сваку титулу поклонио својој
земљи, тако је и највреднију. Показао да је
љубав најбољи рецепт за успех – љубав
према послу којим се бавиш, према поро -
дици која те чини јаким, према девојци
која ти испуњава жеље. Према прија -
тељима који знају да те утеше, према наро -
ду који је увек жељан хероја!

И, Новак Ђоковић је управо то – херој
Србије који је ушао у вечност!

– Има нешто у води – нашалио се Ноле
у свом шармерском стилу када су га давно
Американци питали шта то има Србија
ка да рађа тако талентоване момке и де -
војке.

А, у стилу тајног агента Џемса Бонда –
све мора бити савршено – тако у неколико
речи гласи профил Ђоковића. 

Много тога се променило у тенису за две
деценије од када је први пут узео рекет у
руке, али у њему самом ништа. Постао је
број 1 у великом стилу, а остао је исти.
Увек искрен, отворен, спреман за сарадњу,
другује се истим пријатељима од шесте го -
дине, а спорт којим се бави је оно што во -
ли, ради пуним срцем и у сваки меч улази
са жељом да победи.

– Перфекциониста сам од малена и у ве -
ћини ситуација желим да све буде иде -
ално. Као клинац плакао сам после пораза,
док ми тата није објаснио да не може сваки
пут да се побеђује – причао је некад Ноле
присећа јући се  детињ ства. 

Енергијом која плени и засењује успео је
да све своје недостатке претвори у пред -
ности, да као мађионичар извуче из сваког

У академији Николе Пилића Са осам година Новак је већ показивао
вансеријски таленат, „највећи после Монике
Селеш“ како је говорила Јелена Генчић.
Требало је одлучити шта и како даље јер је
тенис спорт који узиме све – новац и душу.

– Тешко је било – признала је мама Дијана.
– Новак се развијао и требало га је пратити у
свему, а није се имало.  Друштво, по правилу,
тек касније када почну да пристижу при знања
и медаље сети се те деце. Можете замислити
како нам је било када је Новак са дванаест и
по година година први пут оти шао сам од
куће. Три месеца је био у Не мачкој, у ака -
демији Николе Пилића, који је водио рачуна о
њему као о свом детету. Добра страна тога је
што је Новак почео рано да се осамостаљује. 

Сампрас идол од малена
Идол Новака Ђоковића од малена био је

Американац Пит Сампрас. Свиђао му се како
сервира и како се понаша на терену. Али, за
разлику од увек смиреног Пита, Ђоковић је
без премца када је у питању харизма на
терену и ван њега. Добио је надимак Џокер
јер зна да се нашали и насмеје публику, да
имитира, пева, весели се, показује емоције.
Никад није био себичан, воли да је окружен
занимљивим људима, да ужива кад му је
животни пут наклоњен томе. Говори српски,
енглески и немачки, а служи се француским
и италијанским језиком. 

Центар Пилић у Минхену 2008: 
Новак Ђоковић, Никола Пилић,

Александар Поповић 



могућег ударца кеца из рукава. И кад је
био у дефициту, остао је позитиван. Ште -
део је снагу за преокрете, за једну лоптицу
која враћа у живот. А онда би из свег гласа,
као разјарени тигар показао коме припада
тениски терен, ко је краљ бетона и шљаке.
Ко има највеће и најснажније срце.  

Он је, према неподељеном мишљењу,
за четник атомског тениса, предводник
спорт ских робота које је немогуће сру -
шити. Игра тенис у магновењу, може и
затворених очију ако треба. Поразио је све
највеће ривале, доказао да му нема равног.
Ушао је у легенду. Заувек. Јер је чаробњак
са рекетом. 
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Први пут број 2 
у фебруару 2010.

Првог дана фебруара 2010. Новак се
попео на другу позицију АТР листе први пут
у својој професионалној каријери. Потом је у
последњој недељи истог месеца одбра нио
титулу у Дубаију, а у марту, заједно са
другарима из репрезентације Ноле је донео
Србији четвртфинале Дејвис купа тријумфом
над САД у Београду. Непосредно пред чет -
вртфинални Дејвис куп окршај у Сплиту који
је Србија добила са 4:1, Новак је играо у по -
луфиналу Вимблдона, где је поражен од Чеха

Томаша Бердиха. 
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И цео свет му је под ногама – доказао је
да има најјачу главу, најхрабрије срце, нај -
снажније тело, најбрже ноге, најпре циз -
нију руку, најдуховитије шале... Све то,
успео је да споји у шампионску круну.
Србија од Новака Ђоковића никад није
имала бољег амбасадора у свету, речено је
неколико стотина пута…

Нови миленијум 
и берба трофеја 

Нови миленијум донео је преображај
српског тениса. Наравно, прва виолина
био је нико други до Новак Ђоковић. Имао

Ретроспектива
2012. – Аустралијан опен, Мајами
2011. – Аустралијан опен, Дубаи,

Индијан Велс, Мајами,
Београд, Мадрид, Рим,
Вимбл дон, Монтреал, 
Ју-Ес опен

2010. – Дубаи, Пекинг, Дејвис
куп;
ФИНА ЛА: Ју-Ес опен 
и Базел

2009.  – Дубаи, Београд,
Пекинг, Базел,
Париз; 
ФИНАЛА:
Синсинати, Рим,
Монте Карло,
Мајами, Хале

2008. – Аустралијан опен,
Индијан Велс, Рим,
Мастерс; 
ФИНАЛА: Квинс,
Синсинати, Бангкок

2007. – Аделејд, Мајами, Есторил,
Монтреал, Беч; 
ФИНАЛА: Индијан Велс, Ју-Ес
опен

2006. – Амерсфорт, Мец; 
ФИНАЛЕ: Умаг

Сви Нолетови тренери
У тајне тениске вештине Новака је упутила

Јелена Генчић, а као малишан тренирао је на
Партизану. Са 12 година са њим је радио Ни -
кола Пилић, а када је запловио у профе -
сионалне воде 2005. сарађивао је са Итали -
јаном Рикардом Пјатијем, а једно кратко
време и са Дејаном Петровићем. После тога
је 2006. године дошло до познанства са
Словаком Марјаном Вајдом и та „љубав и
поверење“ трају и дан данас. 

Вајда је за њега други отац а само је у
једном периоду имао уз Словака и Амери -
канца Тода Мартина. 



је 14 година када је 2001. постао троструки
шампион Европе - у синглу, дублу и
екипно. Окитио се тада златом у Сан Рему
са селекцијом плавих, док су на Светском
шампионату постали вицешам пиони. 

Замајац се покренуо и Новак наредне
године (2002) постаје лидер Старог кон -
ти нента у конкуренцији до 16 година.
Осваја престижне турнире „Ла Боул“ и
„Ла Поет“ у Француској, славио је и на
познатом Принцес купу у Мајамију, као и
на ITF турниру у Панчеву (до 18 година)
где је срушио ривале старије и по три
године од њега. После пет одиграних ITF
турнира заузео је 40. место најбољих ју -
ниора света.

У сезони 2003. наставио је да импре -
сионира великим резултатима и титулама.
Почео је са финалом ITF турнира у Нирн -
бергу које је предао због повреде. Усле -
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Први телевизијски интервју
Имао је качкет на глави окренут наопачке,

рекет је изгледао већи од њега и био је то
први интервју Новака Ђоковића на Телеви -
зији Београд. Причао је, озбиљан са тих осам
година, као и данас са 25.

– Шта највише волиш у тенису? – питао је
нешто мало већи клинац малог Нолета.

– Највише волим форхенд, бекхенд, волеје
и с њима побеђујем противнике. 

И онда је изговорио невероватну рече -
ницу на питање када се игра?

– Играм се ноћу јер преко дана идем на
тренинг, у школу, а после тренинга морам да
завршим домаће задатке.

Тенис му је био обавеза, али му је циљ био
исти:

– Да постанем првак. 
Постаде велики Ноле баш то – најбољи

играч света. 

Први АТР трофеј 
у Амерсфорту 2006.

У холандском граду Амерсфорту 2006.
Ђоковић осваја прву АТР титулу, а тај турнир је
2009. откупила његова породица када се ро -
дио „Србија опен“. Уследила је титула и у Мецу
која му је омогућила да по стане најмлађи

играч у Топ 20. Исте године Ђоковић је
одиграо и прво гренд слем чет врт -

финале, и то на Ролан Гаросу. Сезону
је завршио на сјајном 16. месту.
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дила је нова златна медаља коју је за земљу
извојевао Ђоковић. У француском граду
Латнеу са друговима из репрезентације,
под вођством селектора Јована Лилића,
сти   гао је до назива најбољег у Европи до 16
година. Одиграо је шест мечева и имао
стопостотан учинак.

У лето 2003. Новак осваја профи првенац
на фјучерсу који је организовала Црвена
Звезда. У првом колу савладао је четвртог
носиоца, узео први ATP поен и наставио да
руши препреке све до титуле.

– Маштао сам да прођем прво коло и
узмем први профи поен, а десило се што
нисам ни сањао, титула. Показао сам у
мојој земљи, родном граду да професи -
онални играчи нису јачи од мене и доказао
да могу да играм у тој конкуренцији –
одзвањале су тада речи Новака, који је био
члан „црно-белих“ из Хумске. 

Кренуо је незадрживо и ништа није било
немогуће. Освојио је први фјучерс, а на
следећем који је организовао ТК Дрил
доспео до полуфинала и имао осам уза -
стопних победа. 

Уласком у свет професио налаца преско -
чио је одмах пола листе најбољих тенисера
света. 

На последњем фјучерсу, број 6 који се
играо у СЦГ 2003. године, играо је полу -
финале, а на путу до њега надиграо је и 16
година старијег Француза Салвеса, човека
који је деведесетих био пет година у првих
100 на свету. Покупио је ловорике и на
државном првенству у конкуренцији до
18, а затим је дошла и титула сениорског
екипног првака државе са Партизаном.
Управо је Новак донео одлучујући поен и
победу над вечитим ривалима са Кара -
бурме.

Јелена Генчић, прослављена тенисерка
бивше Југославије, први је тренер који је бру -
сио таленат Ђоковића на Копаонику где је
држала тениски камп за малишане.

– Никад ми се неће избрисати из сећања
када ми је четворогодишњи дечак дошао у
камп са тениском торбом уредно спакова -
ном за прави професионали тренинг – увек
се радо присећа тог тренутка Генчићева. –
Питала сам га ко му је спаковао торбу, а он
је одговорио да је сам то урадио, а када сам
га питала шта жели да постане кад порасте,
без размишљања је рекао „први тенисер
света“.

Био је то Новак Ђоковић, најстарији син
Срђана и Дијане Ђоковић, који су се упознали
управо на Копаонику где је Срђан као
страствени скијаш радио као инструктор у
„Генексовој“ школи. При дружила му се и
Дијана као дифовац и љубав према белим
стазама спојила их је заувек. 

Ипак, њиховим синовима Новаку, Марку и
Ђорђу, рођеним у размацима „олимпијских

циклуса“ у крв је ушао онај топлији и екстра -
вагантинији бели спорт. Првенац Ноле поста -
вио је свет под своје ноге, на браћи је остало
да се докажу.

А све је почело на Копаонику...
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Због рата постао 
гладнији успеха

У престижној америчкој емисији „60 ми -
нута“ Си-Би-Ес-а почиње прича у којој Новак
износи детаље из времена НАТО агресије.
Причу прате снимци мрачног и мем љивог
подрума који је спасавао Београђане за вре -
ме бомбардовања 1999. године: 

– Ево, овде смо се скривали док су сирене
завијале и било нас је много – озбиљног
израза лица и са посебним уздахом показивао
је Ноле новинару шта је све проживео као
дете. – Свако ко је могао да дође био је овде,
било нас је много и није било лимита. 

У прве две недеље бомбардовања поро -
дица Ђоковић је свако вече проводила у под -
руму. Али, ни то није спречило Новака да на -
стави да тренира и 12 година после тих ужас -
них месеци постане светски рекет број 1.

– Наставио сам да тренирам и првих не -
деља сам био потпуно деконцентрисан. Буди -

ли смо се око два, три сата ујутру сваку ноћ
због бомби скоро три ме сеца. И поред свега
покушавам да од тога са чувам само пози -
тивне и светле ствари – ни смо ишли у школу и
могао сам много више да играм тенис.

Новинар је закључио да му је рат помогао
да постане шампион!

– Можда, на неки начин, јер сам постао јачи
и гладнији успеха – са осмехом је констатовао
Новак Ђоковић. 

Три пута у финалу Ју-Ес опена

Ево, овде смо се скривали…
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У профи воде са Гемакса
2005. године

После челинџера у Београду, који се
играо почетком фебруара 2005. године Ђо -
ковић доноси одлуку да се посвети про -
фесионалним турнирима и путу ка врху
листе професионалних тенисера.

Исте, 2005. године у Мелбурну, Паризу
и Лондону на гренд слемовима прошао је
по три кола квалификација. После тога, у
Њујорку на Ју-Ес опену био је у главном
жребу, играо треће коло и дошао до 80. на
светској ранг-листи. На последњем тур -
ниру те године, париском мастерсу до лази
до трећег кола претходно „унов чивши“
прву победу у каријери над Топ 10 игра -
чем АТР листе, Маријаном Пуертом из
Аргентине (9). То му је омогућило да сезо -
ну заврши на 78. месту.

А, онда је дошла сезона из снова. Већ
прве недеље 2007. године Новак се попео
на шампионско постоље на старту аустра -
лијске турнеје у Аделајду. Била је то само
увертира за полуфинале у Ротердаму и
финале Индијан Велса.

Србија и Дејвис куп 
увек у срцу

Још 2003. године Новак је био на ширем
списку Дејвис куп селекције СЦГ за мечеве са
Обалом Слоноваче и Бугарском. Али, деби -
товао је 2004. на теренима Гемакса у Бео -
граду, у првом колу друге Евро-афричке гру -
пе када само забележили победу од 5:0 про -
тив Летоније. Од тада је стандардан члан ре -
презентације са 21 победом у 29 мечева,
велика покретачка снага, капитен без чијег
ангажовања Србија не би успела да за три
године од аутсајдера стигне до шампионског

трона и „салатаре“ 3. децембра 2010. године. 

Септембра 2007. Новак је са Зимоњићем,
Типсаревићем, Троицким и селектором Обра -
довићем обезбедио Орловима улазак у Светску
групу Дејвис купа победом у Арени над Ау стра -
лијом. Ништа га није могло зауставити, па је осво -
јио пету титулу у каријери на турниру у Бечу, а
сезона је окончана пласманом на први мастерс у
Шангају. Иако није успео да се пла сира у
полуфинале годину је завршио на трећем месту
светске ранг-листе. 



Ђоковић је добио велико самопоуздање
и осваја прву титулу мастерс серије у
Мајамију. Неколико недеља касније Србин
стиже до трона и на турниру у Есторилу.
Уследела су полуфинала Ролан Гароса и
Вимблдона, да би средином августа на тур -
ниру у Монтреалу, који је освојио, савла -
дао редом, у три дана, прва три тенисера
света: Ендија Родика, Рафаела Надала и
Роџера Федерера. 

И онда прво гренд слем финале, на
њујоршком бетону – у финалу Ју-Ес опена
поражен је од Роџера Федерера. 

„Род Лејвер“ арена
Новак Ђоковић је показао свету да је у стању

да се попне на тениски Монт Еверест. Стајао је
насред  „Род Лејвер“ арене, и само што се није
ударао у груди када је изјавио: 

- Просто је невероватно. То је једно осећање
које се не може описати. Бићу кратак. Веома,
веома сам поносан на себе. 

Био је то 27. јануар, Свети Сава
школска слава. Ноле је ушао
међу бесмртне спорт ске
идоле Србије. Прославио је
први гренд слем на месту
намењеном само за велике
шампионе – на Балкону град -
ске скуп штине где су сва злата
прослављали ко шаркаши, од -
бо ј каши, ватерполисти. 

Зато још једном може да се
каже да ни шта није слу -
чајно, јер му је једно од
нај већих признања у ка -
ри јери, „Орден Светог
Саве“ првог реда, три
године касније доде -
лила Српска право -
славна црква за све
што је за свој народ учинио Новак Ђо ковић. 

У 2008. години на списку великих ус пеха
Београђанина су два турнира мастерс серије –
Индијан Велс, Рим и круна на мастерс купу у
Шангају. 

Пет титула и десет финала 
у 2009. 

Новак је 2009. годину отворио у Бриз -
бејну, где је на старту такмичења поражен
од Летонца Ернеста Гулбиса. То је била
нај успешнија сезона у каријери нашег те -
нисера до тада - одиграо је десет финала, а
на победничко постоље попео се у пет гра -
дова: Дубаију, Пекингу, Базелу, Паризу,
али је Новаку најдража била титула у род -
ном граду, Београду, у коме је одржан
први српски АТР турнир икада у месецу
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мају. Синсинати, Рим, Монте Карло, Ма -
јами (сви из категорије мастерс серије
1000) и Хале измакли су из Ђоковићевих
руку, али су значајно допринели да Новак
и ову годину заврши као трећи тенисер
света. Постао је први играч који три сезоне
заредом држи трећу позицију после Шве -
ђанина Матса Виландера који је то пос -
тигао од 1985 до 1987. 

Одиграо је највише мечева – 97, забе -
лежио 78 победа а од тога 53 на тврдим
подлогама што му је био лични рекорд.
Не  забораван ће остати Новаков меч полу -
финала у Мадриду против Шпанца Надала
који је постао најдужи меч у историји
игран на шљаци у три сета – четири часа и
три минута. 

А, улазак у завршни круг великих шам -
пиона почео је у децембру 2010. када је са
репрезентацијом Србије освојио шампион -
ску титулу у Дејвис купу. И од тог тре -
нутка постао је непобедив. Код куће, у
„Београдској арени“ елаборирао је како се
постаје шампион и само је пренео то исто у
својој каријери. То изгледа једноставно,
али је у ствари много компликовано. Али,
када се све коцкице сложе као код Нолета,
када се достигне максимална физичка и
психолошка стабилност, када си свестан
снаге и моћи, када се не плашиш никога…
тада се постаје краљ.

Кренуо је у јануару 2011. да сеје страх на
Аустралијан опену и после седам победа
освојио други гренд слем у Мел бурну са

Ненад Зимоњић и Новак Ђоковић у мечу полуфинала Дејвис купа 2010. у Прагу
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само једним изгубљеним сетом. Деловао је
нестварно сигурно на терену, а то се
показивало из дана у дан и наредних пет
месеци. Други турнир одиграо је у
Дубаију и остварио хет-трик – трећи пехар
у облику брода из земље шеика заблистао
је у рукама Ђоковића. Посебан зачин била
је друга победа заредом над Роџером Фе -
дерером – после полуфинала у мелбурн -
шком парку Швајцарац је пао и у Дубаију.
И онда долази фантастична мартовска тур -
неја мастерс серије 1000 – Новак Ђоковић
осваја Индијан Велс у маестралном стилу –

трећи турнир заредом побеђује Федерера
(полуфинале) да би у финалу почистио и
Рафаела Надала, тада првог играча света.
Била је то 18. победа у низу, који се на -
ставио у још јачем темпу. До завршнице
турнира у Мајамију одиграо је пет мечева

Британски пасош 
– ни за какве паре

Шта би било кад би било или како кажу у
Великој Британији „никада нећемо сазнати
колико смо били близу да Новак Ђоковић
репрезентује нашу земљу.“

Само он и његова породица знају колико
и шта им је понуђено да промене држав -
љанство и настане се на Острву.

Али, патриота какав је био мали Ноле и
цела његова фамилија нису се дали купити.
Ни за шта на свету. Сада је „Ноле национале“
понос и дика Србије.

– Да будем искрен веома
озбиљно смо разговарали –
причао је Београђанин за
„Тајмс“ присећајући се до -
гађаја са почетка каријере. –
Британци су ми нудили
много могућности јер им је
био потребан неко уз Ендија
Марија који је и онда био
усамљен а и сада је. То је по -
ражавајуће због великог нов -
ца који је уложен у тенис. 

Иако је до сада зарадио
преко 36 милиона долара од
турнирских награда, Новак
Ђо ковић их тада није имао,
али није мислио само о
парама.

– Није ми новац био преко
потребан јер сам почео да га
стварам сам и имао га до -
вољно да приуштим путо -
вања са тренером – нагласио
је наш најбољи играч у ис -
торији тениса. – Ја сам
Србин, по носим се тиме и
нисам то хтео да изгубим
само зато што друга земља има боље услове.
Да сам, којим случајем, пристао да играм за
Велику Бри танију радио бих то као што
радим за Србију али дубоко у себи бих
заувек осећао да ту не припадам. Ја сам
једини који је донео одлуку. 
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Досањан сан: вимблдонски трофеј 2011.
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Монте Карло 2012. – један
од најтежих турнира

Тужну вест о смрти деде Владимира при -
мио је Новак Ђоковић за време тренинга
пред меч са Долгополовим у Монте Карлу.
Новак је ипак пре ломио и остао у граду
гламура. Мучио се и борио са осећањима
током меча са укра јинским тенисером, да би
после три сета успео да га надигра са сузама
у очима. Поклекао је тек у финалу против
Рафаела Надала, очигледно савладан тугом и
умором. 

и изгубио само 18 гемова, и у финалу задао
други нокаут Надалу и освојио четврту
титулу у низу. 

Цео свет је писао о надмоћном и фан -
тастичном Србину са друге планете, Су -
пермену са Криптона а то је још само
додатно уливало енормну количину само -
поуздања Нолету. Дошао је у родни Бео -
град, на свој турнир и освојио пету титулу.
И онда долазе тренуци за памћење – мече -
ви који су остављали љубитеље тениса без
даха, у Мадриду и Риму. 
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Мислило се да ће Новаку понестати сна -
ге на мадридској шљаци где је Рафа био
краљ, али Србин је играо најбољи тенис у
каријери на црвеној земљи. Шпанац је
надигран у финалу четврти пут у сезони, а
тако је било и недељу дана касније у Риму. 

Победе су се бројале из дана у дан, при -
ближавао се обарању рекорда Џона Ме -
кинроа од 43 узастопне победе на туру,
али бескрајна прича завршена је пред Три -
јумфалном капијом на броју 41, када је Ро -
џер Федерер за длаку, и по мраку, био бо -
љи у полуфиналу Ролан Гароса. 

Што те не уби то те ојача, а Новак је тај
врхунац задовољства, највеће среће и бла -
гостања доживео 3. јула када је освојио нај -
престижнији гренд слем трофеј – Вимбл -
дон, и сменио Рафаела Надала на те ниском
престолу после пете победе у сезони. 

После тога пред Нолетом је био само
свемир. Освојио је и пети турнир из мас -
терс серије у Монтералу, затим је у фи налу
Синсинатија предао Ендију Мареју. Круна
је стигла у Њујорку – моћни Србин je
осво јио трећи гренд слем сезоне после два
меча која су изабрана за најбоље у 2011. 

Велики донатор и амбасадор УНИЦЕФ
Новак Ђоковић је увек био међу првима

када је требало показати суптилну душу и
хуманост и од 2007. године постоји Новаков
фонд. Погађале су га у срце неправде и
несреће, пре свега према свом народу, па
онда и другима. Као тинејџер борио се од
првог дана акције да се обнови Авалски
торањ, купио је модерно санитарно возило за
Косовску Митровицу одакле потиче његова

породица, поклонио 100.000 долара мана -
стиру Грачаница за куповину имања, снимио
песму са Хрватом Ивом Карловићем „Моја
дрога је тенис“ у оквиру хуманитарне акције
„Амбасадори регије против дроге“, играо за
помоћ Јапану после катастрофалног земљо -
треса, као национални амбасадор УНИЦЕФ-а
донирао 100.000 долара угроженој деци
Србије… 

Глутенски бум
У медијима се дуго у 2010. и 2011. гово -

рило о специјалном режиму исхране Новака
Ђоковића. Безглутенска храна дала је нову
енергију Београђанину и решила га алергија
и здравствених проблема који су га мучиле
неколико година уназад и онемо гућавале
коначан пробој на врх.

Исхрана без намирница базираних на жи -
тарицама које у себи садрже глутен донела
је Новаку беспрекорну физичку припрем ље -
ност и постала хит међу спортистима света. 



– спасене две меч лопте у полуфиналу
против Роџера Федерера и финалне по беде
над Рафаелом Надалом. 

Заређале су се награде за „нај“ од Аме -
ричке спортске академије, Би-Би-Си-ја,
Асо шијетид преса, Балкана, Олимпијског
ко   митета Србије… за једног од најбољих
спортиста свих времена.

- Трудим се колико год могу да останем
на земљи и сваки дан наилазим на нове
изазове, нова искушења и није лако –
изјавио је Ноле после освајања „Лауреусо -
ве“ награде за најбољег спортисту света у
фебруару 2012. - Али, не жалим се јер
радим оно што волим, успешан сам у томе
и имам сјајне људе око себе које волим и
који ми помажу на најбољи могући начин
да остварим своје снове. Као тенисер имам
век још пет до десет година, у зависности
од тога како ме тело буде служило, а после
тога желим да имам нормалан живот,
породицу и да постанем отац. 

Да ли могуће живети као „нормалац“ ако
је у стварности тениски титан и једна од
највећих спортских звезда 21. века – пи тају
се многи. Јесте, јер…

– Нормалан живот је доступан за сва -
кога, у зависности како постави приватан
живот и пословни, како балансира између
тога. Нормалан живот је тешко дефини -
сати у зависности од тога шта ко у животу
ради. Али, ако је насмејан, позитиван и ако
човек заиста то жели и ако оберучке при -
хвата оно што му живот пружа не може да
не буде срећан – филозофски констатује
Новак и додаje. - Љубав је мени велики
покретач – љубав девојке, породице, при -
јатеља и из те љубави црпим енергију за
све победе на терену. Искушења су на сва -
ком кораку, имате толико избора и посла -
стица које би могли да пробате и мислите
да су добре, али човек учи из грешака и
живота. А, оно што сам научио јесте да
једноставност и уравнотеженост у животу
представљају све.
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Лауреус – спортски Оскар

Владар Мелбурна, Вимблдона, Ју-Ес опена,
први рекет АТР листе, петоструки гренд слем
шампион, играч који је 2011. завршио на
самом врху белог спорта уз скор од 70 победа
и свега шест пораза, после свих тениских
признања добио је и престижну Лауреус
награду на гала церемонији у Централ холу у
срцу Лондона. 

Иако се до последњег тренутка није знало
коме ће ексклузивна статуета отићи у руке,
јер су Новакови противкандидати били све ас
до аса: Лионел Меси (најбољи фудбалер
света), Усеин Болт (невероватни спринтер са
Јамајке), Дирк Новицки (шампион NBA лиге),
Себастијан Фетел (првак у Формули један) и
Кадел Еванс (освајач Тур д’Франса), цело -
купна јавност, како на Острву, тако у Европи и
на свим осталим меридијанима потпуно је
сложна да је Ђоковић по резултатима испред
свих њих и да је више него заслужено добио
признање.
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– Хвала свима на овој великој награди. Не
могу речима да опишем како се осећам
вечерас. Сама чињеница да сам у истој соби са
највећим спортистима света, које слободно
могу да назовем легендама, са великим
словом Л, је велика част и привилегија – било
је прво што је Новак изјавио док га је пратио
снажан талас аплауза у велелепној дворани.

Победник Лауреуса добија ексклу зивну
статуу, многима сличну оној на додели Ос -
кара, коју производи искључиво компанија
„Картије“. Универзална природа спорта сим -
болише свих пет континената угравираних на
њеној основи. Висока је 30 центиметара, а

тешка 2,5 килограма. Свака фигура садржи 670
грама чистог сребра и 650 грама позлате.

Није Ђоковић крио радост због прогла -
шења за најбољег.

– Можете да замислите колика ми је част
указана тиме што сам у прилици да држим ову
награду у рукама, и да уз моје име стоји натпис
„Најбољи спортиста године". Ово признање
значи ми много, као и мом тиму, породици и
навијачима широм света. Користим ову
прилику и да се захвалим Лауреус фондацији
на сјајном послу који обавља. Спорт је заиста
инспирација и мотивација за многе од нас, и
језик који сви разумемо и волимо.
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Олимпијска медаља 
за Србију

Но вак Ђо ко вић је у Пекингу 2008. године, у
мечу за брон за ну ме даљу победио Аме ри кан -
ца Џејмса Блеј ка са 6:3, 7:6 и на тај на чин одр -
жао ра ни је да то обећање да ће Ср би ји до не ти
ба рем јед но од лич је. У ду блу са Ненадом Зи -
мо њићем ни је успео, али га у син глу ипак није
би ло мо гу ће спре чи ти...  

„Здра во Ср би јо, ево ти још јед не медаље“,
ви као је Но ле по сле ме ча, док је огр нут срп -
ском за ста вом тр чао по олим пиј ском се лу и
поздрављао окупљене на ви ја че. 

Не пу на 24 ча са на кон што је не срећ но из гу -
био у по лу фи на лу од Шпан ца Ра фа е ла На да ла,
тада дру ги ре кет све та про на шао је на чин да
за бо ра ви онај бак су зни смеч у аут и про тив
Блеј ка ура ди оно што се мо ра ло ура ди ти. А, то
му, ка ко ка же, и ни је би ло на ро чи то те шко, по -
себ но не на кон сјај ног успе ха Ми ло ра да Ча ви -
ћа, ко ји га је и ин спи ри сао.  „Ка ко да ме не ин -
спи ри ше, ка да је медаљу  др жао по ред пи ле -
ти не да нас док смо је ли! А, ја  је гле дам и ми -
слим на мој меч... Хва ла Ча ви ћу што ме је об ра -
до вао. Мо ја медаља је сте брон за на, али ми -
слим да је злат на као и његово сре бро. Ве ро -
ват но су сви ми сли ли да мо гу и боље, али је
освајање олим пиј ске медаље, би ло ко је олим -
пиј ске медаље, за и ста огро ман успех“ по ру -
чио је Ђо ко вић. 

Би ла је то пр ва олим пиј ска медаља у те ни су
за Ср би ју. Ђо ко вић је рекао да би во лео да
брон за ну медаљу про сла ви у дру штву сре бр -
ног Ми ло ра да Ча ви ћа, што би био и ред на кон
све га што су у Пе кин гу за јед но про шли.  „Би ће
ми ја ко дра го да за јед но про сла ви мо наш
успех. Ви де ли смо се по сле његове медаље и
за и ста ми је дра го због ре зул та та ко ји је на -
пра вио. И сам ми је ре као да у последњих пар
да на ни је спа вао ни се дам са ти укуп но, што
довољно го во ри о емо ци ја ма, стре су и нер во -
зи пред на ступ. Али, те жак рад се ис пла тио и
њему и ме ни, та ко да нам са да пред сто је да ни
од мо ра и славља. Он ће их, до ду ше, има ти ма -
ло ви ше, јер ја мо рам од мах у Њујорк“, ре као је
Ђо ко вић, ко ји због на сту па на Ју-Ес опе ну није
могао да до пу ту је у Бе о град и за јед но са на ви -
ја чи ма про сла ви брон зу. 

Пласман
1. Рафаел Надал (Шпанија) 
2. Фернандо Гонзалес (Чиле) 
3. Новак Ђоковић (Србија)  
1. коло: Ђоковић – Роберт Џинепри (САД) 6:4, 6:4;
2. коло: Ђоковић – Рајнер Шутлер (Немачка) 6:4,
6:2; 3. коло: Ђоковић – Михаил Јужни  (Русија) 7:6,
(7:3), 6:3; четвртфинале: Ђоковић – Гаел Монфис
(Француска) 4:6, 6:1, 6:4; полуфинале: Ђоковић –
Рафаел Надал (Шпанија) 4:6, 6:1, 4:6;  за 3. место:
Ђоковић – Џејмс Блејк (САД) 6:3, 7:6 (7:4)

Трио најбољих на тениском турниру у
Пекингу: Фернандо Гонзалес, Рафаел
Надал и Новак Ђоковић
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Но вак је на кра ју при знао да је сла бо спа вао
по сле по ра за од На да ла, да се још ду го не ће
по ми ри ти са на чи ном на ко ји је из гу био, да је
би ло те шко опо ра ви ти се на кон рас пр ше ног
сна о олим пиј ском зла ту у Пе кин гу, али да је
све то за бо ра вио оно га тре нут ка ка да је иза -
шао на цен трал ни те рен и са дру ге стра не
мре жи це угле дао аме рич ког те ни се ра Џејмса
Блеј ка. 

„Мо рао сам да смог нем сна ге, сам се бе да
убе дим да мо рам уз диг ну те гла ве да иза ђем на
те рен и дам све од се бе да осво јим медаљу.
Ни ка да пре ни сам био у си ту а ци ји да по сле по -
ра за имам шан су да по бе дом осво јим при -
знање. То је би ла но ви на за ме не и искре но
сам сре ћан што сам успео у то ме,  памтићу све
што ми се овде десило све док будем жив.“

Четири године касније, на Играма у Лон до -
ну, Новаку Ђоковићу је при пала част да на
свечаном отварању предводи срп ске олим -
пијце и понесе државну заставу.

Чинило се да ће овај пут све протећи лакше
с обзиром да на Играма, због повреде, није
учествовао освајач златне медаље из Пекинга

Рафаел Надал. Падали су једни за дру гим
Италијан Фабио Фоњини (2:1), Америка нац
Енди Родик (2:0), Аустралијанац Лејтон Хјуит
(2:1), Француз Џо Вилфрид Цонга (2:0), а добре
игре обећавале су једну од медаља. А онда је у
полуфиналу дошло до сусрета са Ендијем
Марејем који је пре тога елиминисао Шпанца
Николаса Ал магра. Британац је пред својом
публиком успео да Ђоковића савлада у два
сета (7:5, 7:5) и остави српског тенисера да
утеху потражи у борби за бронзу, баш као и у
Пекингу, али до медаље се овај пут није могло.
Изванредном игром, трећег места на олим -
пијском турниру домо гао се аргентински те -
нисер Хуан Мартин дел Потро (7:5, 6:4) а
Србија је остала без медаље. 

Колико је Енди Мареј добро играо на
олимпијском турниру видело се у финалном
мечу у ком је први рекет света Швајцарац
Роџер Федерер поражен од Шкотланђанина
чак са 3:0 (6:2, 6:1, 6:4).

Дефиле српских олимпијаца 
у Лондону 2012. године 



НИКОЛА ЋИРИЋ 
Са шест година играо
првенство СФРЈ до 18
година! У дресу Црвене
звезде победио Новака
Ђоковића који је тада у
финалу екипног првенства
државе играо за Партизан  

Рођен и одрастао у Београду на Кара -
бурми, у тениском клубу Црвена звезда.
Почео је да игра тенис са четири године,
када још као клинац није најбоље научио
ни да хода, а не да трчи по тениском тере -
ну са рекетом у руци. Али, како сам каже,
сећајући се тих првих дана, није то било
због тога што му се више од свега свидео
тај спорт, већ из разлога што је то била
Црвена звезда!

Оцу и мајци дугује велику захвалност за
пуно ствари у животу, а када је спорт у пи -
тању онда је то подједнако подељено. Због
оца је заволео Звезду, а мајка је је била та
која је изабрала тенис.

Никола је заволео спорт који му је пону -
ђен и показан, а онда се врло брзо испос -
тавило да је на тениске терене Црвене звез -
де стигао прави мали фанатик. Сате и сате,
овај малишан је проводио „лупа јући“ на
зиду. Интересантно, и дан данас у кафићу
Црвене звезде подсете се многи и причају
као анегдоту приче како је Никола са
непуних пет година остајао до поноћи
поред зида, како није хтео кући да иде и
како га је било тешко најурити одатле. Ре -
зултати ударања по зиду и безброј сати про  -
ведених на терену стигли су веома врзо.
Никола је са шест и по година играо и
осво јио први турнир, отворено првенство
Бео града за играче до 10 година! Ово није
про шло неопажено у тениским круговима,

па је исте године Никола постао нај млађи
учес ник првенства СФРЈ до 18 година(!)
које је касније освојио Горан Михајловић.
Мимо свих правила добио је специјалан
позив („дивљу карту“) од тадашњег пред -
седника Звезде Мишка Сретеновића и ве -
ро ватно поставио рекорд који ће заувек
остати, да шестогодишњак игра турнир са
играчима до 18 година! Није забележено
нигде у свету да се овакав случај догодио.

Пуно тениских тренера је прошло у ка -
ријери Николе Ћирића, од сваког је на -
учио по нешто, а онда је врло брзо схватио
да је сам себи најбољи тренер и тако је нас -
тавио кроз професионалну каријеру. Уса -
вршавање на терену, за време спаринга,
му котрпан рад и хиљаду понављања сваког
покрета, нешто је што се само по себи ра -
зуме и ту нема много филозофије. 

Отац га је научио нечему што је касније
у каријери обилато користио, сервису. Од
малих ногу сервис му је био, касније међу
професионалцима такође, најјаче оружје. 

Као јуниор, 1995. године, постао је пр -
вак Југославије до 12 година, касније, до 18
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година (1999), онда и сениорски првак.  Ју -
ни орски тенис најчешће није играо због
не  могућности родитеља да испрате нешто
што је било веома финансијски захтевно,
него је са 16 година почео одмах да игра
сателите и фјучерсе, углавном по Србији а
касније постепено и у ино стран ству, оно -
лико колико су родитељи били у могућ -
ности да му помогну.

Са непуних 18 година већ је имао прве
АТР бодове и то је период када је коначно
почео сам себе да издржава. Није било
спон зора који би финансирали каријеру
једног талентованог играча као што је био
Ни кола, али је он успевао да опстане у
АТР туру, због чега су он и његова поро -
дица веома поносни. 

Од трофеја који красе његову витрину
најдража су му освојена екипна првенства
са Црвеном звездом 2000, 2002, 2004, 2006,
2008, 2009 и 2010. а највише издваја такми -
чење 2004. године, када је постао капитен
екипе и те године у финалу против Парти -
зана победио, тада 187. а данас броја један,
Новака Ђоковића. 

Годину дана касније, 2005. стигла је
веома неугодна повреда кичме због које
ду го није могао да игра. Један период ско -
ро да није био у могућности ни да хода, и
скоро да се помирио са прогнозама лекара
да више неће бити у могућности да се бави
спортом. Тада му се и десила најбоља ствар
у каријери до сада, како сам каже, да је упо -
з нао свог данашњег тренера Дамира Дими -

тријевића, који је успео да опорави Ћири -
ћа и који је најзаслужнији за све његове
резултате настале после тог периода.

Ни недаће, ни повреда која је остала
дале ко иза, нису омеле упорног Ћирића да
настави са каријером и нада се уласку у
врх светског тениса. 

Овај, тачно два метра висок и стасит Бе -
о грађанин до сада је освојио 14 фјучерса у
синглу, пет у дублу, играо два финала че -
ленџера у синглу, освојио један челенџер у
дублу, играо за Дејвис куп 2004. против
Португала.

Колико је привржен Црвеној звезди го -
вори податак да је на десној руци истет -
овирао грб свог омиљеног клуба.



ВИК ТОР ТРО ИЦ КИ
Вртоглави успон  до титуле
освајача Дејвис купа, када је
у одлучујућем мечу
победио Француза Љодру

Вик тор Тро иц ки има са мо 26 го ди на, тек
је на по ло ви ни ка ри је ре, али већ је део
срп ске спорт ске ле ген де. Да ви ше ни ка да
ни шта у ка ри је ри не по стиг не, има ће до -

вољ но да за у век оста не упам ћен – он је те -
ни сер ко ји је Ср би ји до нео од лу чу ју ћи
шам  пи он ски по ен у Деј вис ку пу.

Тај убе дљи ви три јумф про тив Фран цу за
Мајкла Љо дре у Бе о град у по чет ком де -
цем бра 2010, ве ћи на спор ти ста са ња цео
жи вот, а Вик то ру је до нео бе смрт ност у ок -
ви ри ма срп ског спор та.

Тро иц ки је по чео да тре ни ра те нис са
пет го ди на, пр ви тре нер му је био Не над
Три фу но вић са ко јим је до бро про у чио све
тај не ба ра та ња ре ке том. Као ју ни ор је нај -
ве ћи успех по сти гао пла сма ном у фи на ле
ду бла у Вимблдо ну, за јед но са Хо лан ђа ни -
ном Ха се ом. Исте го ди не је био члан нај -
бо ље де се тор ке свет ског ју ни ор ског те ни -
са, а на Ју-Ес опе ну је са вла дао та да нај бо -
љег те ни ског клин ца, Га е ла Мон фи са, спре  -
чив ши га да осво ји ју ни ор ски грен слем.

Од нај мла ђих да на је члан ТК Цр ве на
зве зда, а од 13. до 15. го ди не тре ни рао је у
Бо ка Ра то ну на Фло ри ди. Ка ра бур ма је и
да ље ње го ва ба за у Ср би ји, а у ино стран -
ству се при пре ма у Те ни ској ака де ми ји
Брејк по инт у Ха леу (Не мач ка), где ра ди и
ње гов ак ту ел ни тре нер Јан де Вит.

Ула зак у вр хун ски те нис про сла вио је
сјај ним пар ти ја ма про тив нај бо љих на све -
ту. У је сен 2006. на му чио је Ро џе ра Фе де -
ре ра у два тај-бре ка у То ки ју, по том је са -

вла дао Но ва ка Ђо ко ви ћа у Ума гу и од и -
г рао до кра ја не из ве стан меч са Ра -
фа е лом На да лом у Мел бур ну. 

Три сјај не пар ти је про тив нај бо -
ље трој ке свет ског те ни са, а ни је ушао ни у
нај бо љих сто на све ту – би ли су нај бо ља
ула зни ца Тро иц ког у нај слав ни је дру штво
бе лог спор та. Вик тор је био пред вра ти ма
ели те и ни шта га ни је мо гло за у ста ви ти. 

У ле то 2008. од и грао је пр во фи на ле на
АТР ту ру. Пла сман на Олим пи јске игре у
Пе кин гу из ма као му је за дла ку, али је то
сјај но ис ко ри стио. Док је ели та у под нож -
ју Ки не ског зи да во је ва ла за ме да ље, Вик -
тор је у Ва шинг то ну сти гао до пр вог ме ча
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Убојити сервис – најјаче оружје 
Виктора Троицког
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за ти ту лу. Из гу био га је од Ар ген тин ца
Дел По тра, али је на пра вио још је дан ве ли -
ки ко рак на пред.

У аме рич кој пре сто ни ци је по че ла ње го -
ва се ри ја од бар јед ног фи на ла  у сва кој се -
зо ни. За 2009. је ре зер ви сао Банг кок, где је
бо љи био Фран цуз Си мон, по том је у 2010.
на ред до шла пр ва ти ту ла у Мо скви про тив
Ки пра ни на Баг да ти са. Ка да је у ок  то бру
2010. скли знуо чак на 54. ме сто свет ске ли -
сте, ве ро ват но ни је ни са њао да ће че ти ри
ме се ца ка сни је де би то ва ти у пр вих 20, а
још че ти ри ме се ца ка сни је би ти на пра гу
пр вих 10. Али, та ко стр мо глав успон узео
је да нак. Вик тор је од три јум фа у Мо скви
ок то бра 2010. осво јио Деј вис куп, играо
фи на ле у Сид не ју, по лу фи на ле у Ро тер да -
му, пео се уз ранг ли сту, али и оста јао без
сна ге. Ка да је на Ро лан Га ро су сти гао до
шан се да се укљу чи у бор бу за ви сок пла -
сман на јед ном грен сле му – по пу стио је.

Ни је ис ко ри стио фе но ме нал ну шан су да
у осми ни фи на ла са вла да Ен ди ја Ма реја –
имао је 2:0 у се то ви ма и брејк у тре ћем, па
5:2 у пе том се ту. Да је по бе дио, би ла би му
отво ре на вра та по лу фи на ла јер га је у че -
тврт фи на лу че као ар ген тин ски ве те ран
Че ла. На жа лост, Бри та нац се из ву као, а
Вик тор је стао и до кра ја го ди не ни је ус пео
да се из ву че. А ни је да ни је имао шан си.
Још два пу та је на ва жним так ми че њи ма
гу био до би је не ме че ве – про тив Фран цу за
Мон фи са у Мон тре а лу и Ко лум биј ца Фа ље
на Ју-Ес опе ну. Нај го ре је што је на свим
тим тур ни ри ма не са мо гу био меч, не го и
шан су да на пра ви мно го бо љи ре зул тат, јер
му је жреб био на кло њен. 

Најбољи у Москви
Да ли за то што је по оцу Рус, тек Виктор

Тро иц ки је до са да нај бо ље ре зул та те по сти -
зао на Ку пу Кре мља у Мо скви. У 2010. је у
Олим пиј ској дво ра ни осво јио је ди ну ти ту лу
у син глу, а наредне 2011. године је у фи на лу
из гу био од Јанка Тип  са ре ви ћа.
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Зимоњић-Троицки, 
дубл од кога стрепи сваки противник

Своје заслуге пребацио на цео тим:
Виктор Троицки прославља
победоносни поен против Мајкла
Љодре

Тро иц ки је поред Дејвис купа осво јио још
две екип не ти ту ле – у Свет ском ку пу у Ди сел -
дор фу 2009. и 2012. У ре пре зен та ци ји Ср би је
су још би ли Јан ко Тип са ре вић и Не над Зи мо -
њић.
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Сезону 2011. је отворио сјајним ре -
зултатима – финале АТР турнира у Сид -
неју и полуфиналом у Ротердаму. До чет -
врт финала стигао је на турниру из мас терс
серије у Монте Карлу, као и на турнирима
у Халеу и Вашингтону. У Паризу на
Отвореном првенству Фран цуске био је на
корак од пласмана у чет вртфинале. После
велике борбе у четвртом колу Ролан Га -
роса заустављен је резултатом 6:4, 6:4, 3:6,
2:6, 5:7 од четвртог играча планете Бри -

танца Ендија Мареја. На турниру у Куала
Лумпуру одиграо је полуфинале док је у
Москви, где је бранио титулу освојену
2010. године заустављен у финалу од зем -
љака и колеге из Дејвис куп репре зен -
тације Србије Тип саревића. 

При зна је да у на ред ним го ди на ма мо ра
да по пра ви пси хо ло шку чвр сти ну про тив
нај бо љих на нај ве ћим тур ни ри ма.

Лична карта 
Датум и место рођења: 
10. фебруар 1986, Београд 
Пребивалиште: Београд
Професионална каријера: од 2003.
АТР титуле: 1 (москва, 2010)
Гренд слем: 1четвртфинале
Најбоља АТР позиција: 12. (2011)

За три године 
до светске титуле

Тро иц ки је у Деј вис ку пу пре шао фан та -
сти чан пут. Де би то вао је 2008, а са мо три го -
ди не ка сни је био је свет ски шам пи он, и то
освајач по е на за ти ту лу. Ње гов би ланс у ре -
пре зен та ци ји до кра ја 2011. из но си 11 ме че -
ва, 10:6 у син глу и 3:1 у ду блу.



ДУШАН ЛАЈОВИЋ
Три пута сениорски
шампион на отвореним и
затвореним теренима.  
За Дејвис куп екипу имао
ватрено крштење у Нишу
против Шведске

Никад није лако изборити се за прави
пут ако испред себе имаш најбоље од нај -
бо љих. За 22-годишњег Душана Лајовића
баш тако изгледа каријера која је почела
сасвим случајно када је имао седам година.
Стасавао је иза српских играча који су уш -
ли у историју и постали светски шампиони

– Новака Ђоковића, Јанка Типсаревића,
Виктора Троицког и Ненада Зимоњића. 

Лајовић је у јуниорском узрасту на тлу
Србије показао квалитет освајањем шампи -
онских титула – био је најбољи у конку -
ренцији до 16 година 2006, а 2007. и до 18
година. На сениорским шампионатима
оки тио се титулама 2008, 2010. и 2011. год -
ине. Таленат је био неоспоран, али за веће
кораке потребни су поени и титуле. Први
пут се уписао на АТР листу 27. августа
2007, а у априлу 2009. ушао је у топ 1000.
То су најтежи кораци у свету професио -
налаца, када из јуниорске конкуренције
прелазиш у „прави“ тенис. Али, момак ро -
ђен у Старој Пазови полако и сигурно тра -
жио је свој пут. И нашао га је. 

Први фјучерс од 10.000 долара освојио у
Сомбору 2008. године а онда и у Нишу
2010. Међутим, година која је у сваком
сми слу представљала прекретницу у ка -
ријери је 2011. У јануару је био број 403, а
јануар 2012. дочекао је на 196. месту.
Освојио је још три фјучерса – два у Ита -
лији и један у Хрватској и први пут на
Светском купу у Диселдорфу играо је за
Србију и победио играча из топ 100 (Руса
Игора Андрејева). Али, оно што га је изба -
цило у први план јесу одличне октобарске
игре на турнирима у Москви и Санкт Пе -
терсбургу које су се надовезале на побе ду
у Хрватској.

У Москви је из квалификација стигао до
првог кола јер је напорно ра дио. Из меча у
меч био је све бољи, за улазак у главни
турнир победио је Де ниса Исто мина из
Узбекистана са 6:2, 3:6, 7:5.   

– Било је веома тешко, али сам на крају
преломио и победио иако ме је два месеца
пре тога Истомин добио са 6:3, 6:0. У пр -
вом колу са Русом Алексом Богомоловим
нисам баш веровао да могу да победим али
сам играо добар меч и изгубио сам у три
сета 3:6, 6:3, 6:4 – причао је Душан свестан
да је тек тада увидео да може равноправно
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Победа у Нишу
Лајовић је у Дејвис куп репрезентацији

дебитовао фебруара 2012. године у  првом
колу Светске групе у Нишу када је Србија
победила Шведску са 4:1. Савладао је Фи -
липа Прпића са 6:4, 6:4. Био је део тима и за
четвртфинале са Чешком када су „орлови“
поражени у Прагу од домаћина са 4:1.  



ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

453

да игра са неким ко је много боље ранги -
ран од њега на светској листи.

Одмах је уследио одлазак у Санкт Пе -
тербург где није имао времена да се на -
викне на подлогу другачију од московске.
Ипак, играо је максимално опуштено и
концентрисано и из квалификација стигао
први пут у каријери до четвртфинала АТР
турнира у коме је, баш као и у Москви,
поражен од Богомолова.

Још једном се показало колико је у свету
професионалаца важно искуство.

– Мислим да сам сазрео, после тих тур -
нира – признао је тада Лајовић коме је
најбољи рејтинг био маја 2012. када је сти -
гао до 179. места на АТР листи. – Схватио
сам да са играчима који су у првих сто тре -

ба да играм најнормалније и ништа спек -
такуларно у важним мо ментима јер они
неће поклонити ниједан поен.

Душан има велику подршку породице и
пријатеља, а само рад и велико стрпљење
довешће га до још већих резултата. Свес -

тан је да мора да унапреди све елементе у
игри, најсигурније се осећа на основној
ли нији, игра једноручни бек хенд као не -
ка дашњи идоли Сампрас и Фе дерер, али
ипак је сада Новак Ђоковић баш та особа
која му је узор . 

Помоћ пријатеља
Оно што краси српске тенисере је дух

заједништва и пријатељства па тако и Душан
Лајовић има велику помоћ српских „орлова“
– Нолета, Јанка, Виктора, Зикија.  

– Увек када су у Србији тренирамо за једно,
па и Ноле ми даје савете а то ми много значи.
Јанко ми је током турнира у Москви помо гао,
чак и у току меча са Истомином. Била је једна
ситуација када ми је судија рекао да ако ми
Јанко покаже још један сигнал да ћу добити
опомену за тренера, па сам цео тре ћи сет
гледао у под. Све време ми је пока зивао
рукама и нервирао се што га не гле дам.
Типсаревић и ја имамо истог мена џера
Дирка Хордорфа, заједно смо се у Кенији
при премали за 2012. и несебично ми помаже
– открио је делиће тајни Душан Лајовић. 
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Поглавље ВЕЛИКАНИ ТЕНИСА неоспорно је веома
важан део једне овакве биографије, јер без обзира што се
обрађује историјат југословенског, касније и српског
тениса, одређене личности обележиле су епоху о којој
говори и ова монографија, а упоређивати врхунска
достигнућа светских лидера тениске игре и успехе наших
представника, који су не тако ретко излазили на мегдан баш
овим великанима, и неретко знали и да их победе, нешто је
што се само по себи подразумева.

Много је већа недоумица критеријум по којем је требало
одредити тениске великане које треба представити, 
не заборавити неког, не огрешити се у низу несумњивих
успеха многих од времена које покушава да обележи ова
књига.

Прва половина ХХ века, у којој је тенис грабио крупним
корацима напред и освајао све више поклоника, ипак је био
игра у којој су доминирали САД, Енглеска, Француска 
и Аустралија, и тек настанком такозване модерне ере,
увођењем професионализма, АТР и WТА бодовања,
експанзијом и новом технологијом усавршавања рекета,
настаје тениски бум, односно време које смо и ми узели као
мерило нових вредности, тиме и време у којем треба
одредити оне који заслужују да буду на листи бесмртних.

Свакако, не умањује се вредност старих мајстора попут
Доналда Баџа, Лакоста, Тилдена, Боротре, касније Сантане
или Кена Розевола, али на овом месту набројаћемо само
највеће од највећих из друге половине ХХ века и почетка
овог, полазећи од сувопарних бројки броја освојених
турнира и гренд слемова, до опште констатације да су сви
уврштени и на сваки други начин, појавом, понашањем,
начином игре и харизмом освојили небројне симпатије
целокупне светске публике и спортске штампе.
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Пролазе генерације, пролазе године, али
једна тениска величина никако да потам -
ни. Играма, понашањем, резултати ма, али
надасве начином и лакоћом са којом се
кретао по терену, остаће вечно упамћен и
записан у свим књигама које чувају исто -
рију и  сећање.

Аустралијанац Род Лејвер, истински
шам пион и по многима најбољи играч свих
времена рођен је 9. августа 1938. го дине, у

малом месту Рокхемптон у Квинс ленду, на
северу Петог континента.  Тешко је могао
тада  ико да претпостави да ће од наизглед
сићушног, слабо развијеног, че сто болеш -
љивог дечака, моћи да израсте не само
здрав и развијен спортиста, већ и највећи
шампион свих времена. 

Род Лејвер је још као дечак имао про -
блема са физичким развојем, био је нај -
ситнији и најслабији у својој генерацији,

Род Лејвер

НОРМА ЗА ПОКОЛЕЊА
ДВА ВЕЛИКА ГРЕНД СЛЕМА!

Род Лејвер, леворуки нападач и светски број 1 пуних седам узастопних година



често болешљив и његови родитељи су
били озбиљно забринути за његово здра -
вље. И све до тинејџерских година, када је
наступила, касније врло препознатљива,
челична воља, невероватна жеља,  одлуч -
ност и борба да оствари оно што замисли.
Кренуо је са озбиљним тренинзима, спар -
тан ског одрицања, решен да успе у свету
тениса, не само да докаже да је физички
здрав и спортски развијен, већ и да над -
маши све оно што се тада чинило недо -
стижно.

Леворука ракета 

Нико  никада  у тенису није успео да ос -
воји два Велика гренд слем турнира, тј. 8
гренд слем турнира у две календарске
године. После  великог рада,  упорности,

жеље и одлучности, Род Лејвер је то и
успео 1962. године први пут, онда седам
година касније  и 1969. године!

Имао је надимак „ракета”, због тога што
је увек био спреман да ради теже, јаче и
више од других. Можда је тајна у томе што
је умео да „чује” боље од других, јер када
су му тренери рекли да има шансу не само
да постане добар играч, већ и да побеђује,
ако усаврши и појача своје ударце, он је то
прихватио и као робот појачао тренинге у
сегментима на које су му указивали, веру -
јући да је то једини пут ка успеху. Род
Лејвер је био леворук, играо је нешто боље
са основне линије него на мрежи, али увек
максимално нападачки. За њега није било
разлике да ли се игра на брзој или спорој
подлози, једноставно увек се борио до
последњег атома снаге за победу. Такву
игру резултирао је са 392 победе у кари -
јери у сингл конкуренцији и 99 пораза.
Када су у питању такмичења у дублу, ус -
пе шан је био 230 пута уз 77 пораза. Род
Лејвер је био светски број 1 седам уза -
стопних година 1964–1970. године, а у
својој каријери освојио је укупно 11 гренд
слем турнира, од чега два поменута  Вели -
ка гренд слема у синглу, а шест пута је
подизао гренд слем титулу у дублу, као и
три пута у микс дублу.

Први доларски 
тениски милионер

Посебан сегмент његове игре и сећања су
мечеви одиграни у дресу аустралијске
Дејвис куп репрезентације. Посебним мо -
тивом био је ношен кад год је излазио на
терен, а са  Дејвис куп тимом  је освојио пет
титула првака света. Заиста је био ис тинска
тениска звезда и велики шампион, па због
тога, данашња арена у којој се одржава први
гренд слем турнир у сезони у Аустралији,
поносно носи његово име као „Род Лејвер
арена”. 
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У тениској историји је уписан и као први
доларски ми лионер са зарађених 1.564.213
долара, а тек 1979.  га је престигао Џими
Конорс. Многи данас постављају питање ко
је нај бољи тенисер свих вре мена, и најчеш -
ће преовла дава уверење да је најкомплет -
нији играч био Пит Сампрас, али када се
узме у обзир да није освојио ни један
Велики гренд слем (сва четири отворена
првенства у току једне кален дарске го -
дине), онда то и даље остаје под знаком
питања. 

Гренд слем је увек највећи сан сваког те -
нисера, и због немогућности да освоје пра -
ви Велики гренд слем, онда су многи
пресрећни ако бар једанпут загрле трофеј
једног од четири највећа турнира, што је

наравно такође велики успех. Међутим,
како онда не рећи за Род Лејвера да је нај -
бо љи играч свих времена, када је чак два
пута успео да освоји Велики гренд слем,
што после њега ниједном играчу није по -
шло за руком. 

Данас Род Лејвер живи у Њупорт Бичу у
Калифорнији. Када је освојио други гренд
слем, оженио се десет година старијом
Американком Мери са којом је добио сина,
и још троје деце из њеног првог брака.
Отворио је и два тениска кампа у Хилтон
Хед Ајленду и у близини Хјустона, где
преноси  своје огромно знање и искуство
на млађе играче, у нади да ће се појавити
неко ко ће бар приближно моћи да понови
његове невероватне успехе.  

Рој Емерсон и Род Лејвер
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Џими Конорс

БУЛДОЖЕР НЕОГРАНИЧЕНОГ
ВЕКА ТРАЈАЊА...

То тениска историја није забележила. На
семафору централног терена у Вимбл дону
бројке су показивале да нова надо ла зећа
звезда америчког тениса Михаел Пернфорс
под ногама држи живу легенду, неприко -
сновеног Џимија Конорса, јер има у џепу
6:1, 6:1, 4:1 и две лопте за 5:1! Била је то
осмина финала и сензација, али и не ми -
новност одласка са тениске сцене чове ка
који је прегурао 35 година.

Овај меч и његов коначни резултат од -
сликавају све чари белог спорта, али и ка -
рактер играча који је ушао у историју као
тенисер са највише трофеја и најдужим
ста зом на АТР. Џејмс Скот „Џими“ Конорс
рођен је 2. септембра 1952. у Сент Луису,
држава Илиноис. Тенис у својој историји
није имао борбенијег и храбријег играча и

који је дуже трајао од Џимија Конорса. Био
је међу првих десет играча 16 година и
убедљиво највише пута победио на профе -
сионалним АТР турнирима у историји
белог спорта – 109 пута!

1.225 победа на АТР туру! 

Џими Конорс је дефинитивно обележио
седамдесете године прошлог века, јер је са
својих 22 године, 1974. постао светски број
један и на том месту се задржао и наредне
три године, тачније 160 недеља у низу или
263 недеље укупно, само 7 мање од Ивана
Лендла. Заиста, Џими Конорс апсолутно
заслужује да у холу слав них буде третиран
као један од нај бољих играча свих времена,
јер је освојио 8 гренд слем титула. Два пута
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био је шампион Вимблдона и то 1974. го -
дине, и 1982. го дине, једном је био нај -
бољи на Аустра лиј ском гренд слем тур -
ниру 1974. године, и чак пет пута првак
От вореног првенства Америке 1974, 1976,
1978, 1982. и 1983. године. Освојио је и две
гренд слем титуле у дубл конкуренцији.
Власник је и рекорда од 1.225 победа у ис -
торији АТР турнира. 

Ју-Ес опен је посебна прича за њега јер је
Џими играо чак 5 узастопних финала

1974–1978. године, а истовремено је и нај -
старији полуфиналиста тог турнира јер је
1991. године играо у полуфиналу са пуних
39 година живота. 

Тешко да ће се неко од играча појавити
са толико борбеног духа, самопоуздања, са
толико самомотивисања као што је то посе -
довао Џими Конорс. А, ево и наставка при -
че са по четка текста о легендарном Џи -
мију Конорсу и непонов љивог меча осми -
не финала Вимблдона из 1987. го дине. 

Финални меч Вимблдона, 6. јула 1974. године против Аустралијанца Кена Розвела
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Сајла на мрежи
окреће ток меча

Дакле, у својој 35. години, Џи ми Конорс
је играо осмину финала Вим блдона против
нове тениске звезде у ус пону Микаела
Пернфорса. 

На Централ ном терену Вимблдона иг -
рао се меч пред 16.000 присутних гледа -
лаца. Након од личне игре Перн форса, Ко -
норс је деловао немоћно, и врло брзо на
семафору је писало 6:1, 6:1, 4:1 и 40:15 за

Пернфорса, као и сервис за њега. Дакле,
сви су само чекали крај и рутинску победу
нове наде, над, по мно гима већ ве тераном
и бив шим тениским асом. При оваквом
резултату нико од присутних није могао да
верује у било какав преокрет осим самог
Конорса. А онда креће његово чувено
самободрење и уз вици подршке… При том
ре зултату на сер вис противника, по сле
више размена уда  раца, Конорс погађа сам
врх мреже и лоп тица одскаче у поље
Пернфорса. 

Двобоји са земљаком Џоном Мекенроом исписали су посебне странице у историји тениса
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Тај поен као да је дао неку нову енергију
и снагу ис кусном Конорсу који креће у све
јаче са мобод рење. Поен по поен, Конорс
успева да смањи разлику, затим изједначи
у том сету и ко начно успева да га добије.
Дакле у том тренутку било је 2:1 за Перн -
форса. Како то обично бива, публика по -
чиње полако да верује у чудо и све сна ж -
није почиње да бо дри Ко норса, који ни
тренутка не посу стаје већ ниже поен по
поен, гем по гем на свој конто и испева да
изјед начи на 2:2 у сетовима. Нико није мо -
гао да претпостави шта се до го дило са
Перн  форсовом игром, одно с но са друге

стране Конор совом. Пети сет је био
само ру тина за Ко норса који

га добија са 6:2 и ко начних
3:2 за велику победу! 

Заиста, то могу само велики шам пиони
који до последњег по ена ве рују у себе.
Тешко је ве ровати да ће се појавити неко
ко ће на таквом нивоу да игра тенис чак 22
године, као што је то чинио Џими Конорс. 

Крајем осамдесетих година про шлог
века, сви су оче кивали да се коначно Ко -
норс и зва нично опрости од тениске кари -
јере. Међутим, он није оду стајао и своју
ка ријеру про дужавао је из недеље у не -
дељу. У Токију је 1989. године освојио и
свој послед њи, 109. АТР тур нир и поста -
вио тешко достижан рекорд у тенису. И

када је био на прагу четрдесете године,
доживео је тешку повреду зглоба леве
шаке и тада су сви били убеђени да је то
крај тениске каријере за Џимија Конорса. 

Због те повреде, 1990. и 1991. године,
оди грао је само три меча и сва три изгубио.
Након дужег опоравка и хируршке интер -
венције, Конорс добија вајлд карту за ње -
гов 14. Ју-Ес опен, и успева да дође чак до
полуфинала његовог омиљеног тур нира.
Победама на том турниру поставио је и
вероватно недостижан рекорд Ју-Ес опена
са 98 победа. И када је коначно из гледало
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да је то последње што се могло видети од
Конорса на тениским теренима, опет
бележи невероватне успехе. Пред свој 42.
рођендан 1994. играо је у чет врт финалу
Ролан Гароса против дваде сет година мла -
ђег Мајкла Чен га. Конорс је губио са на -
изглед недостижних 2:0 али опет се вратио
филм из сличног меча на Вимбл дону
седам година раније. Пун са мопоуз дања,
потпуно охра брен и мотиви сан улази у
трећи сет који добија, а затим и четврти
када изједначује резултат на 2:2. И када су
многи већ ви дели репризу меча осмине
финала Вим блдона 1987. године дошло је
до физичког премора Ко норса, појаве
грчева и болова, па је због тога морао да
преда меч Мајклу Ченгу. Ипак је поново
по купио аплаузе свих при сутних гледа -
лаца и завршио као морални по бед ник.

Испоставило се да је то био и послед њи
велики меч Џимија Конорса.

Након пензионисања, Конорс је наста -
вио играње тениса на Делта туру шам пи -
она са генерацијом својих вршњака, Бор -
гом, Мекинроом, Ноом, Леконтом, Бахра -
мијем...
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Пише : Мирослав Радојчић

ПОСЛЕДЊИ
СЕРВИС
ВЕЛИКОГ
ЏИМИЈА
Лондон, 3. Јула, 1987.

Да вам се исприча нешто што делимичио
знате, а делимично и не знате. Али, да пођемо
из прошлости. Аустралијанац Тони Роуч био
је најружнији, али и најзабавнији између оне
фамозне „осморице згодних", која је пре пет -
наестак година шармирала тениске терене и
која је вероватно као најзгоднијег имала
Никија Пилића. Какве сад везе има Тони Роуч
са полуфиналима 101. Вимблдона, који сте и
ви гледали…

Ево какве: он је тренер Ивана Лендла и
Едберга. Био је толико досадан да су неки
гледаоци од досаде покушали да се спасавају
и зауставили су га крај једног од покрајних
терена где су играли прозвани „џентлмени“
средњих година, све бивши вимблдонски
асо ви и где је Лендлов тренер Тони Роуч

Џими Конорс и Артур Еш после
финалног меча у Вимблдону 1975.
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управо водио своју много надахнуту битку са
једним од вечне америчке браће, Галиксон. Не
знамо с којим од њих двојице, јер те близанце
је готово немогуће разликовати.

Тренер, већ у закаснелим годинама, испао
је тако привлачнији од тренираног у најбо -
љим годинама.

Шта је рекао Лендл?
Осетио је то стварно и знао је и сам Лендл

да његов полуфинални меч са најбољим
Швеђанином није био добар. Био је после
свега веома искрен:

Не знам да ли је било уверљиво, али ја сам
победио… Кроз године и године ја сам најзад
научио да нема везе да ли сте били уверљиви,
главно да се пробијете даље.

Шта сада?
Ја сам у финалу, то је за мене велико ис -

куство што сам и прошле године био у финалу.
Не може свако то финале добити од прве.
Желео бих да имам и више искуства, али узећу
ово што имам… Настојим да суздржим своја
осећања, јер ако пустим да ме она опхрвају
осуђен сам да паднем. Када сам играо свој меч
против Едберга нисам знао с ким ћу играти у
финалу. Конорс би боље враћао лопту него
Кеш. Са Кешом ће ми бити лакше да чувам свој
сервис, али теже да пробијем његов.

…А шта није рекао Кеш?
Други финалиста, Аустралијанац Пат Кеш,

који се у улози представника своје земље
појављује тек после 13 година, није одустао од
свог става да о својим крајњим шансама неће
говорити. Он је само имао учтиве компли -
менте за свог противника у полуфиналу, Џи -
мија Конорса, који је управо био први пут
вимблдонски победник, када је 1971. потукао
онда већ посусталог Розевола, славног Ау -
стра лијанца, а улазио је тада у своју четрде -
сету. О одласку можда и заувек једног великог
шампиона, нека буде само споменуто оно што
нисте видели како се достојанствено од свог
најдражег терена Конорс опростио.

Кеш је био спреман за све, али ја нисам био
спреман за све што је он имао. Он је играо
добро, а и ја сам играо добро. Да вам сумирам
све што се збивало: кад се будем присећао
претходних кола игара са овог турнира, које
ви називате „незаборавним представама“,
биће ми све оне вероватно драге, а сад ми је
драго што сам учинио нешто да усплахирим
овај турнир.

Тако говори прави шампион, ниједна реч о
умору, о повреди, о суђењу, о чему тако радо
увек говоре мањи, умишљени калибри. Зато,
ваљда, прави шампион никада ни не умире, он
као велики војсковођа напросто ишчезне. А
ако се ово догоди и са Џимијем, ако се до го -
дине ипак не предомисли и дође, нека из
нашег репортерског аудиторијума одјекне
последњи и најсрдачнији аплауз. Ми му то
дугујемо, јер темпераментни, непредвид -
љиви, неухватљиви, најузбудљивији, безобра -
зан, ведри, занимљиви, заједљиви, духовити,
поштен, изнад свега борбен зашто ми про -
клети новинари шири речник немамо да у
брзини убацимо још неколико епитета. Нас је
тај и такав Џими годинама забављао и спа -
савао и онда кад у кишним временима није
било ничега да се јави.

Гудбај, Џими, било је лепо док је трајало…
Тешко да ће нас двојица које ћете гледати у

финалу 101. Вимблдона, кад већ прочитате
ове редове, тешко да ће нас Иван Лендл и Пат
Кеш тако задужити. Џими је ваљда и последњи
спојник који је везивао две генерације и два
потпуно различита погледа на живот и тенис -
ки свет, генерацију првих тениских професио -
налаца „на велико“ у којој су поменути
„осморица згодних“: Настасе, Њукомб, Пилић,
Роуч и другари, који су ипак били професио -
налци и боеми у поређењу са овим садашњим
професионалцима бизнисменима. Иван Лендл
и Пат Кеш су ова друга врста и кад буду играли
своје финале они ће већ размишљати где се
убрзо опет треба мучити, они неће умети да
седну и да попију по неку и наздраве, како су
успевали то да ураде „шампиони прохујале
генерације“.

(„Спорт“, 4. јул 1987)



Бјорн Борг

ВИКИНГ
ЧЕЛИЧНИХ
НЕРАВА

Бјорн Борг, легендарни тениски супер
стар, рођен је 6. јуна 1956. године, у малом
градићу Содертаље у Шведској. У тениској
историји остаће заувек запамћен као један
од најуспешнијих играча свих времена,
због чега га је амерички магазин „Тенис“
изабрао за једног од 10 најбољих тенисера
ХХ века уз Мекинроа и Конорса, а „Спортс
илустрејтид“ као другог најбољег играча
прошлог века иза Пита Сампраса, док је

према анкети француског „Екипа“, Бјорн
Борг други најбољи играч свих времена
иза Рода Лејвера, а пре Сампраса и Мекин -
роа. Звали су га „Ледени Борг“ јер је увек
изгледао толико мирно и хладно, а као
планина непомериво. Никада се није жа -
лио, ни на судије ни на противника, увек је
ћутао, и за све противнике био непремос -
тиви шведски зид.

Његова тениска теорија се сводила само
на једну просту једначину да се увек мора
једанпут више вратити лоптица у против -
никово поље. Дакле, Бјорн Борг је могао
више од било кога да мирно, хладно и пре -
цизно враћа лоптицу са основне линије у
противниково поље и чека грешку.

Боргова тениска каријера трајала је, у
од носу на многе друге великане његовог
калибра, веома кратко, али је била попут
бљеска метеорита. Остало је забележено да
је професионално тенис играо само 11 го -
дина, али да је освојио 11 гренд слем ти -
тула и укупно 62 титуле у синглу. Заиста
импресивно…

Краљ траве и шљаке
Има, дакле, играча са више титула, има

играча чија је каријера дуже трајала, који
су били светски број један, али када је он
играо, посебно на Ролан Гаросу и Вим -
блдону, сви су могли само да му завиде.
Заиста, невероватно делује чињеница да је
успео да освоји пет узастопних вимбл -
донских титула (1976–1980) и постигне
недостижан рекорд са највише узастопних
победа у тениској историји. У свом низу
гренд слем трофеја, чак 6 пута је био краљ
Ролан Гароса (1974–1975, 1978–1981), и
укупно победио 49 пута, а при том само
два пута био поражен. Ово можда и не би
звучало невероватно ако би се изоставила
чињеница да се на Ролан Гаросу односно
на Вимблдону игра на најспоријој, одно -
сно најбржој подлози у тенису. Борг је
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остао записан у историји као најефи -
каснији играч свих времена са 90 одсто
доби јених мечева у односу на број оди -
граних игара. Рачунајући Боргов учинак
против 10 најбољих играча свог времена,
опет је најуспешнији јер је од 203 укупно
одиграних мечева, изгубио само 47, што је
поново недостижних 81,3 одсто. И у Деј -
вис купу Бјорн Борг је имао фантастичан
учинак: у синглу је победио 45 пута, а само
11 пута био поражен. 

Причати о тенису седамдесетих и првих
неколико година осамдесетих, значи при -
чати о тројици играча – Боргу, Конорсу и
Мекинроу, јер је њихово ривалство и изу -
зетност коју је сваки од њих поседовао не -
превазиђена. Сваки меч је био препун емо -
ција и потеза о којима се дуго при чало.
Укратко, на Ролан Гаросу, Конорс и Ме -
кинро, нису могли да угрозе Борга, а у
Вим блдону Борг је такође све освојио, са
изузетком финалног дуела из 1981. године
против Мекинроа. Али дво јица Амери ка -
наца су једини кривци што Борг никада
није освојио Отворено првенство Аме -
рике. Статистика каже да је у међусобном
тро углу опет најбољи Борг, јер против Ко -
норса има биланс 15:8, а са Мекинроом
7:7. 

Ритерн важнији 
од сервиса

Бјорн Борг је био од оних играча који су
највећу важност придавали физичкој при -
премљености јер је сматрао да је најваж -
није напорно вежбати и поседовати добру
физичку спремност, а такође је сматрао  да
је и кондиција основни и велики капитал у
тенису. Приликом једног интервјуа обја -
шњавао је:

– Увек верујем да ћу да победим, чак и
ако губим са 2:0 у сетовима, борим се до
последњег поена. Важно је, и то је мој са вет
да се играчи боре до последњег тре нутка.

На питање новинара да ли су сви по ени
подједнако важни, Борг је одго ворио:

- Сваки поен је важан, али ја се највише
трудим када је 30:40 и 40:30 јер тада поен
важи двоструко. Такође, страшно је важно
ако је резултат у сетовима 1:1, победити у
трећем сету. Није ми само важно да будем
физички спреман већ велики значај при -
дајем менталној припреми, мада ми фи -
зичка спремност пружа велико самопоуз -
дање. Такође је сматрао да је у тенису нај -
важнији ударац ритерн. 

Баш као и код многих других тенисера
тога доба, Род Лејвер је био узор и Бјорну
Боргу. Неретко Борг је знао да проко -
ментарише да му је Лејвер идол и узор,
како на терену, тако и ван њега. Када не
игра на терену, Лејвер је готово непри -
метан, тих и повучен, на терену покаже све
што зна, а то је нешто чему и ја тежим,
често је знао да објашњава своје понашање
новинарима ледено хладни Швеђанин.

27. јун 1974: осамнаестогодишњи Борг
напушта терен у Вимблдону



Ван терена пораз 
до пораза

Овај тениски ас имао је само једну не -
остварену спортску жељу, а то је била ти -
тула на Отвореном првенству Америке.
Како је Борг малтретирао у Европи, у
Лондону и Паризу своје америчке колеге

Конорса и Мекинроа, све му је враћано са
каматама на америчком континенту. Иако
је играо у четири финала овог гренд слем
турнира, никада му није пошло за руком и
да га освоји.

Борг је у приватном животу имао много
неостварених жеља, јер се живот са њим у
више наврата поиграо. Слободно се може
рећи колико је имао успеха у спортској
каријери, толико је имао неуспеха у при -
ватном животу. Осим што је завршио тени -
ску каријеру са 26 го дина, према речима
чувеног тени ског писца из Шведске Ерик -
сона, Бјорн Борг је имао и много других
животних проблема:

– Борг је такорећи половину зарађеног
новца изгубио приликом првог развода са
Румунком Маријаном Симионеску. После
тога мислио је да је заљубљен и срећан са
17-годишњом мис Шведске Јанике Бјор -
линг, али и тај брак окончао је са великим
финансијским губицима. Коначно, изгле -
дало је да је највише волео италијанску
поп певачицу Лоредану Берте, која је била
благо речено неатрактивна, али је због ње
Борг чак покушао да изврши самоубиство,
прогутавши велику дозу пилула за спава -
ње. Остатак новца инвестирао је у бизнис
и фирму „Бјорн Борг дизајн груп“ али и ту
је претрпео велике финан сијске губитке,
па је ушао и у дуг од преко 5 милиона до -
лара. Ипак, јасно је да се нај боље сналазио
на тениском терену, па је и он свестан те
чињенице покушао да се вра ти у свет те -
ниса 1991. године, али модерна техноло -
гија, нова опрема, рекети, учинили су своје
да Борг већ у првом колу његовог оми -
љеног турнира у Монте Карлу изгуби од
Шпанца Жордија Арезеа. 

Било како било, Бјорн Борг, велики
шампион, био је разлог зашто су многи по -
чели да играју тенис широм света седам -
десетих и почет ком осамдесетих година, и
несумњиво био је најбољи играч са основ -
не линије свих времена.   
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Најдражи трофеј: Бјорн Борг са пехаром
Вимблдона, који је држао у руци пет пута

узастопно 1976 –1980. године
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Џон Патрик Мекинро

КАВГАЏИЈА ДО
ИНФАРКТА

Тешко је поверовати да постоји неко ко
није чуо за једног од највећих играча свих
времена у белом спорту, Џона Мекинроа.
Рођен је 16. фебруара 1959. године, у Виз -
бадену у Западној Немачкој, у америчкој
породици у време када је отац био на слу ж -
би америчке војске стациониране у Ев ро пи.

Џон Мекинро је тениску професионал -
ну каријеру започео 1976. године, а веома
сличан старт је имао на Вимблдону, као
непуну деценију касније Борис Бекер, јер
је већ са 18 година стигао до полуфинала,
иако је почео од квалификација, да би био
заустављен од великог Џимија Конорса, са
којим ће касније у току богате каријере

оди грати сијасет незаборавних мечева. Већ
1979. године освојио је први гренд слем
тур нир на отвореном првенству Сје ди -
њених Америчких Држава, а 3. марта 1980.
године, постао је светски број 1, пре узевши
прво место од моћног ривала и ско ро
непобедивог Швеђанина Бјорна Борга. 

Мало је било оних играча који су могли
са таквом „хирушком“ прецизношћу да
одиграју волеј, потпуно теледириговано
као да је лоптица била вођена невидљивом
справом до небрањеног дела противни -
ковог терена, форхенд или бекхенд, висо -
ки или ниски, као што је то радио велики
Мекинро. Играо је левом руком, што је
посебна предност, а његов специфичан
сер вис и необичан став приликом изво -
ђења са телом окренутим бочно од мреже
био је права ноћна мора за играче преко
пута, па чак икад су то били Џими Конорс
или Бјорн Борг, двојица најбољих ритерн
играча свих времена. Његов сервис је био
на таквом нивоу, да није била ретка појава,

Бацање и шутирање рекета забављало је публику, а судије доводило до лудила
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Расправа са судијама као уобичајена појава на мечевима Мекинроа
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да је и при заостатку од 0:40, освајао ге мове
на свој сервис са пет узастопних ас уда -
раца. Једноставно, био је по оценама већи -
не извештача – непоновљив.

Подједнако играо 
сингл и дубл

Највећи успеси Џона Мекинроа везују
се за крај седамдесетих и почетак осам -
десетих година прошлог века. Отворено
првенство САД освојио је 1979. године,
исти успех поновио је и наредне го дине, а
1981. године, освојио је два гренд слем уза -
стопна турнира, Вимблдон и Ју-Ес опен.
Не осцилирајући у форми 1983. го дине, по
други пут је освојио Вимблдон, а 1984.
године, подигао је шампионски пе хар и на
Вимблдону и на Ју-Ес опену. У том пери -
оду, освојио је и девет гренд слем ти тула у
дублу и постигао апсулутни рекорд који
ће тешко бити премашен. У сингл
конкуренцији 170 недеља заредом био је
светски број један а у дубл конкуренцији

постигао је вероватно необорив рекорд јер
је 257 узастопних недеља провео челу
листе. Био је и капитен Дејвис куп тима
САД, са којим је освојио пет „салатара“ и
забележио највећи број победа. У својој
каријери, освојио је готово индетичан број
турнира у обе конкуренције, 77 у синглу и
78 у дублу.

Прзница светског кова
Како на терену тако и ван њега, Мекин -

ро је увек изазивао ерупцију одушевљења
где год да се појављивао. Својим контро -
верзним понашањем увек је привлачио
пажњу публике и штампе, био шоумен у
правом смислу речи и врло брзо је постао
идол многих младих играча широм света.
Препознатљив по свом преком и некон -
тролисаном темпераменту, ноћна мора,
како за играче тако и за судије. Увек је био
спреман да брани своје ставове и вечито
спреман на расправу са судијама, једно -
став но није трпео поразе. 

Вимблдон 1981: Мекинро са победничким пехаром после победе над Бјорном Боргом



Како у време популарног Мека није
било модерних електронских справа које
су могле са необоривом пре цизношћу да
покажу да ли је лопта у ауту или не, или да
ли је лоптица додирнула мрежу приликом
сервиса, одлуке су доно силе линијске
судије, судија на мрежи, а пресуђивао
судија у столици, што је било сасвим
довољно да веома често дође до неслагања
у мишљењу између прзнице какав је био
Американац и делиоца правде у столици.
У неколико наврата те свађе су доводиле
до ситуације да судија скоро да мора да
прекине меч, да се Мекинро оз биљно
кажњава новчано, да се овакве си туације
годинама касније препричавају међу
љубитељима тениса, али и да кав гаџију то
кошта пораза. 

У памћењу љубитеља тениса остало је
урезано Отворено првенство Фран цуске

1984, када је на теренима Ролан Гароса
Џон Мекинро до финала стигао без ијед -
ног изгубљеног сета, а у финалном мечу
састао се са изванредним Иваном Ленд -
лом. 

Током меча, на терену је постојао само
Џон Мекинро. Чешки тенисер никада тако
није био беспомоћан, без праве идеје и
решења за невероватну игру Мекинроа. У
тренутку када је на семафору писало 6:3,
6:2, 4:1, и 40:15 у поенима за Мекинроа,
који је имао и сервис за вероватно најбржу
победу у финалу свих времена, долази до
неочекиване, наизглед безразложне рас -
пра ве између судије и Мекинроа, која је,
испоставило се касније, била фатална за
њега. После нешто дужег шоуа који је
изводио Мекинро са судијом, легендарни
Лендл је пришао судији и упитао га, „Да
ли се ви плашите њега?“. Након расправе,
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Бјорн Борг и Џон Мекинро уочи финала у Вимблдону 1980.
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вратили су се на терен, и без обзира на
предност и резултат 40:15 Мекинро није
успео да освоји и пети гем, а почетничке
грешке су се низале једна за другом. И
наизглед најбржи меч свих времена, пре -
творио се у најдужи икада одигран на
шљаци, који је завршен у корист Лендла.

После сендвича
пети сет 0:6 

Отворено првенство Аустралије у Мел -
бурну, 1985. године играло се на теренима
Кујонга, на трави, не као данас на Флин -
дерс парку и теренима од бетона. Највише
у сећању Југословена остао је Мекинроов
скандал када је у четвртфиналу играо са
нашим тенисером Бобом Живојиновићем.
Тада је Мек имао вербални дуел са су -
дијом, објашњавање је потрајало, али тада
се и наш играч добро снашао, заправо на -
шао је начин да још више провоцира ве -
ликог шампиона, како би га што више из -
бацио из концентрације. Успео је и у тој
ситуацији да парира Мекинроу, па је на
себи свој ствен начин, отишао до ложе, сео
поред једног од спонзора турнира и почео
да једе сендвич. Можда је то био контра -
шок за Мекинроа, јер је наш тенисер по -
следњи сет добио са 6:0. Остало је запам -
ћено да је Мекинро Живојиновићу чес -
титао са пош товањем. 

Врхунац његовог шоу-програма и дрс -
кости која подразумева галаму, ба цање и
ломљење рекета био је на Отво реном пр -
венству Аустралије 1990. када је због реч -
ника и сукоба са судијом дисквалифи кован.
Штета, био је то велики пораз за те нис и
читав турнир, али и за самог Ме кинроа, јер
је „експлодирао“ при си гурном вођству
против Швеђанина Ми каела Пернфорса.

Данас Џон Мекинро живи у Њујорку
близу Централ парка, посвећен породици
која је многобројна. Најпре је био оже њен
познатом холивудском глумицом Тејтум

О’Нил са којом има двоје деце. Касније се
оженио други пут, певачицом Пети Смит,
са којом је добио још троје деце и једно
дете из њеног првог брака. Џон се некада
бавио уметношћу а сада је власник гале -
рије слика, а у ретким сло бодним трену -
цима забавља се свирајући електричну
гитару. Не пропушта велике турнире,
овога пута у улози коментатора, радо игра
и ветеранске турнире, побеђује и губи, али
свађе више нема.     



Борис Бекер

БУМ-БУМ БОРИС
ИКОНА
ВИМБЛДОНА

Када се догоди да голобради момак са 16
година из квалификација на турниру у
Вим  блдону стигне до главног турнира и
пр вог кола, а онда савлада још двојицу
еми  нентних сениора и стигне до трећег
кола, то представља светску тениску сен -
зацију. То се управо догодило 1984. го ди -
не, али шта се догодило годину дана кас -
није, то већ нико није могао да прет по -
стави ни у најлуђим сновима. 

Фено менални златокоси, помало пегави
немач ки тенисер, Борис Бекер, који је ус -
пео да скрене пажњу начином игре којим
се наметнуо ривалима, просто је експло -
дирао те 1985. године.

Светска спортска штампа утркивала се
тог недељног поднева да што пре јави чи -
та оцима широм света још једну спортску
сензацију и куриозитет – да је један 17-
годишњи тинејџер освојио Вимблдон !

Ко је могао да претпостави да ће дечак
из Лајмена, из Западне Немачке, насупрот
свим очекивањима стручњака који су гово -
рили да је исувише рано и да је потребно
велико играчко искуство како би се три -
јум фовало на незваничном првенству све -
та, Бекер оповргне све теорије и лагано се
прошета теренима краљевског клуба у
јужном делу Лондона, а у финалу у четири
сета пао је и фаворит Кевин Карен 6:3, 6:7,
7:6, 6:4.

Тако је ушао у историју Вимблдона као
најмлађи играч који је освојио овај трофеј
са свега 17 година и 227 дана. Управо вим -
блдонска трава остаће као заштитни знак
Бекерове читаве каријере, јер се на њој нај -
сигурније осећао, а и придобио је симпа -
тије комплетне врло пробирљиве вимбл -
донске публике. Да Бекеров први освојени
турнир на Вимблдону 1985. године није
била само случајност, доказао је и наредне
године тако што је у финалу успео да
савлада легендарног Ивана Лендла и то у
три сета 6:4, 6:3, 7:5, и тако одбрани прет -
ходно освојену титулу. Тим успехом на
Вимблдону, Борис Бекер је ушао у још екс -
клузивнији клуб супершампиона којима је
то до тада пошло за руком. 

Бекер је још једном подизао вимбл -
донски пехар и то 1989. године савладав -
ши у финалу највећег ривала Стефана Ед -
берга са 6:0, 7:6, 6:4, а имао је још четири
финала на овом турниру, 1988. године где
је поражен од Едберга, 1990. такође губи
од Ед берга, 1991. од Михаела Штиха и
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Седамнаестoгодишњи Борис Бекер са
првим освојеним трофејом на Вимблдону



1995. од Пита Сампраса. Свакако, ово су
биле го дине када је те ниска елита била
сигурна да је добила још једног члана са
којим ће се борити током наредних
година.

Борис Бекер је био један од оних играча
који су поседовали све тениске, односно
менталне и физичке предиспозиције које
су гарант за постизање врхунских резул -
тата у белом спорту. Био је висок 190 цм а
тежак 85 кг, а посебно је био препознатљив
по свом убитачном сервису који је био
ноћна мора за све противнике, па су га са
правом називали „бум-бум” сервис. Посе -
довао је невероватан волеј ударац, изнад
свега био је борбен, темпераментан, по -
жрт вован, за сваки поен се борио као да је
меч лопта… 

Једноставно Бекер је имао све ка ракте -
ристике врхунског тениског аса. Пре по -
знатљива бацања на мрежи попут голмана

у фудбалском тиму, атрактивна игра и
равни бекхенд ритерн, нешто је што су
играчи који су стајали преко пута мреже
препознавали, али су мало шта могли да
учине како би парирали.

Као што је током целе каријере веома
водио рачуна да пуну пажњу на тренингу
посвети сервису, такође је сматрао да је
ритерн нешто без чега нема успеха у вр -
хунском тенису. 

Бекер је много сати проводио тренира -
јући, када би се сви око њега умо рили он
је знао да тражи да наставе, што му је ос -
тало још из времена почетних тре нинга
када је остајао да надокнади зао статак
који је био видљив, посебно за оним нај -
бољима из ге не рације. Није тајна, с обзи -
ром да је прве године тренинга често
имао са најбољом немачком девојчицом
тог вре мена – Ште фи Граф, да је играо са
њом и често губио!
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Двобоји Бекер – Едберг
обележили деценију

Савременици Бориса Бекера и Штефи
Граф, две најснајније спортске звезде Не -
мачке тога доба, могу свакако да посведоче
о каквој популарности се радило. Читава
нација је дисала као један када је Борис

Бекер излазио на тениски терен, а посебне
су биле његове игре на Вимблдону, које су
са невероватном пажњом праћене од стра -
не националних ТВ компанија и армије
извештача и новинара. Како се тих година
догађало да и Борис и Штефи као играчи
број један на АТР и WТА листи често
игра ју своја финала, Немачка је била у
потпу ном трансу.

Иако је тих година Иван Лендл био
најчешће и најдуже на месту број један,
када је Вимблдон у питању, Борис Бекер је
од првог дана завладао зеленим травнатим
тепихом и успешно играо све до 1995.
године, без обзира на месту на АТР листи
у том тренутку. Најтежи противник у Лон -
дону био му је Швеђанин Стефан Едберг,
један од најбољих сервис-волеј играча у
историји, који је освојио две титуле Вим -
блдона, а још три пута био у финалу, и то
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Као голман на фудбалском терену

Пише: Мирослав Радојчић

БЕКЕР ЗВЕЗДА
ВИМБЛДОНА
Лондон, 8. jула,1985.

У животу увек за све постоји и први пут, и
тако је први пут, уз то у више година вим -
блдонске историје, један 17-годишњак на -
правио у једном дану троструки рекорд: био
је најмлађи који се икад пробио у полу -
финале, био је најмлађи победник у финалу и
био је, уз то, једини у историји овог незва -
ничног светског шампионата у тенису који
није био стављен ни међу званичних 16
фаворита.

А да све буде невероватније…
Плавокоси Немац Борис Бекер, рођен у

близини најчувенијег немачког универ -
зитетског града Хајделберга, направио је, из
свега излази, и највећу сензацију још од како
је ова игра његовог живота измишљена. Њу,
ту сензацију направио је нехајем, ваљда и
обешћу свог животног доба, а да све буде и
невероватније он се задуго премишљао да ли
да игра фудбал или тенис.

Није имао шта да изгуби
Није, кажу тениски мудраци, имао шта да

изгуби, али зар није било и толико других који
нису имали шта да изгубе, па ипак нису
добили! Није имао шта да изгуби ни Бекеров
противник у финалу, натурализовани Амери -
канац Кевин Карен, родом из Јужне Африке,
али играч који толико пати за време целе
игре, који се никад и не насмеје и никада и не
личи на тенисера који ужива у игри.

Зато вероватно никада не може ни добити
све до краја, иако успут може многе добити.

У самом финалном мечу скор је гласио 6:3,
б:7, 7:6, 6:4. Карен је, како неко духовито рече,
видео „шта значи играти против самог себе“.
Овај духовити посматрач мислио је при том
да је Бекер сервирао као што је то овог
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Вимблдона чинио Карен, кад га све није
најбоље ишло.

Меч је био одлучен у трећем сету, када је
Бекер код стања 3:3 изгубио свој сервис и када
га је одмах у следећем гему повратио. За
Карена је то био не само тежак психолошки
потрес, него је морао још да се суочи са оним,
много стварнијим потресом, када је Бекер
одмах затим сервирао три „аса“ и кад је он,
Карен, сервирао две „дупле грешке“ и изгубио
несрећно трећи сет, као што је други добио
срећно. У четвртом сету на терену је постојао
само један играч Борис Бекер, и тај сет је више
личио на формалност него на стварни окршај,
јер је негде у дубини душе Кевин знао да је
промашио свој тренутак највеће тениске
славе.

Звезда је рођена
Да ли је Бекер најбољи 17-годишњак који је

до сада изашао у белу арену или је најбољи
који је у њој икада био, била је то она уоби -
чајена тема међу околним тениским занесе -
њацима. Сви су се, међутим, слагали у једном:
да је звезда рођена, и то једна од највећих.

Сам Борис Бекер, најмлађи рекордер у овој
најстаријој модерној игри, о томе није ни
много размишљао а ко би о томе и разми ш -
љао у „слатким седамнаестим“ у којима цео
живот изгледа бескрајан. Ипак и на то питање
он је одговорио много мудрије него што би се
од 17-годишњака очекивало:

„Мислим да је мало прерано да кажем да ли
ћу ја бити највећи шампион у тениској исто -
рији. Ја сам тек добио мој први Вимблдон и
надам се да то неће бити последњи. Мислим
да сам играо добро и да је меч сам по себи био
добар. Мислим да је Кевин на почетку био
нервознији него што сам ја био… Никад ни -
сам размишљао о самом мечу, док није дошло
до меч-лопте. Мој највећи успех до сада је био
полуфинале у Риму на земљаном терену. Због
тога ја сада гледам да добро играм на тим
теренима и спремам се за шампионат Аме -
рике. Нисам био нервозан кад сам направио
дуплу грешку у првој меч-лопти данашњег
дуела, али код 40 :15 био сам мало нервозан…

…Немам појма на шта ћу потрошити до -
бијени новац. Моји родитељи су дошли овамо
и ја мислим да ћемо имати једну добру вечеру
и можда ћу попити чашу шампањца да ово
прославим. Ја сам први Немац који је икад
добио Вимблдон и мислим да ће ово про -
менити тенис у Немачкој. Можда су сада тамо
добили идола. А, ово што кажу да ја нисам
имао страха, није тачно, ја сам људско биће, а
свако људско биће има и своје емоције.
Можда сам се ја трудио да их не покажем…“

Два минута после Бекерове победе над
Кареном, у Лондон је Бекеру послат телеграм
председника Вајцзекера који је меч „пратио
без даха“. Канцелар Кол је момку поручио да
се Немци поносе њиме.

Бекеров менаџер је формирао фантастичну
цену: од 150.000 до 200.000 марака за два сата
интервјуа с његовим пуленом. Од других
потенцијалних прихода се већ врти у глави.

Енглеска булеварска штампа пише о „Бе -
керовом блицкригу“ називајући га „Хер Бом -
бардер“. Сувишна осетљивост Немаца? Мож -
да, али сасвим озбиљни „Тајмс“ се зачудио
наглим интересовањем за Вимблдон међу
Немцима који су „још пре 40 година бомбар -
довали централни терен“.

„Тајмс“ је чак, додуше пре финала, закљу -
чио да Бекер пати од болести самовеличања и
ексцесне агресије. Замерио му је и „претећи
стиснуте песнице“. Чак је војвода од Кента
рекао: „Гладијаторство мање одговара нашем
карактеру.“

Минхенски „Зидојче цајтунг“ на све то
данас, у главном политичком коментару на
трећој страни, констатује да је „Британцима
необична опседнутост вољом за победу,
понекад у облику „фурор-теутонцијус“ (бес,
разјареност према обожавању свега што је
немачко, нап. М. Ј.). Све ће, међутим, бити за -
борављено и остаће само да је Борис Бекер
најмлађи победник у стогодишњој историји
Вимблдона. Има и трезвеног опреза: да није
прерано? Прво реаговање родитеља феноме -
налног тенисера је готово грч: ово је већ
премного, дете то неће издржати.

(„Политика експрес“, 9.  јул 1985)



све против Бекера, и када је побеђивао и
када је губио. Доминацију Бекера и Ед -
берга од 1985. до 1990. године само једном
је прекинуо Пет Кеш из Аустралије, 1987. 

Бекер је успео да одбије све нападе Ива -
на Лендла и да му не препусти Вим блдон,
а успео је да савлада непобедивог Ивана на
Мастерсу у Њујорку, који се до тада сма -
трао као унапред капарисано власништво
првог играча света. Та 1988. година, за Бе -
ке ра била је посебна, јер је и поред из -
губљеног меча у финалу Вимбл дона, успео
да забележи сјајне резултате. Наведене
године, Бекер је освојио чак седам турнира
од осам финала колико је играо, а освојио
је и свој поменути први Мастерс у Њу -
јорку савладавши петостру ког освајача тог
турнира Ивана Лендла.

Круна ове феноменалне сезоне, свакако
је био успех са Дејвис куп тимом Немачке,
са којим је успео да први пут освоји наслов
светског првака савладавши у фи налу ак -
туелног првака света репрезен та цију Швед-
ске са 4:1. Можда је наредна 1989. година
била и још успешнија за ле ген дарног
Немца, јер је осим победе на Вимблдону и
реванширања Едбергу за по раз из финала
претходне године, успео да освоји свој
први гренд слем турнир на Ју-Ес опену али
и да одбрани наслов светског првака са
Дејвис куп тимом Немачке, и то поново
против репре зен тације Шведске са резул -
татом 3:2. 

Водоноша преотео титулу
Треба истаћи да је 1990. година једна од

најуспешнијих у Бекеровој каријери. Био
је рангиран у „топ 3“ током читаве године,
пласирао се у 10 финала, уз пет освојених
турнира, а између осталих играо је и своје
пето вимблдонско финале у последњих
шест година. Година 1991. донела му је и
пету гренд слем титулу, освојену на Ау -
стралијан опену, где је у финалу савладао

Ивана Лендла, и исте године тачније 28.
јануара постао је први пут светски број
један. Међутим, на тој позицији се задржао
12 недеља и није успео да заврши сезону на
првом месту. 

Страховит старт од почетка сезоне, за у -
зимање прве позиције, нешто је што је да -
вало реалну основу да би и у 1991. го дини
могао да освоји свој четврти Вимбл дон.

Комплетна екипа свих немачких играча
стигла је у Лондон 10 дана раније, а за јед -
нички тренинг и пријатељство међу њима
форсирао је тадашњи савезни ка питен
Дејвис куп Немачке Никола Пилић, који
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Борис Бекер и спортски новинар Чедомир
Шошкић, приликом посете немачког

тенисера Београду
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је у једној великој породичној кући у
предграђу Лондона имао довољно мира
да све момке припреми што боље за оно
што их чека. Не треба бити велики по -
знавалац тениса па претпоставити да је
троструки шампион Вимблдона био прва
звезда еки пе, а уз Кинена, Штеба, Јелена и
млађаног Михаела Штиха, који је као
талентовани момак генерације која дола -
зи, био најбољи да се пре свега свима нађе
при руци, Беке ру посебно, ако треба и
торбе да му носи.

Организаторима турнира је једино било
важно да Бекер и Едберг не буду у истој
половини жреба, јер је са вероватношћу од
99,99 одсто на реду још једно финале које
ће ова два играча играти. 

Ништа није ни слутило ни указивало на
супротно, с обзи ром да су Бекер и Едберг
рушили препре ку за препреком, стигли до
полуфинала, а за противнике добили дво -
јицу веома талентованих, али ипак младих
играча, Сплићанина Горана Иванишевића
и Ми ха ела Штиха, поменутог водоношу из
не мачке куће тениса из предграђа Лон -
дона. И тада се десила прва од две сен -
зације и резултатски куриозитет. Стефан
Едберг губи меч са Михаелом Штихом,
иако је једном у мечу успео да одузме
сервис противнику, у првом сету 6:4. У три
сета не губи Едберг ни једном сервис, али
губи сва три сета у тај-брејку 7:6, 7:6, 7:6 и
према мишљењу тениских стручњака ши -
ром света отвара врата Бекеру да опет три -
јумфује, који у свом полуфиналу побеђује
Горана Иванишевића у четири сета.

Шта се догађало те ноћи у кући тени -
сера Немачке, каква је била атмосфера, да
ли је финалист Михаел Штих престао да
буде водоноша и момак који служи ос -
талима, тешко је рећи, али у финалу тог
недељног поподнева на терену је постојао
само један играч – Михаел Штих. 

Светом је прострујала нова сензацио -
нална вест, Бекер је изгубио!

Следеће, 1992. године Борис Бекер је
забележио 29 победа уз само 4 пораза, и
пет освојених „индор” титула међу којима
је и Париз опен из тадашње „Супер 9 се -
рије“, свакако највреднији тијумф и на -



равно златна ме даља на Олимпијским
игра ма у Барселони у конкуренцији дуб -
лова. 

Утаја пореза и поново
повратак

И поред његовог чувеног „бум-бум”
сервиса, Немци су га звали „бум-бум“ Бе -
кер и у приватном животу, а све то због
раз них животних турбуленција које је
доживљавао. Већ почетком 1993. године за
Бориса Бекера је изгледало као да је
изгубио контролу над животом. Тешки
тренуци и животни проблеми низали су се
један за другим, што је условило његов
лош тениски учинак те сезоне. Наиме,
очева смрт, развод од супруге, тужба за
очинство и афера са другим женама нису
били крај Бекерових проблема. Већ када је
изгледало да горе не може, стигла је и
тужба за утају пореза. Био је оптужен да је
у периоду између 1991. и 1993. године из -
бе гао да плати више од 5,2 милиона не -
мачких марака пореза јер је наводно фор -
мално пријавио место боравка у Монаку, а
ипак живео у Минхену. Током суђења Бо -
рису Бекеру, немачко правосуђе је иако
није познавало институт споразума о при -
знавању кривице, ипак то учинило и Бекер
је признао да је направио грешку и упла -
тио 3 милиона марака, а за узврат је добио
две године условне затворске казне и на -
лог да уплати још 200.000 марака у хума -
нитарне сврхе.

После окончања овог поступка и прева -
зилажења осталих проблема, Борис Бекер,
иако још увек уздрман ситуацијом, креће у
нове победничке походе. Следеће године
враћа се у великом стилу на тениске те -
рене и осваја 4 титуле из 7 финала, а важно
је напоменути да је на турниру у Сток -
холму победио тројицу првопласираних
тенисера на АТР листи, и то Штиха (3) у
четвртфиналу, Сампраса (1) у полуфиналу,

и у финалу Горана Иванишевића (2). Заис -
та, после свега што му се догодило, готово
да нико није очекивао да ће тако брзо
успети да се врати на стазе успеха, али он
је успео и то је у једној изјави објаснио
речима: „Само сам покушао да поново ус -
по ставим контролу над сопственим жи -
вотом. Не занима ме да ли сам се пре тво -
рио у огромно ђубре или сам изгубио жив -
це због околности. Поново стојим чврсто
на ногама јер сам протекле године много
научио”. 

Борис Бекер је играо у свом седмом фи -
налу Вимблдона 1995, где је по ражен од
Пита Сампраса, али је успео да по трећи
пут победи у АТP финалу у Франк  фурту и
сезону заврши међу пет нај бољих играча,
девети пут у претходних 10 година. 

Своју последњу гренд слем титулу осво -
јио је 1996, и то на Аустрали јан опену по -
бедивши Мајкла Ченга у фи налу 6:2, 6:4,
2:6, 6:2. Исте године победио је по четврти
пут на турниру у Квинсу али се на
Вимблдону по вредио и морао је да паузира
10 недеља. Ипак, сезону је успео да заврши
победом у гренд слем купу где је у финалу
савладао Горана Ива нишевића. 

Из ових сјајних резултата легендарног
Бориса Бекера, може се закључити да је
најсигурнији и најуспешнији био на брзим
подлогама односно на трави или тепиху,
па је због тога његов најбољи резултат на
шљаци односно Ролан Гаросу био полуфи -
нале 1987, 1989. и 1991. године. Међутим,
његова сјајна игра, чувени „бум-бум“ сер -
виси, савшена волеј игра и атрактивна ба -
цања по терену, остају заувек у сећању
свих заљубљеника тениске игре.

Освојених 49 турнира а од тога шест
гренд слем титула, и скор од 214 пораза од
713 мечева, 15 титула у конкуренцији па -
рова и олимпијско злато, довољан су раз -
лог да се за Бориса Бекера може рећи да је
једна од највећих тениских звезда про шлог
века. 
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Иван Лендл

РОБОТ 
БЕЗ ЕМОЦИЈА

Човек за кога се говорило да је рођен у
погрешно време и на погрешном месту.
Човек који је требало да има каријеру офи -
цира у војсци ЧССР, а који је каријеру за -
вршио као један од најбољих тенисера
САД, човек који је предводио плејаду нај -
бољих младих играча из Чехословачке, зе -

м ље тениса, одакле су потекли и остали
великани тог времена: Навратилова, Ман -
дликова, Сукова, Мечир, Корда…

Иван Лендл, један од најбољих тенисера
свих времена рођен је 7. марта 1960. годи -
не, у Острави, Чехословачка, а постао је
држављанин Сједињених Америчких Др -
жа ва 1992. године. Имао је прилику, да као
талентовани јуниор буде у пакету оних
које је држава несебично помагала како би
успели у свету тениса, али онда и узимала
заузврат део њихових примања током чи -
таве каријере (40–50 одсто свих награда)
што је по мишљењу оних који су освајали
награде било више него – много! Из тог
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ра з лога догодило се да је већина њих, на
челу са Лендлом и Навратиловом, отишла
из Чехословачке и узела пасоше САД, да се
више никада не врате у земљу одакле су
потекли.

Када су 1979. године, за време Ју-Ес
опена, новинари питали чувеног тениског
аса Бјорна Борга, ко је тај који би га могао
заменити на месту број 1 и на кога посебно
треба обратити пажњу међу јуниорима
који надолазе, Бјорг је без двоумљења и
много размишљања рекао – „Иван Лендл је

тај који долази, он је јако добар и биће још
бољи“. Ове речи Бјорна Борга, Иван Лендл
је у потпуности оправдао кроз своју бли -
ставу каријеру. Његови успеси се највише
везују за Ју-Ес опен, Америку, тврду под -
логу... Наравно, имао је много успеха и на
другим местима, али се за њега ипак гово -
рило да није и највећи јер никада није
освојио Вимблдон, незванично првенство
света када су турнири у питању.

Тренинг од јутра до сутра 
Иако је Лендл у својој земљи рођења

играо скоро искључиво на земљаним
тере нима, врло брзо се, по преласку у
САД, прилагодио новим правилима,
односно теренима који су били важни за
Америку – бетонској подлози. Не само да
се лако при лагодио на нову домовину и
на другачији начин живота и стил игре,
већ и на тврду подлогу на којој је током
целе своје кари јере показивао надмоћ -
ност над противни цима. Важио је за су -
ровог играча, који није штедео ни себе ни
противнике, желео је увек више, и у томе
најчешће успевао. На порно је радио без
дана одмора у недељи, што није ни крио,
успевао је да увек буде у топ форми, и
таквим приступом, своје про тивнике млео
је попут машине. Нови нари, пуб лика па
чак и тенисери, нису по казивали неко
велико поштовање према њему, тачније,
био је омражен. Није била ретка прилика
да се чују звиждуци са трибина упућени
Ивану, или аплаузи када би изгубио поен.
Међутим, ретко је могло да се догоди да
овог тениског аса било шта избаци из
ритма и равнотеже, па чак ни тада када су
навијачи скандирали „Иди кући Иване“...   

Иван Лендл био је светски број један
270 недеља, од тога узастопних 157 од 9.
сеп тембра 1985. до 12. септембра 1988.
годи не, само три недеље мање од рекорда
ле гендарног Џимија Конорса. Лендл је у



својој каријери освојио 94 титуле у синглу,
укључујући и три титуле освојене на три
различите подлоге у три узастопне недеље
1980. године. Лендл је освојио 8 гренд
слем титула у сингл конкуренцији, а играо
је 19 финала. Успео је да чак у 8 узастоп -
них финала Ју-Ес опена буде актер,
1982–1989. године, а победио је у три 1985,
1986. и 1987. године. Такође, освојио је
Аустра лијан опен два пута – 1989. и 1990.
године, а на Френч опену био је најбољи
три пута 1984, 1986. и 1987. године. Током
осамде сетих година Лендл је доминирао,
1982. године је освојио 15 од 23 турнира на
ко јима је учествовао, направио скор 107-9.
Године 1985. Лендл је освојио 11 сингл ти -
тула на 17 турнира, а 1989. 10 пута је био
најуспешнији на такође 17 тур нира. Чети -
ри године био је светски број један (1985,
1986, 1987. и 1989). Био је 1981. године
проглашен играчем који је највише на -
предовао и тенисером године 1985, 1986. и
1987. Он је био главно оружје и чехо -
словачког Дејвис куп тима, са којим је за -
бележио скор од 7:0 у синглу и 3:0 у дублу.
Први пут је био број један у сингл кон -
куренцији 8. фебруара 1983. године, а нај -

боље место у дублу број 20 је остварио 12.
маја 1986. године. 

Нови приступ 
са основне линије

Тенисери тог времена искључиво су га -
јили два стила игре. Један, стил Бјорна
Бор га (тешки топ спинови, одбрамбени
удар  ци са основне линије, чекање про тив -
ника да направи грешку), и стил Џона Ме -
кин роа (добри сервиси и волеј ударци), а
онда се појавио Иван Лендл, који је пред -
водник будуће генерације са правилом и
филозофијом игре да се са огромном сна -
гом игра са основне линије и да се сваки
ударац изводи најаче што је могуће. Дакле,
нападачки са основне линије, од пуке
одбране и чекања да противник погреши -
све је мање вајде.

Лендл је играо нападачки, преузимајући
контролу над тереном уместо да чека на
противникову грешку. Био је први шам -
пион који је користио отворени форхенд
са спољне ивице терена и на тај начин је
просто ломио своје противнике. Његов
чувени форхенд је био резултат његовог
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ТРАВА ЈЕ ЗА КРАВЕ!
Турнир који ће Ивану Лендлу вечно остати

као недосањани сан је – Вимблдон. Иако је
годинама био број 1 на свету, неприкосновен
где год се појављивао, јужно предграђе Лон -
дона остаје у мислима овог великана ноћна
мора. Иако је имао агресивну игру са основне
линије и у низу година све противнике веома
лако држао далеко од мреже, надметања на
Вимблдону показала су, све до појаве Андре
Агасија, да примат на травнатој подлози при -
пада класичним нападачима са филозофијом
сервис-волеј.

У неколико наврата као први носилац на
турниру имао је повлашћен жреб и лакше
про тивнике у првим колима, али је имао и ту
несрећну судбину да је играо у време двојице

великана сервис-волеј игре, Немца Бориса
Бекера и Швеђанина Стефана Едберга. Од
укупно шест година периода 1985–1990. ова
двојица су освојила пет титула (Бекер 3,
Едберг 2), а у три финала против њих Лендл
није освојио ни сет. Једине године када се
указао трачак наде да би се до толико же -
љене титуле могло стићи, било је 1987, када
ове двојице није било у финалу и када се пре -
ко пута Лендла нашао Аустралијанац Пет Кеш,
човек који ни пре, ни касније, ни на једном
турниру није стигао тако високо. Али, авај, ни
овај податак није био довољан да се узме ти -
тула. Глатко, у три сета, Лендл је изгубио и
овај финални двобој, и једино што је тада мо -
гао да каже и озбиљно наљути све Енглезе
колико их на свету има – ТРАВА ЈЕ ДА КРАВЕ
ПАСУ... НИШТА ДРУГО...
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сервиса, којим је правио себи позицију да
може брзо да се намести за омиљени
ударац, јер за време његове доминације
нико није имао јачи и константнији сервис
од Ивана Лендла. 

Иван Лендл је био први играч који је
умео да искористи научна достигнућа на
тренингу. Дизао је тегове, радио аеробик
вежбе, трчао... Ни један други тенисер
није био у тако доброј физичкој форми као
што је он био, и то је на терену било еви -
дентно. Био је велики заговорник фитнес
вежбања и уопште рада и тренирања.
Постојали су много већи таленти од Лен -
дла, али никада нису постигли ни сличне
резултате као он, јер га је искључиво рад и
велико одрицање довело до статуса једног
од најбољих играча свих времена. Многи
тенисери су покушавали да прате Ленд -
лове иновације, и покушавали да их уврсте
у своју игру. Велики шампион Пит Сам -
прас, кога је Лендл учио да постане то што
је био, имао је чудесан дијагонални фор -
хенд, којим је готово увек успевао да „па -
ра лише“ противника, а то је био ре зултат
детаљне анализе Ива новог најјачег оружја.
Могло се чути и од Џима Куријера и
Томаса Мустера да су увек пратили
Лендлове иновације у фит несу. Треба нап -
о менути да је и Андре Агаси такође по -
слушао Лендла када је фитнес у питању.

Није био миљеник
публике

Све оно што је данас саставни део те -
ниске игре, да играчи мењају рекет за
време промена лоптица, да доносе рекете у
пластичним кесама, да тенисери имају
властите жице и да се посвећује пажња
шпановању рекета како би се избегла и
најмања могућност непрецизности – све је
то оно што је Иван Лендл увео као праксу
у тенис и полако, један по један, прихва -
тили и остали. У време његове владавине

због изнетих детаља везаних за њега и ње -
гову игру и приступ игри назван је од стра -
не новинара и извештача – те ниском ма -
шином. Али, то њега није много дотицало,
он је наставио да игра као први прави про -
фесио нални тенисер, можда и најбољи
којег је свет икада видио.

Иван Лендл можда од стране љубитеља
тениса није био довољно поштован и це -
њен, али то је било и сувише непра вед но.
Поготово када се узме у обзир да је Лендл
играо у 19 гренд слем финала a победио у
8, Mора се узети у обзир да је 10 финала
изгу био од пет најбољих игра ча професио -
нал ног тениса, Борга, Ко норса, Мекинроа,
Ви ландера и Бекера. Поређења ради, Пит
Сам прас је освојио 12 гренд слем титула,
али је од тога победио у 7 финала где су му
противници били играчи који ни када нису
освојили ни једну гренд слем ти тулу, а
камоли да су некада били светски број
један. Према томе, мора се поставити пи -
тање колико би Лендл освојио титула да је
играо против играча таквих калибара. Он је
истински шампион над шампионима! 
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Пит Сампрас

СЕРВИС 
КАО УДАРАЦ
ГРОМА

Петрос „Пит“ Сампрас, по многима нај -
већи и по резултатима најбољи играч свих
времена, амерички тенисер грчког поре -
кла, рођен је 12. августа 1971. године у
Вашингтону. Готово да није могуће замис -
лити некога ко је имао јачи и прецизнији
сервис, бољи једноручни бекхенд или во -
леј ударац, већу количину смирености и
хладнокрвности у најдраматичнијим тре -
ну цима, чиме се одликовала игра истинске
тениске звезде Пита Сампраса. 

Иако рођен на источној обали, већ 1978.
са породицом се сели на Запад, у Кали фор -
нију, где од седме године креће са тенис -
ким тренинзима.

Велике заслуге за његове успехе и брзо
напредовање имао је Петер Фишер, позна -
ти педијатар и велики љубитељ тениса, ко -
ји га је и тренирао, и по многима најза -
служнији што је Сампрас изградио свој
једноручни бекхенд до са вршенства. 

Још као десетогодишњи дечак почео је
да игра турнире на којима се већ тада
појавило ривалство са још једном будућом
тениском америчком звездом, Андреом
Ага сијем. Сампрас је врло брзо напредовао
и са седамнаест година одиграо је свој
први професионални турнир. Тада је го во -
рио да су му резултати и игра некадашњег
аустралијског аса Рода Лејвера узор, и да

ће учинити све да направи
каријеру какву је и овај лево -
руки тенисер имао!

Већ са деветнаест година
Пит Сампрас је освојио први
гренд слем турнир, и то на
Отвореном првенству Амери -
ке, и тако по стао најмлађи
шампион Ју-Ес опена, савла -
давши на том турниру два
истинска ве ликана, Мекин -
роа и Лендла, али и нову
надолазећу америчку наду,
Агасија. С об зиром да су Ме -
кинро и Лендл већ били на
заласку каријере, ривалство
деведесетих година прошлог
века у тенису су обеле жилиПит Сампрас и Андре Агаси
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мечеви Сампраса и Агасија, али тре ба
напоменути да је три године узастопно на
позицији број 2 на АТР листи иза Сам -
праса био Горан Иванишевић из Сплита,
моћан сервер и играч који је могао да по -
беди било кога на свету.

Париз – пуста жеља 

Пит Сампрас и Андре Агаси су обе -
лежили једну тениску епоху у тенису,
били су велики ривали, али и партнери
који су заједно играли у америчком Дејвис
куп тиму 1995. године, када су и освојили
овај трофеј. Њихов ривалитет био је
огроман, а међусобни мечеви за памћење и
увек прича за себе. Готово да је сваки њи -
хов меч био раван финалу неког великог
турнира, а можда је и најнезаборавнији

меч из четвртфинала Њујорка 2001.
године, када су одиграли меч без иједног
брејка 7:6, 6:7, 7:6, 7:6. Остаје забележено за
хроничаре да је међусобни скор у њихо -
вим дуелима 20:14 у корист Сампраса. У
финалима гренд слем турнира састајали су
се пет пута, а Агаси је тријумфовао само
1995. године на Отвореном првенству
Аустралије. 

Пит Сампрас је у својој каријери освојио
чак 14 гренд слем турнира, а остала је
његова пуста жеља да тријумфује у Паризу
на Ролан Гаросу, што му никада није
пошло за руком. Није чак успевао да сти г -
не ни до завршнице – увек је испадао у
уводним колима. Тај трофеј је једини који
му недостаје у богатој ризници, па су због
тога подељена мишљења када је у питању
ње гов статус који га поставља на позицију

Име Пита Сампраса седам пута угравирано на Вимблдонском трофеју



најбољег играча свих времена. Недостаје
му прави гренд слем, тзв. „Велики слем“,
како би несумњиво био краљ тениса свих
времена.

Седам титула 
у Вимблдону!

Ако су у овом погледу подељена миш -
љења о Питу Сампрасу, онда сигурно без
икакве дилеме може се рећи да је Сампрас

краљ Вимблдона. Овај турнир освојио је
чак седам пута (1993, 1994, 1995, 1997,
1998, 1999, 2000), на Ју-Ес опену био је
шам пион пет пута (1990, 1993, 1995, 1996,
2002), а на Отвореном првенству Аустра -
лије био је најбољи два пута (1994, 1997).
Сампрас је у својој петнаестогодишњој
каријери укупно освојио 64 титуле а на
прво место АТР листе, први пут је стигао
12. априла 1993. године. Током каријере,
светски број 1 био је 286 недеља укупно, а
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РЕКОРДИ ЗА СВА ВРЕМЕНА
Сампрас иза себе има невероватну

каријеру, а многи од његових рекорда до
данас су остали необорени. 

� 14 гренд слем титула у појединачној кон -
куренцији;

� 7 пута шампион Вимблдона (рекорд дели
са Вилијамом Реншом и Роџером Федере -
ром);

� 5 титула на УС oпену (рекорд дели са Џи -
мијем Конорсом и Роџером Федере ром);

� 6 узастопних сезона на месту број 1 АТP
листе;

� најмлађи је шампион УС oпена са 19 го -
дина и 28 дана;

� дуго времена био је рекордер по ви сини
зараде од награда на тениским тур нирима
са 43.280.489 долара, али је 2008. године
тај рекорд оборио Роџер Фе дерер са
53.362.068 долара.

� Колико је био велики шампион све доче
његови разултати, а вероватно нај већи
фактор у свему била је његова стрп -
љивост, смиреност и уравнотеженост то -
ком игре којом је „излуђивао“ своје про -
тивнике. Јер и у најдраматичнијим тре -
нуцима, када би сви други губили живце,
Пит је био најсмиренији. 

Што се тиче његовог приватног живота,
Сампрас се венчао 2000. године са познатом
америчком глумицом и мисицом Бриџет
Вилсон са којом има два сина.
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од тога 102 недеље провео је узастопно на
том месту, од 15. априла 1996. до 30. марта
1998. године. Тешко је и замислити да ће у
модерно време које долази неко успети да
достигне све ове резултате. 

Сампрас се званично опростио од те -
ниса у 32. години, на церемонији пред
отварање Ју-Ес опена 2003. Током каријере
од награда на турнирима остварио је при -
ход 43.280.489 долара, се дамнаест милио -
на више него што је до тог тренутка имао
на свом конту његов нај већи ривал Андре

Агаси. Треба још напо менути да је ушао у
ITF хол славних 17. јула 2007. године. 

Сампрас је власник још једног ре корда и
то из 1993, када је у сезони одсервирао 1.011
ас удараца. Поводом тога, треба иста ћи и
једну изјаву славног Џона Мекинроа који
је рекао, „Увек сам желео да сервирам као
Пит, али нисам успевао. Хтео сам да имам
форхенд као он, опет ми није ишло. На
крају, покушао сам да будем лепо вас питан
као он. Треба ли да кажем да ни у томе
нисам успео“, духовит је био Мекинро. 
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Роџер Федерер

МИКЕЛАНЂЕЛО
ТРЕЋЕГ МИЛЕНИЈУМА

Човек који је у тениској каријери ос -
војио 17 гренд слем титула, који је у исто -
рији овог спорта провео највише уза -
стопних недеља на месту број 1 светске
ранг-листе, који је власник великог броја
до данас недостижних рекорда, заслужује
да се за њега са правом каже да је краљ
модерног тениса! Још као шестогодишњи
дечак показао је интересовање за тениску
игру, ишао је на тренинге са осталом де -
цом до девете године, а са 10 година почео
је да узима и приватне часове тениса. 

Упоредо са тенисом, играо је и фудбал,
али у дванаестој години одлучио је да свој
спортски таленат усмери само ка тенису.
Као тринаестогодишњак дивио се тенис -
ким великанима као што су били тада
Марсело Риос, Борис Бекер и Стефан Ед -
берг, а на неким турнирима на којима су
учествовали ови великани уз Мартину
Хин гис, Марка Росеа, Вејна Фереиру и ос -
тале, Роџер им је додавао лоптице у току
меча. Засењен игром ових великана, Фе -
дерер је све напоре уложио да што пре
доспе у друштво професионалних тенисе -
ра, и у томе је врло брзо успео. 

Још као јуниор, доказао је да се на њега
мора гледати као на будућег шампиона, јер
је у свом узрасту освојио мноштво титула,
од којих је свакако најважнија јуниорска
гренд слем вимблдонска титула 1998. го -
ди  не, и исте године је проглашен за свет -
ског јуниорског првака.

Такође, исте године у јулу месецу на
турниру у Гштаду, Роџерово име се по
први пут нашло на АТР листи. Одмах сле -
деће, Федерер је постао члан Швајцарске

Дејвис куп репрезентације, а сезону је
завршио као најмлађи играч који се нашао
у првих 100 играча на АТР листи. 

Свакако, Федерерови најве ћи успеси ве -
зују се за нови миленијум, а већ на Олим -
пијским играма у Сиднеју 2000. године,
наговестио је да његово време долази, јер је
успео да се пласира у полу финале, где је у
борби за бронзу изгубио од Арноа ди
Пас квалеа из Француске. У периоду од
2000–2003. године, Федерер је учествовао
на великом броју турнира и на њима је
усавршавао све елементе своје игре, док је
своју прву АТР титулу освојио у фебруару
2001. године на турниру у Милану. У че т -
вртфиналу Вим блдона 2001. године, Феде -
рер је одиграо меч који је по многима и
био прекретница у његовој каријери, јер је
савладао чет вороструког браниоца и сед -
мо струког пр вака Пита Сампраса, а тиме и
прекинуо Сампрасов низ од 31. узастопне
победе на том турниру. 

Двадесетједногодишњак са првом
освојеном титулом у Вимблдону 

2003. године 
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Своју игру је неуморно усавршавао, што
је и резул тирало освајањем и првог АТР
турнира мастерс серије 2002. године у Хам-
бургу. То му је донело и шесту пози цију на
АТР листи. Тако се изборио за мес то на за -
вршном Тенис мастерс купу где је дошао и
до полу финала, али га је ту заус тавио тада
први играч света Лејтон Хју ит, који је кас -
није и освојио овај тур нир. Тако је Роџер
Федерер први пут завршио го дину у првих
10 нај бољих свет ских те нисера. 

Вимблдон се клањао
Швајцарцу 

Све до 2003. године Федерер није ус -
певао да освоји ни један гренд слем тур -
нир, а онда на трави вимблдонског тур -
нира показује да је он будући владар нај -
престижнијег тениског турнира. На овом
турниру Роџер је изгубио само сет од Мар -
дија Фиша, да би у полуфиналу је савладао
Ендија Родика, а у финалу Марка Фили -
пусиса из Аустралије, што му је омо гућило
освајање првог гренд слем трофеја. Пока -
зало се да је то био тек увод у оно што сле -
ди у наредним годинама. 

Већ идућа, 2004. година за Федерера је
била једна од најдоминатнијих и најус -
пешнијих сезона у историји опен ере мо -
дерног мушког тениса. Освојио је три од
четири гренд слем турнира, није изгубио
ниједан меч од играча који су рангирани у
првих 10, победио је у свим финалима које
је играо и био проглашен за светског тени -
ског шампиона од стране ITF. Његов однос
победа и пораза ове године био је 74:6 са
укупно освојених 11 титула. По први пут
освојио је отворено првенство Ау стралије,
што му је омогућило да на следи Ендија
Родика на месту број 1 свет ске ранг листе,
и на том месту се задржи невероватне
четири и по године, тачније до 18. августа
2008. Након неуспеха на Ролан Гаросу, где

је изгубио већ у трећем колу од Густава
Куертена, Федерер поново долази на Вим -
блдон у намери да одбрани титулу што је
и успео по бедивши у финалу Ендија Ро -
дика.

На четвртом гренд слем турниру сезоне,
на Отвореном првенству Америке, Феде -
рер се прошетао до финала у коме је са -
владао Лејтона Хјуита са 6:0, 7:6(3), 6:0.
Заиста невероватну сезону крунисао је
победом на Мастерс купу у Хјустону, где је
у финалу такође савладао Лејтона Хјуита.
Следеће, 2005. године Федерер је поново
освојио турнире који се играју на травнатој
подлози, најпре у Халеу, а затим и турнир
у Вимблдону, по трећи пут заредом. 

Наставља и у наредног сезони да теро -
рише противнике када је освојио и сва
четири америчка турнира из Мастерс
серије, Индијан Велс, Мајами, Синсинати
и Монтреал, и тако постао први играч у
историји тениса коме је то пошло за руком
у једној години. И ову невероватну сезону
крунисао је још једним рекордом, тако што
је освојио по други пут за редом Ју-Ес
опен, где је у финалу савладао леген -
дарног Андреа Агасија, и тако постао први
човек који је успео да одбрани вим бл -
донску титулу и титулу са Ју-Ес
опена у истој години. 

И наредне године Федерер је
поново неверова тан. Успео је
да дође до сва четири фи нала
гренд слем турнира у годи -
ни, а једино није подигао
трофеј на Ролан Гаросу, где га
је у финалу са владао велики
ри вал Рафаел На дал. Треба напо -
менути да ни годину дана касније
на Вимблдону није изгу био ни сет до
финала у коме је са владао Ра фаела Надала
са 3:1. Годину је крунисао титу лом на
завршном Мастерс купу у Шан гају која
је уједно била и ње гова 12 титула у се -
зони. 
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Невероватан низ успеха наставио је и на
Отвореном првенству Аустралије 2007.
године где је изједначио рекорд са чу ве -
ним Бјорном Боргом тако што је освојио
гренд слем титулу без иједног изгубљеног
сета. Међутим ово није био једини рекорд
који је изједначио са легендарним Боргом,
већ је успео да освоји Вимблдон по пети

пут заредом баш као Швеђанин. Можда ће
ту 2007. годину Роџер Федерер памтити и
по томе што је 20. маја први пут успео да на
шљаци савлада свог највећег ривала Рафа -
ела Надала, и уједно прекине његов ре -
кордни низ од 81 победе на најспоријој
подлози, а то се догодило на турниру Мас -
терс серије у Хамбургу. 



За многе Амери канце је било незамис -
ливо да Роџер и ове године неће освојити
њихов Ју-Ес опен, и наравно Федерер је то
и успео, тако што је у финалу савладао
нашег Новака Ђоко вића. И ову сезону
крунисао је ти тулом на завршном Мастерс
куп турниру. 

Предаја престола Надалу 

После успешно завршене сезоне у 2007.
години, Роџер је кренуо у нове побед нич -
ке походе. Међутим, већ на првом гренд
слем турниру сезоне у Мелбурну, наишао
је на непремостиве препреке. Већ у четврт -
финалу турнира састао се са тени сером
који по многима није имао никакве шансе
против незаустављивог Федерера. То је био
наш Јанко Типсаревић који се у том тре -

нутку налазио на 49. позицији на АТР лис -
ти. Међутим, Типсаревић је био свестан да
нема шта да изгуби у мечу са феноменал -
ним Швајцарцем, и кренуо је силовито,
нападачки, храбро и самоуве рено. Након
велике борбе, морао се играти и пети сет, а
Федерер је био на самој ивици пораза, и
био је приморан да свим сред ствима брани
свој углед неприкосновеног краља тениса.
И вероватно не би ни за служио такав епи -
тет да увек није био спре ман на „немо -
гуће“, што је показао и у овом мечу тако
што је у критичним моментима меча од -
сервирао 15 ас удараца у само 3 гема и тако
ипак успео да савлада неве роватно рас -
положеног Типсаревића и по беди га у пе -
том сету након 4 и по сата бор бе. Елем, тек
што је пребродио Тип саре вића, Федерер се
у полуфиналу састао са другим српским
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тенисером, Новаком Ђо ковићем. И нарав -
но да Федерер није ни слу тио да се после
десет гренд слем финала заредом, баш у
Аустралији неће наћи и је да наести пут.
Међутим, ипак то се до го дило јер га је
Новак Ђоковић сензацио нално савладао у
три сета 7:5, 6:3, 7:6(5). 

После овог турни ра можда се већ могло
наслутити да је време за смену на пре -
столу, а највећи конкурент за наследника
на позицију број 1, свакако је био Рафаел
Надал. 

Наредни гренд слем турнир у Па ризу
обележила је убедљива победа Нада ла над
Федерером у финалу 6:1, 6:3, 6:0, али Роџер
је све своје наде полагао у шесту вимбл -
дон ску титулу за редом. Међутим, до го ди -
ло се нешто што је до тог тренутка изгле -
дало немогуће. Роџер Федерер је сво ју вим-
блдонску владавину завршио пора зом у
фи налу од сјајног Шпанца Рафаела Нада -
ла, у пет неизвесних сетова, 6:4, 6:4, 6:7(5),
6:7(8), 9:7. Овај пораз Федерера зна чио је и
прекид његове неве роватне серије од 65
победа заредом на трави.

Губитак титуле тешко је пао Федереру,
који и после овог догађаја наставља да
губи на следећа три турнира и 18. августа
2008. године предао је позицију број 1, Ра -
фаелу Надалу, после рекордних 237 уза -
стопних недеља проведених на тој пози -
цији. 

На последњем гренд слем турниру се -
зоне, Федерер је био спреман да се овога
пута као други носилац реваншира Надалу
за претходна два пораза у финалима нај -
већих турнира, али је Надал у полуфиналу
изгубио од Ендија Мареја, кога је Федерер
у финалу лако савладао 6:2, 7:5, 6:2, и тако
постао први играч у историји који је ос -
војио пет узастопних титула и на Вимбл -
дону и на Ју-Ес опену. 

Први сусрет са Рафаелом Надалом од
када је дошло до смене на престолу, Фе -
дерер је одиграо у финалу Отвореног пр -

венства Аустралије 2009. године. Као по -
бедник поново је изашао феноменални
Шпа нац, после велике борбе и одиграних
пет сетова за 4 сата и 19 минута. Међутим,
своју прву титулу те године Федерер је
освојио управо победом над Надалом и то
у финалу Мастерс турнира у Мадриду ко -
ји, се играо на шљаци.

Ипак, највећи успех у 2009. години Ро -
џер је остварио на Ролан Гаросу, тако што
је први пут освојио и овај турнир и тако
комплетирао своје гренд слем титуле, и
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Рекорди за сва времена
Роџер Федерер је у својој каријери до сада освојио 16 гренд слем титула чиме је апсолутно

обележио прву деценију трећег миленијума. У том периоду постигао је мноштво рекорда а
многи од њих ће веро ватно још дуго времена остати непревазиђени:
� најдуже времена провео је на месту број 1 АТP листе, 287 недеља;
� једини је успео да освоји три иста гренд слем турнира (Аустралијан опен, Вимблдон и Ју-Ес

опен) у једној години: 2004, 2006, и 2007. го дине;
� једини је играч који је освојио пет узастопних турнира и то у Вим блдону и на Отвореном

првенству Сједињених Америчких Држава;
� рекордер је са по најмање 10 освојених турнира три узастопне године;
� први је тенисер у историји који је зарадио више од 10 милиона долара у једној сезони, а уједно

је најплаћенији играч свих времена са зарадом од преко 67 милиона долара;
� рекордер је по броју узастопних победа на трави (66) и на бетону (56);
� удвостручио је рекорд по броју узастопно освојених финала који су претходно држали Бјорн

Борг и Џон Мекинро;
� једини је играч који је у опен ери освојио пет узастопних трофеја на Ју-Ес опену;
� изједначио је рекорд са Питом Сампрасом од седам осво јених трофеја на Вимблдону.      

Највећи успех у 2009. години – победнички пехар Ролан Гароса



по стао тек шести играч у историји који је
освојио сва четири гренд слем турнира.
Већ на Вимблдону исте године, Федерер се
вра тио на старе стазе успеха. Истина, Ра -
фаел Надал није учествовао на овом тур -
ниру због повреде, али Федерер је успео да
уђе у 20. гренд слем финале и тако обори
рекорд славног Ивана Лендла. У финалу је
савладао Ендија Родика и освојио пет -
наесту гренд слем титулу. На тај начин је
оборио и рекорд Пита Сампраса по броју
освојених гренд слемова. Овај успех га је
поново вратио на прву позицију светске
ранг листе. 

На следећем гренд слем турниру у Аме -
рици није успео да тријумфује и шести пут
заредом, јер га је у финалу савладао Хуан
Мартин дел Потро, у незаборавних пет
оди граних сетова. Ту сезону Федерер је за -
вршио на позицији број 1, и задржао се
наредних 48 недеља. На почетку 2010.
осво јио је свој 16 гренд слем турнир, после
чега је уследио двогодишњи пост и губи -
так лидерске позиције, све до Вимбл дона
2012. Тада је у финалном сусрету победио
Ендија Мареја, уједно освојио своју сед му
лондонску титулу и поново преузео трон.

Ипак, Британац му није остао дужан.
Вратио му је на истом терену мило за драго
непуних месец дана касније на олим пиј -
ском турниру у борби за златну медаљу 3:0
(6:2, 6:1, 6:4).

Сиднеј одредио 
животног сапутника 

Роџер Федерер никада није оскудевао
ниучему. С обзиром да је одрастао у земљи
мира, богатства и благостања, није било
разлога да не обезбеди све неопходне ус -
лове за живот и спортску каријеру. Одра -
стао је са родитељима и старијом сестром
који су најзаслужнији за његово увек при -
кладно, тихо и џентлменско понашање,
како на терену тако и у приватном животу. 

Све до олимпијских игара 2000. године у
Сиднеју, Роџер је знао само за тенис, све је
било подређено тенису, па чак и сваки
слободан тренутак проводио је гледајући
тениске мечеве, а онда је на тим Олим -
пијским играма упознао и другу лепу
страну живота – жену у којој је пронашао
све: љубав, ослонац, подршку, сарадника,
тренера, менаџера и пријатеља... Била је то
тенисерка Словачке Мирослава Мирка
Вавринец. Ова тенисерка била је у првих
100 играчица света када је због хроничних
повреда стопала морала да пре кине кари -
јеру, и онда се у потпу ности посве тила
Роџеру и његовој кари јери. 

С обзиром да Федерер ретко ангажује
тениске тренере, јер како каже довољан је
сам себи, онда му сигурно Мирка Ваври -
нец представља највећу подршку у походу
на шампионске титуле. Своју љубавну ро -
мансу крунисали су браком 2009. године а
исте године су добили и близнакиње.
Федерер је у приватном животу доказао да
је и велики хуманиста јер је члан много -
бројних добротворних организација, а ос -
новао је и хуманитарну организацију „Ро -
џер Федерер“ како би помагао онеспо соб -
љеним људима и промовисао спорт међу
младима. Својим врхунским резул татима и
максималном оданошћу своме народу,
Роџер Федерер је свакако постао највећи
национални бренд Швајцарске.
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Са супругом Мирком и ћеркама Милом и
Шарлот
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Европска тениска асоцијација (ETA)

РАВНОТЕЖА ЈЕ
УСПОСТАВЉЕНА

Тенис, од свог настанка, се врло брзо развијао, најпре у Великој Британији, а касније и у свим
деловима Европе. Оснивале су се националне тениске асоцијације, а 1913. године основана је и
Међународна тениска асоцијација (ILTF). Како је тениска игра врло брзо узнапредовала, водећи
људи у ILTF су увидели потребу и за увођењем „отворених турнира”, али на том путу ка остваривању
циља, препреку им је представљала „World Championship Tennis” (WCT) организација. Међутим, у
ILTF су ипак успели да, 30. марта 1968. године у Паризу, организују састанак на коме је учествовало
47 земаља, и на том састанку донесена је одлука за увођење „отворених турнира” у тенису. Како је
WCT био искључиво против такве одлуке, од тог тренутка почела је жестока борба око орга -
низације и превласти на турнирима. За WCT организацију основно је било да покушавају  да на тур -
нирима које они организују окупе што већи број тенисера, па су играчима често нуђене и вредне
награде на турнирима, које су неретко износиле и по милион долара. Међутим, одмах је уследила
и очекивана реакција ILTF, који је 1972. године забранио свим професионалним тени серима да
учествују на турнирима који су били у организацији WCT. 

У свим тим немилим деша вањима,
највећи губитници су свакако били игра -
чи, а између осталих и југословенски
тенисер Никола Пилић који је 1972. го -
дине, као први професионални играч који
је примио новчану награ ду, био кажњен
осмоме сечном забраном наступања на
турни рима од стране Југословенског те -
нис ког савеза, а та казна је била оче ки -
вано по тврђена и од стране ILTF. Многи
тенисери широм свeтa нису одобравали
такву одлуку ILTF, па су 1972. године у знак
протеста бојкотовали вимбл донски тур -
нир, али су исте године основали и Асо -
цијацију тенис ких професионалаца (АТР). 

Сва та дешавања пра ћена су и од
стране представника женског тениса, па
су наредне, 1973. године основали и жен -
ску тениску асоцијацију (WТА). У међу -
времену, у Америци је основан и „World
Team Tennis” (WТТ) који је махом органи -
зовао турнире по америчком континенту,
и тиме претио да угрози многобројне
активности ILTF и WCT. Постојала је бо -
јазан да ће се актив ности WТТ проши рити
и у Европу, па се све више јављала по -
треба за оснивањем Европ ске тениске
асоцијације (ЕТА). 

Документ о прихватању Европске тениске
асоцијације у састав ILTF
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Увидевши потребе за оснивањем Европске тениске асоцијације, Јозеф Дункел, секретар лук -
сембуршке тениске асоцијације, иницирао је да се одржи састанак у пролеће 1973, у Амстердаму,
на коме су били присутни представници Белгије, Холандије, Француске, Немачке, Луксембурга и
Швајцарске, али и секретар ILTF Басил Реј, који је био изложен разним критикама због лошег стања
којем је великом мером допринео ILTF. Међутим, представници ILTF ипак нису прихватили све
критике које су им биле упућене, нити су одржани састанак сматрали битним и озбиљним, али се
ипак већем броју нација допала идеја о „уједињењу” Европе. 

На захтев члана Шведске тениске асоцијације Матса Хаселквиста, 14. децембра 1973, одржан
је саста нак на коме је основана „Europen Tennis Working Group” (ETWG). На састанку су били присутни
представници великог броја земаља, а задатак ETWG је био да сва различита такми чења у Европи
синхронизује и усклади са међународним календаром такмичења, али и да ради на побољшању и
развоју тениса у Европи, како за јуниоре тако и за даме и ветеране, али и на побољшању тренаж -
них процеса. У фе бруару 1974. одржан је и састанак на коме су били присутни представници свих
међуна родних тениских организација и потписан је заједнички споразум који је објединио инте -
ресе свих (играча, ILTF, организатора турнира…). 

ETWG је великом брзином напредовао, интезивно су радили и врло брзо направили нацрт
закона за оснивање Европске тениске асоцијације. Како су се ствари врло брзо развијале, ETWG је
ускоро предложио и направио детаљан план за оснивање ЕТА, укључујући и локацију њиховог
седишта, буџет, именовање генералног секретара итд. Овај план био је представљен 31. маја 1975.
у Риму, и усаглашавањем свих присутних европских представника донета је одлука да се коначно
оснује Европска тениска асоцијација. За првог председника ЕТА именован је италијан Паоло Анге -
ли, а за генералног секретара Швај царац Хајнц Грим. Седиште ЕТА било је у тада неутралној
Швајцарској у Базелу, а у првој години свога рада ова организација залагала се за унапређење
професионалног и аматерског тениса, као и за играче испод 21 године, јуниоре али и за развој
тренажног процеса. Међутим, ILTF је тек 1976. године прихватио ЕТА као једну од својих регио -
налних тела, што су објавили потписивањем и званичног документа. 

ЕТА је имала и важан политички задатак да што више држава уједини и прими у своју
организацију, укључујући и чланице источног блока. Распадом СССР и Југославије деведесетих
година прошлог века, земље су се појединачно учлањивале. Несугласице између Међународног
олимпијског оомитета и ITF, довеле су до тога да тенис буде изван олимпијског програма такмиче -
ња пуних 48 година (1936–1984), али захваљујући активностима Европске тениске асоцијације
тенис је поново постао део олимпијског програма 1988. године на Олимпијским играма у Сеулу.

Ранији председници ЕТА
(слева надесно):
Хорст Клостерклемпер
(1999–2000),
Аугустин Пујол
(2000–2002) и 
Хајнц Грим
(1978–1993)
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деја госпође Хejзел Хочкис Вит -
мен (Hazel Hotchkiss Wightman)
1919. године, о оснивању женског

екипног такмичења у „белом спорту“, као
паралелно такмичење мушкарцима који су
играли Дејвис куп, није била прихваћена
али се дама није обесхрабрила па је 1923.
године понудила и трофеј за традицио -
нални дуел између тениских репрезента -
ција САД и Велике Британије које су у то
време биле најјаче тениске силе. Супруга
легендарног тенисера, а касније селектора

Дејвис куп репрезентације Аустралије,
Хари Хопмана, Нел, била је та која је про -
мовисала и на неки начин поново вратила
оригиналну идеју госпође Вит мен.

Било је потребно да прође чак 40 година
да идеја госпође Вит мен о женском Дејвис
купу оживи. Британска држављанка у Сје -
дињеним Државама Мeри Хардвик Хејр
(Ma ry Hardwick Hare) поново је покренула
акцију за одржавање овог женског турни -
ра, а подршку је дала и Међународна тени -
с ка федерација и, коначно, 1963. године

Хejзел Хочкис Вит мен

IV ДЕО



ITF покреће тениско такмичење нацио -
нал них селекција у женској конкуренцији
под називом Федерejшн куп на прослави
50 година од свог оснивања. Такмичење је
било отворено за све на ције, а не само, као
до тада, за сусрете те ни ских репрезента -
ција дама САД и Велике Британије. 

До 1995. године такмичење је носило
назив Куп федерација, од када добија
данашњи назив – Фед куп.

Србија је наследила све ингеренције
старе Југославије након распада ове др жа -
ве. Наследила је и оно што спада у исто -
рију тениских такмичења у којима су уче -
ствовале наше селекције, мушка у Дејвис
купу, а женска у Фед куп такмичењу.

Првенац против Норвешке

Из ових разлога преглед историјата и
учешћа наших девојака у Фед купу почиње
од 1969. године, када су први меч у овом
такмичењу тадашње „плаве“ одиграле про -
тив селекције САД у оквиру другог кола
Светске групе, које је одржано у Атини.
Селекцију Југославије чиниле су: Биљана
Костић, Ирена Шкуљ и Лена Дворник. По -
ражене су тада од Американки са 0:3. Ни -
шта се није могло учинити против једне од
најбољих екипа на свету, а потпуно исто се
догодило и наредне године. Нови сус рет
са репрезентацијом САД и иста суд бина,
пораз – 0:3. 

Чекало се на прву победу у Федерејшен
купу пуних седам година, све до 29. ав -
густа 1976. када је селекција Југославије у
саставу: Мима Јаушовец, Дора Алавантић
и Јудита Папишта у првом колу Светске
групе, одиграном на „Спек трум стадиону“

у Филадел фији (САД) савладала
тим Норве шке са 2:1 и тиме упи -
сала своју прву по беду у исто -
рији овог такмичења (не рачу -
најући меч против селек ције
Родезије који смо без борбе до -
били у првом колу 1971. годи -
не, одржаном у аустра лијском
граду Пер ту). 

Потом је уследио меч против
првог но си оца – америчког
„дрим тима“ који су чи ниле
све саме прве даме светског

тениса: Крис Еверт, Били Џин Кинг и Роз -
мари Казалс које су забележиле убедљиви
победу од 0:3. 
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Мeри Хардвик Хејр, једна од
иницијаторки оснивања Федерејшн купа
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Из публикације издате поводом сусрета Југославија – Норвешка, 1976. године, када је
селекција Југославије извојевала прву победу у Купу федерација
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Наполеон
нежног пола
Цео радни и животни век
посветила тенису. Награда
за животно дело Европске
тениске федерације

Када је коначно, у пролеће 1968. године
Леа Замања Хабунек постала савезни селек-
тор Федерејшен куп селекције Југославије,
свима је било јасно да су дошли бољи дани
за женски тенис у Југославији. До тада, у
пуној сенци мушког тениса, девојке које су
се бавиле овим спортом нису имале ама
баш никаквих привилегија. Турнири, ме -
'че ви и путовања селекција на одређена

такмичења нису сматрана од посебне
важности и пролазила су скоро неопажено.

Са савезним капитеном Леом Хабунек
почео је период оз биљ ног и системат ског
рада. Од првог дана поставила је систем,
клубови су добили одређене задатке када
су у питању најперспективније играчице,
тренери у клубовима такође, укључени су
у рад лекари, физиотерапеути, почео је и
рад са кондиционим тренерима. Одједном,
жене у југословенском тенису почињу да
третирају ову игру баш као и мушкарци,
потпуно се посвећују тенису и постају
спортисти од главе до пете.

С пуним правом многи савременици
сматрају да је Леа Хабунек у правом сми -
слу те речи генерал југословенског жен -
ског тениса друге половине ХХ века. Од
ње је кренуло узлазном путањом, тенис
који је до тада, када су девојке у питању,
ипак био споредна ствар на спортској мапи
од оснивања Савеза 1922. године у Загребу.

Леа Хабунек је почела као тенисер ма -
риборског Браника, касније је играла за
два клуба из Загреба, Југомонтажу и Треш -
њевку. Од 1953. до 1955. Леа Хабунек је
секретар Загребачког тениског савеза, а у
периоду од 1954. до 1990. члан Управног и
надзорног одбора Хрватског тениског са -
веза. Од 1958. до 1960. аматерски је водила
Тениску школу Југомонтаже.

Куриозитет, 1954. године била је капи -
тен мушке тениске репрезентације Југо -
сла вије у пријатељском сусрету у Кицбилу
против Аустрије, а следеће, 1955. секретар
свечане прославе ТСЈ и бројних међуна -
родних турнира поводом 50 година игра ња
тениса (Скопље, Нови Сад, Београд, За -
греб, Сплит). Од 1968. до 1981. године, са -
везни је капитен женске репрезентације
Југо славије, дугогодишњи члан Стручне

Леа Хабунек, селектор Федерејшен куп селекције
Југославије (1968–1981)



До 1992. године репрезентација Југосла -
вије је била редован учесник у Федерејшен
купу, такмичењу Светске групе и квали -
фикационих рунди, након чега је, услед
распада СФРЈ, уследио трогодишњи пери -
од паузе.

Повратак на такмичарску сцену уследио
је 1995. кроз зонска такмичења. Први меч
наша најбоља женска селекција у саставу:
Бранислава Ивановић, Катари на Мишић,
Драгана Зарић и Дра гана Илић под вођ -
ством Драга на Ћирића одиграла је у Нај -
ро бију против репрезента ције Ке није у ок -
виру Евро-аф ричке зоне II – Раунд Ро бин
систем, где су забележиле убед љиву по -
беду од 3:0, а затим надиграле и тимове
Малте, Кипра и Данске. Једини пораз до -
живеле су од селекције Ир ске. Наредне,
1996. године наше девојке бориле су се у
Евро-афричкој зони I. Так мичење је такође
одиграно по Раунд Робин систему, у
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комисије ТСЈ и Хрватског тениског
савеза. Године 1976. представник је ТСЈ у
Међу народном комитету Кингс купа,
1983. су первизор мушког АТР турнира у
По речу, исте године изабрана је у жен -
ски комитет Европске тениске асоција -
ције где је била 13 година непрекидни
члан тог комитета. Мандат јој је истекао
1996. године. Године 1984. постала је
први ди рек тор сателитског циклуса жен -
ских тур нира за светску ранг-листу. Так -
ми чење је покренуто на њену иниција -
тиву. Као организатор и директор, била
је на челу тог такмичења пуних 12 го -
дина. Та кође, је била директор првог
WТА тур нира 1991. у Болу на Брачу. 

За свој педесетогодишњи рад у тенису
(седам година у Словенији од 1947. до
1953) и 43 године у Хрватској, добила је
низ признања и одликовања међу којима
су јој најдражи Трофеј Савеза за физичку
кулуту Хрватске (1985. године) и награда
за животно дело ЕТА АWАРД (Европске
тениске федерације) 1997. године.

Леа Хабунек, селектор са младим
репрезентативкама Југославије
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Од Монике
до Таше
Више генерација под
његовим будним оком
стигло до титуле првака
државе.

За разлику од Дејвис куп репрезен та -
ције, којој традиција досеже скоро 90
година уназад, и богатог списка савезних
селектора који су водили мушку екипу у
том периоду, број оних који су били на
кормилу Фед куп екипе далеко је мањи, из
простог разлога што историја наше женске
екипе почиње почетком седамдесетих го -
дина ХХ века. Свега пет личности за то

време седело је на клупи, од Лее Хабунек,
затим Јелене Генчић, до Драгана Ћирића,
Биљане Веселиновић и Дејана Вранеша.

Интересантно је да су сви Фед куп се -
лектори почели као играчи, али да су,
осим Јелене Генчић, сви били далеко ус -
пешнији као савезни капитени, мање као
играчи. Једино је Јелена Генчић своје нај -
веће домете постигла као такмичар. 

Драган Ћирић, познатији по на дим  ку
Шеки, рођен је 1953. у Новом Саду, где је
већ са шест го дина по чео да тренира у
Тениском клубу Војводина. У јуниорским
узрастима био је стални члан ТК Вој -
водина, која је на екипном првенству, та -
дашње Југославије, у пар наврата освајала
прво место. 

Тренерском позиву посветио се веома
рано, већ са 25 година, а 1983. је по ста вљен
за шефа струке у ТК Војводина. Кроз те -
ниску школу Драгана Ћирића про шле су
многе генерације тенисера и те нисерки из
Новог Сада.

Тренирао је, тада веома успешне игра че:
Исидору Хабеншус, Јелену Лежими рац

Драган Ћирић, селектор Фед куп репрезентације
Југославије (1995–1997)

Драган Ћирић 
са Татјаном Јечменицом
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шпанској Мурсији. Наше репрезентативке
у саставу: Брани слава Ивановић, Драгана
Зарић, Сандра Наћук већ у првом колу
одмериле су снаге са селекцијом Швајцар -
ске коју су чиниле Мартина Хи гинс,
Анђела Буржис и Пети Шни дер, а затим и
са репезентацијом Хрватске за коју је на -
ступала шампионка Ролан Гароса Ива Ма -
јоли. Наше девојке вратиле су се кући без
победе што их је коштало новог пада у
Евро-афричку зону II у којој су се успешно
такмичиле 1997. и убедљивим победама
обезбедиле повратак у прву зону 1998.
године у којој смо се задржали две сезоне,
да би поново пали у нижи ранг такмичења
2000. године. 

Нови залет „плаве“ су узеле у зонском
так мичењу у португалском Есторилу где су
нас представљале: Драгана Зарић, Катарина
Мишић, Ре ната Љуковчан и Марина Пет -
ро вић под вођ ством селектора Биљане
Веселиновић. Југо славија је тада била боља
од Грузије, Ки пра, Јерменије и Летоније
чиме су обез бедиле нови повратак у виши
ранг и нову прилику да се боре за пласман
у елитнији део такмичења. 

Сезона 2001. била је прва година репре -
зентативног такмичења у Фед купу тада
најбоље јуниорке света – Јелене Јанковић.
Селектор Биљана Веселиновић у поход ка
плеј офу за попуну Светске групе имала је
уз Јелену (која је у репрезезнтативном де -
би ју забеле жила победе) на располагању
Драгану Зарић, Сандру Наћук и Катарину
Ми шић. Селекција Југосла вије остварила
је две победе, али су у мини плеј офу зау -
стављене од Холанђанки. 

Уследио је период великих битки и
болних тренутака, јер су наше девојке
неколико пута биле на корак од плас мана
у елиту, али срећа их је напуш тала увек у
одлучују ћим тре ну цима, за једну лоп ту, за
поен... 

У португалском Ешторилу, 2003. годи -
не, победама над селекцијама Бугарске и

(која је под његовом диригентском пали -
цом постала првак државе), Гордану
Нон ковић (вицешампион државе), Људ -
милу Па влов, Тању Магоч, Браниславу
Ива  но вић (вишеструки првак државе),
Та мару и Славка Павлов, Славка Ђукића,
Јована Са вића… Једно време, на почетку
њене кари јере, Драган Ћирић је трени -
рао са Мо ником Се леш, а свакако да је са
Тат јаном Јечмени цом постигао највише,
сти гли су до титуле првака државе у по -
је  диначној конкурен цији. 

Шеки је, као тренер сениорских екипа
у ТК Војводини, са екипом сениорки ви -
ше година узастопно освајао прво место у
СР Југославији. Био је и савезни селектор
и са екипом наступао у Фед купу. 

Драган Ћирић Шеки је 10. октобра
1997. трагично настрадао у саобраћајном
удесу на путу за Београд где је водио
двоје те нисера на потписивање уговора
са једном спортском фирмом.

Популарни Шеки није знао за умор када
су најмлађе генерације у питању. Увек је
имао времена да их подучи и поса ветује.
На слици са једном од најуспешнијих
јуниорки 90-их година, Тамаром Павлов,
која је већ са 11 година играла за
репрезентацију Југосла вије до 14 година. 
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Мотивација је
основ свега

Када је 1995. расписан конкурс за место
селектора у време када је пред седник ТС
Југославије био Миша Раду ловић, иако је
била у петом месецу труд ноће одлучила је
да се пријави. Изабрана је за селектора де -
војчица до 14 година јер су у то време кан -
дидати за репрезентативни дрес биле
тени серке које је она тада и тренирала,
Мај  сторовић, Јеч меница и Јеремић.

Пратила је генерацију ’82. и ’83. го дишта
и како су оне одрастале тако је и Биљана
добијала нова задужења, најпре селектора
до 16 а онда и до 18 година.

– Онда се десио трагични догађај – сећа
се те године Биљана Веселиновић. – Мој
велики пријатељ Драган Ћирић Шеки на -
страдао је у саобраћајној несрећи, па сам
на следила њега на функцији првог стра -
тега Федерејшн куп репрезентације.

Биљана је дебитовала на селекторској
клупи априла 1998. године. Екипа СР Југо -
славије је била у најјачем саставу Наћук,
Јеч меница, Зарић, Јукић и изборила је оп -
станак у пр вој групи Евро-афричке зоне.

– Било је тешко у то време окупити
играчице јер су се истовремено играли и
Федерејшн куп и профи турнири, што сада
није случај. Савезу је било тешко објас -
нити да неко ко је професионалац иде где
може да заради.

Десила се ратна 1999. а репрезентативке
су биле раштр кане по свету. Окупљена
еки па је једва отпу товала на такмичење и
уследио је пад у другу групу.

– Већ наредне 2000. врло доминантно,
без изгубљеног меча вратиле смо се у прву
групу, а затим смо две године играле и
плеј оф.

Бели спорт ју је привукао када је имала
10 година. Први турнир који је одиграла
био је Отворено првенство Београда.

– Тада сам од осам играчица заузела
седму позицију и добила плакету – при -
сећа се детињства и првих корака на тере -
ну Биљана.

Увек је била између тениса и игре под
обручима. Иако је била у кошаркашкој
школи код Марије Вегер, пресудио је на -
говор ујака. Уз најбољу другарицу, пред -
ставницу Југо славије на Олимпијским
играма у Сеулу, Сабрину Голеш, сусрела
се са профи тенисом и била чланица јуни -
орске селекције Југославије.

– Одрасла сам уз Сабрину која је била
светски играч. Знала сам да сам далеко од
врха и нисам пуно размишљала о профи
тенису. Ја сам се одлучила да тада иско -
ристим шансу која ми се указала за студије
у Америци и отишла сам на Универзитет у
Тексас.

Биљана Веселиновић, селектор националне ФЕД куп
репрезентације (1998–2004)

Биљана Веселиновић и Катарина
Среботник
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Гру зије нашле су се у баражу за пласман у
плеј оф из којег победник одлази у Светску
гру пу. Наше девојке нису успеле да са -
владају и последњу препеку у баражу –
репре зен тацију Јужне Африке чије боје је
тада бра нила 16. тенисерка света Аманда
Ку чер. 

Докић, Јанковић
Циљ за 2004. селектора Биљане Весе ли -

новић био је формирање „дрим тима“, у
че му је и успела. На Фед куп такмичењу I
групе Евро-афричке зоне, које се играло од
20. до 24. априла 2004. године у саставу
наше репрезен та ције нашле су се, први пут
две најбоље тенисерке Србије у том тре -
нут ку: Јелена Докић (до 2004. није имала
право да брани боје Србије према пра -
вилима ITF по којем је морало про тећи
три године од добијања пасоша нове земље
за коју се такмичи) и Јелена Јанко вић. 

„Дрим тим“ који су чиниле: Докић (у
том тренутку 16. на WТА листи), Јанковић
(60), Ана Ти мотић (219) и наш први рекет
у дублу Драгана Зарић отишле су у Атину
са амби цијама да се прође зонско
такмичење и избори пласман у плеј оф за
Светску групу.

Јелена Докић

Дипломирала је 1989, паузи рала годину
дана, а потом се вратила на профи тур -
нире. Са Словенком Тањом Черне освоји -
ла је првенство Југославије у дублу.
Одиграла је 13 сезона у Немачкој лиги, до
29. године активно се бавила те нисом, а
последњи меч такмичарског типа оди -
грала је на државном првенству 1993.
Најлепши тре нутак у играчкој каријери за
Биљану је била Универзијада у Загребу
где је са Ренатом Шашак била надомак
медаље – у борби за треће место играле су
против Американки.

За крат ко време одложила је рекет,
једно време радила маркетиншки посао и
онда схва тила да без тениса не може.

– Све се сводило на обављање секре -
тарских послова у клубу. Одлучила сам се
на повратак на терен где сам се најбоље
осећала, али овога пута као тренер. Прве
моје пуленке биле су Борка Мајсторовић,
Татјана Јечменица, Милица Јеремић, по -
сле Нина Берчек, Војислава Лукић...

Од тада је кренула блистава каријера
тренера.

– Рецепт је у сјајној атмосфери. За тих
седам дана које смо проводиле заједно
тру диле смо се да функционишемо као
једна. Код мушкараца је лако одржати ту
тимску хармонију док је код жена сујета
чини сво је. Успевала сам да поставим
тим ски циљ којим смо се све водиле и
који је над владао.

После Биљане Веселиновић, на корми -
ло је дошла њена најбоља играчица из
екипе, Татјана Јечменица. Биљана је оста -
ла у те нису, по светила се стварању нових
имена и сарадњи са Словенком Ката -
рином Среботник. 

Новосађанка Биљана Веселиновић је и
мајка двоје деце, ћерка Мина је мало тре -
нирала тенис, али мајка је није фор си -
рала, и пустила је да сама пронађе свој
пут. Баш као што га је и она сама нашла у
своје време.



У престоници Грчке такмичили смо се
под називом Србија и Црна Гора. Kао први
но сиоци у групи А очекивано и лако сти -
гло се до победа над селекцијама Литва -
није и Шведске. Докићева је дебитовала у
дресу СЦГ против Литванки и забележила
убед љиву победу. 

Тако су се наше девојке на шле у баражу
за плеј оф у коме су дожи веле неочекивани
пораз од селекције Бу гарске. Јелена Јан -
ковић је бриљирала и до нела први поен
СЦГ, којим смо повели са 1:0 у сусрету са
Бугаркама. Уследио је хладан туш, Доки -
ћева је због повреде предала сингл Кара -
тан че вој, па се победник одлу чивао у дуб -
лу који се за нас испоставио као фаталан.
Исто риј ска шанса да „плаве“ нађу место у
елити је пропала. 

Ни у годинама које су уследиле нису
изостале велике битке, надања, узбуђења и
разочарања. На челу са новим селектором,
Татјаном Јечменицом и првим рекетом
СЦГ Јеленом Јанковић, борили смо се у
турској Ан талији (20–23. aприла 2005. го -
дине), али без успеха.

Уз Јелену стиже и Ана
Годину дана касније, 2006. године, у

бугар ском Пловдиву (18–22. април) у бор -
би за излазак из Евро-афричке зоне и као
први рекет селекције СЦГ борила се Ана
Ива новић, али срећа је поново заобишла
„плаве“ које су у баражу након велике бор -
бе поклекле у одлучујућем дубл мечу
против селекције Израела.

Чекало нас је следеће године, у новом
циклусу такмичења, поново зонско над -
метање у Пловдиву (18–21. април), мече ви
за незаборав, овај пут са срећним за вр -
шетком. Први пут у историји наступили
смо као селекција Србије и након исцрп -
љујућих битки у Евро-афричкој зони и
Срп киње су тријумфовале и пласирале се у
плеј оф за попуну Светске Б групе. 

На ме сту селектора дебитовао је Дејан
Вранеш, као први рекет Србије Јелена Јан -
ковић је одмах после тријумфа на великом
WТА турниру у америчком Чарлстону до -
шла у Бугарску одиграла за четири дана 8
мечева (сингл, дубл) и заједно са колеги -
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ницама из репрезентације (Аном Тимотић,
Војиславом Лукић, Наташом Зорић) стигла
до оства рења вишегодишњег сна. Жреб је
одлучио да јулски меч плеј офа одиграмо
као гости против репрезентације Словачке,
а дома ћин је изабрао да нас угости у месту
Ко шице. 

Због повреде учешће је отказала Ана
Ивановић, Јелена Јанковић је одиграла ис -
торијски меч против Цибулкове где је до -
живела повреду и није могла наставити
такмичење, две Ане – Тимотић и Јовано -
вић, као и Војислава Лукић пружиле су
отпор противнику, али победа је остала
далеко. 

Прави успеси коначно стижу у 2008.
години. Први пут у тиму смо имали наше
две најбоље тенисерке Јелену Јанковић и
Ану Ивановић, које су бриљирале у Бу -
дим пеши и Загребу, а њихове победе су
нам донеле пласман у Светску Б групу у

којој смо први пут у историји заиграли 7. и
8. фебруара 2009. године, први пут у Бео -
граду, а за победника се знало место, ула -
зак у А групу Фед купа!

Будимпешта 2008.

Српски „тим снова“ (први пут наша
женска селекција играла је са своје две нај -
боље тенисерке Јеленом Јанковић и Аном
Ивановић) је остварио циљ 2008. године у
Будимпешти, где је одржано такмичење
Прве групе Евро-афричке зоне у коме је
уче с твовало 15 репрезентација подељених
у 4 групе. Селекција Србије у саставу: Јеле -
на Јанковић, Ана Ивановић, Ана Јовановић
и Теодора Мирчић под вођством селектора
Дејана Вранеша, вољом жреба сврстана је у
групу Д и била је постављена за првог но -
сиоца што је омогућио сјајан ранг наших
репрезентативки. Ана Ивановић (2. место

Кошице, 2007. – Фед куп репрезентација Србије
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меч Фед купа само два дана после оди -
граног фи нала гренд слем турнира Аустра -
лијан опе на, исцрпљена од двонедељних
мечева у Мелбурну, а Јелена Јанковић (4.
место на WТА листи) три дана после оди -
граног по луфинала у Мелбурну, и то са
неколи ко тежих повреда. Ни велика разли -
ка у времену, ни различите временске зоне
нису спречиле српске диве да за блистају и
у националном дресу дају мак симум за по -
беду Србије. 

У групи Д најпре су пред на шим
девојкама пале Пољакиње 2:1 (Ана Ива -
новић – Урсула Радванска 6:3, 6:1, Је ле  на
Јанковић – Агњешка Радванска 6:4, 6:7(2),
7:5, дубл: Ана Јовановић, Теодора Мир -
чић – Алицја Росолска, Клаудија Јанс 3:6,
2:6). 

Уследио је сусрет са Румункама, који је
могао да распрши све снове о Светској гру -
пи. После сингл мечева резултат је био 1:1,
па је победник одлучен у дублу. Први пут
са исте стране мреже нашле су се две нај -
боље тенисерке наше земље и одмериле
снаге са изузетно расположеним, надах -
нутим и уиграним Румункама. Иако су
биле исцрпљене, на рубу пораза, у једном
од најнеизвеснијих мечева овог зонског
так мичења, српски дубл је упркос свим
препрекама показао да је јединствен, јак,
борбен и непобедив. Румунке су пале и
Србија је обезбедила пролаз у мини плеј
оф – меч са репрезентацијом Холандије где
су Српкиње нешто лакше стигле до три -
јумфа и тиме пласмана у плеј оф за попуну
Светске Б групе.

Србија - Румунија 2:1 (Ана Ивановић -
Моника Никулеску 5:7, 6:4, 7:5, Јелена Јан -
ковић - Сорана Кирстеа 3:6, 6:3, 4:6, дубл:
Ивановић, Јанковић - Кирстеа, Никулеску
2:6, 7:6(3), 7:6(2). 

Србија - Холандија 2:0 (Ана Ивановић -
Ренее Реинхард 6:2, 3:6, 6:3, Јелена Јан -
ковић - Аранта Рус 6:4, 7:6(7).

Ледена дворана 
заледила Хрватице

Пет дана после великог славља у Бу -
димпешти, одржан је жреб којим је репре -
зентација Србије сазнала име противника у
плеј офу – селекцију Хрватске, поражену
екипу из меча првог кола Светске Б групе
за 2008. годину. Први у историји сусрет
Србије и Хрватске је био заказан за 26. и 27.
април 2008, а одлука о домаћину је донета
жребом и избор је пао да наше девојке
поново гостују. Селекција Хрватске одлу -
чила је да наш тим угости у Загребу у До -

Ана Јовановић достојно заменила
Ивановићеву и обезбедила други поен

Србији у мечу против Хрватске



ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

509

му спортова („Ледена дворана“), на брзој
подлози (РуКортХард). Комшије су биле
све сне јачине српског тима и да су шансе
домаћина за тријумф минималне, што је и
потврдила изјава селектора Фед куп ре -
презентације Хрватске Горана Прпића:
„Жреб нам није био наклоњен и за про -
тивника смо добили најбољу репрезен -
тацију света“. 

Уследио је меч у коме смо бриљантним
партијама наших репрезентативки стигли
до историјског тренутка женског српског
репрезентативног тениса – пласмана у
Светску групу, у елиту. 

Србија је првог дана сусрета у Загребу
повела 2:0, а победе су нам донеле Јелена
Јанковић и Ана Јо вановић која је заменила
Ивановићеву (температура и исцрпљење
услед вируса и пада имунитета). Јанко -
вићева је била на висини задатка и првом
рекету Хрватске Ники Ожеговић препус -
тила три гема, а Јова новићева је сјајно за -
ме нила име ња кињу Ивановићеву и по с -

тала херој дана савладавши Костанић-
Тошић (некада 32. тенисерку света) и обез -
бедивши Србији први поен. Други дан, тре -
ћи сингл сусрет је одлучио побед ника. Ана
Ивановић је упркос исцрпље ности иза шла
на терен и уписала трећи поен Срби ји, три -
јумфални!

Србија – Хрватска 3:2 (Ана Јовановић –
Јелена Костанић Тошић 6:4, 7:5, Јелена Јан -
ковић – Ника Ожеговић 6:1, 6:2, Ана Ива -
новић – Ника Ожеговић 7:5, 6:1, Теодора
Мирчић - Ана Врљић 4:6, 5:7, дубл: Јова -
новић, Мирчић – Костанић Тошић, Врљић
1:4 предаја). 

Треба истаћи да се српски тим, за време
гостовања осећао као код куће јер су орга -
ни за ција и гостопримљивост домаћина
били беспрекорни. 

Победе наших тениских хероина у Ма -
ђарској и Хрватској донеле су нам пласман
у Светску Б групу у којој смо први пут у
историји заиграли 7. и 8. фебруара 2009.
године, први пут у Бео граду.

Рекорди националне Фед куп репрезентације 
Иза наше репрезентације стоји искуство од 33 године учећа у Фед купу, 107 одигра -

них сусрета, 58 победа и 49 пораза. Репрезентативка која је у националном дресу наше
земље одиграла највише мечева – 52 је Драгана Зарић и има скор од 33 победе и 19
пораза. Одиграла је и највише репрезентативних сусрета – 37. Рекорд, гледајући године
учествовања држе Мима Јаушовец и Драгана Зарић (11 година). 

� Наш најуспешнији дубл биле су Драгана Зарић и Катарина Мишић са шест победа, без
пораза.

� Најмлађа репрезентативка Србије, учесница у Фед купу је Теодора Мирчић са 19 го -
дина и 334 дана, док је најстарија Ана Тимотић са 24 године и 196 дана.

� Најдужи меч одиграла је Јелена Јанковић против Словакиње Доминике Цибулкове –
три сата и 32 минута.

� Најдужи тај брек (16 поена, 9:7), најдужи последњи сет (9:7), највише гемова (35) у мечу
забележила је Јелена Јанковић у мечевима против Доминике Цибулкове (Кошице
2007) - 7:5, 1:6, 9:7 и против Агњешке Радванске (Будимпешта 2008) - 6:4, 6:7(2), 7:5

� Највише гемова у сусрету селекција Србије забележила је у сусрету са репрезен -
тацијом Словачке (2007) - 100 гемова.

� Највише победа заредом (сусрети) наше репрезентативке су оствариле од марта 2000.
до априла 2001. године – укупно седам (савладале - Грузију, Кипар, Јерменију, Лит -
ванију, Египат, Пољску, Македонију).
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у „Београдској арени“

Хладна београдска зима дочекала је на
аеродрому „Никола Тесла“ најбољу селек -
цију Јапана, која је допутовала у Србију да
окуша срећу у мечу са великим улогом, јер
победника је чекао пласман у бараж за
попуну Светске А групе, у друштво иза -
браних, док је пораз враћао у мукотрпне
квалификације и поновну неизвесност.

Одлично је селектор Дејан Вранеш знао
какав противник је преко пута мреже, али
је такође био веома самоуверен да ће све
проћи како треба ако Ана и Јелена као пер -
јанице тима од почетка меча уђу анга -

жовано, са респектом, јер квалитет је био
очигледно на страни екипе Србије.

Важност меча истицана је данима раније
у свим средствима јавног информисања,
атмосфера је подгревана до усијања како
би се девојкама дала додатна мотивација, а
интересовање је превазилазило сва очеки -
вања. У таквом миљеу, далеко од очију
јавности, селектор је вршио последње при -
преме за меч, и Јелена Јанковић и Ана Ива -
новић деловале су на терену као са вршена
машина, па се и по начину тре нинга могло

наслутити да ће преузети сву одговорност
на себе, јер ће играти и дубл заједно, уз
наравно синглове, што и није била дилема. 

Низ победа из претходног периода
против Пољске, Румуније, Мађар ске и

Београд 2009: Фед куп репрезентација Србије уочи меча са Јапаном



посебно Хрватске, тражио је потврду тих
успеха, а важност овог меча превазила зила
је све остале претходне заједно.

У суботу, пред препуном „Аре ном“, прва
је на терен изашла Ана Ива новић, и после
почетне уобичајене нер возе типичне за
игру у дресу са државним грбом, прора -
дила су њена два основна ударца са којим
је стекла светску славу, јак сервис и фан -
тастичан форхенд. Симпа тична Сигијама
дала је свој максимум јер је у оба сета
стигла до четири освојена гема, али то је
било довољно за частан пораз и чињеницу
да нема за чиме да жали – по ражена је од
далеко квалитетнијег про тивника. Овај

први поен, итекако важан у једном овако
важном сусрету, био је и преломни тре -
нутак. После тога све је ишло кaко је и
замишљено: Јелена Јанковић је у другом
мечу просто почистила са терена Мориту,
препустивши јој само један по часни гем, и
већ тада је било сасвим јасно да се екипа
Србије, по први пут у историји, пласирала
у бараж за попуну Светске А групе Фед
купа. Други дан је био фор малност, Јелена
и Ана су добиле преостала два сингла без
изгубљеног сета и оправ дано се нашле у
загрљају чланова Фед репрезен тације.

Предиван је осећај играти пред ово ли -
ким народом који дише за тебе, за сваку
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Препуна „Београдска арена дочекала је репрезентације Јапана и Србије
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била после меча Јелена Јанковић. – Напла -
тиле смо у ова два дана сву муку кроз коју
смо прошли кроз решето квалификација.
Ретко која екипа на свету може да се
похвали чињеницом да има две играчице у
првих 10 у свету, то је адут са којим треба
рачунати, можда једног дана и освојимо
Фед куп.

Симпатична Сигијама, није крила неза -
довољство због пораза, али свесна да се
више и није могло. Погрешила сам у так -
тици, мислим да сам добро проучила игру
Јелене Јанковић, али све то спровести на
терену, није било нимало лако. Требала
сам можда више да играм у њен форхенд,
јер је њен бекхенд можда најбољи на WТА
туру, ни сервис ме није слушао, честитам
екипи Србије на заслуженом успеху.

Победоносно преко
Пиринеја

Меч баража за попуну Светске Фед куп
групе између Шпаније и Србије одигран је
у Љеиди, од 25. до 26. априла 2009. године.
Толико дуго је чекано на прилику да наша
најбоља екипа стигне до најбољих, па је
разумљиво овај сусрет потпуно обузео ми -
сли изабраница селектора Дејана Вранеша.
На овакав пут ваљало је ићи само са нај -
бољима, а то су свакако биле наше две
девојке из првих 10 на WТА листи, Ане
Ивановић и Јелене Јанковић. Није било
ди  леме да је успех могућ ако је екипа ком -
пактна, здрава и фокусирана на задатак, па
је селектор заједно са савезним тренерима,
спаринг партнерима и пратећом екипом
све припремио како грешке не би било. 

Није требало бити превише мудар па
знати да су домаћи припремили шљаку као
терен подлогу на којој би се овај меч играо,
јер Мартинез Санчез и Медина Гаригес су
типичне играчице шпанске школе тениса

које најбоље игре пружају ба на оваквој
врсти подлоге. Међутим, како је Ана
Ивановић већ освајала Ролан Гарос, а
Јелена Јанковић годинама уназад такође
као играч која се изузетно сналази на овак -
вом терену, предност домаћина није била
баш потврђена на папиру. 

Требало је све ово доказати на терену, а
када је меч коначно почео, све је кренуло
на воденицу играчица из Србије. Јелена
Јанковић је прва разбила трему и себи и
целој екипи савладавши у два сета упорну
Мартинез Санчез (6:3, 6:4), стављајући до
знања домаћину и бучној шпанској пуб -
лици да се ствари неће одвијати како су
они замислили и вероватно навикли. Ме -
дина Гаригез је добро почела против Ане
Ивановић, ношена публиком и жељом да
надигра шампионку Ролан Гароса стигла је
до првог сета – 6:3. 

Када су можда домаћини помислили
како могу до изједначења у мечу, Ана
Ивановић је умирила игру, стрпљивије
изградила неколико првих поена у по -
четку другог сета и дилеме до краја
сусрета није било. Квалитет је дошао до
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пуног изражаја, 6:1, 6:2 без икакве шансе да
се Гаригез извуче и спаси сигурног пораза. 

Вођство од 2:0 после првог дана јасно је
говорило да дилеме око коначног резул -
тата неће бити и да је Србија на најбољем
путу да се први пут у својој историји нађе
у друштву најбољих у Фед купу, у Светској
групи. 

Јелена Јанковић је ставила тачку на овај
сусрет већ на почетку трећег дана, по -
бедивши Медину Гаригез у три сета, чиме
је меч резултатски био готов. Уместо Ане
Ивановић у мечу без резултатског значаја
против Мартинез Санчез одиграла је Ана
Јовановић, и то успешно, забележивши још
један поен за Србију. Коначно, 4:0 на
гостовању у Шпанији (меч дублова није
одигран због кише) и пласман Србије у
Светску групу. 

Рускиње кроз иглене уши
Жреб за Светску А групу Фед купа одр -

жан је 3. јуна 2009. године у Музеју Ролан
Гароса у Паризу, где је пала одлука да
селекција свој први Фед куп меч у Светској
групи игра на домаћем терену против
селекције Русије. С обзиром да смо били
новајлије међу најбољима, били смо у
оном шеширу где се иде право на нишан
носиоцима, а Рускиње су као носилац
чекале оне слабије. 

У великој „Београдској арени“, 6. и 7.
фебруара 2010. дочекали смо Русију у
најјачој постави, док су гошће стигле без
једне од најбољих играчица света Марије
Шарапове, али ипак довољно јаке и
спремне, са Кузњецовом и Клејбановом на
прве две плоче. 

Како су све поменуте играчице стигле
директно из сунцем окупане Аустралије
где је игран гренд слем, било је само
питање ко ће се боље прилагодити новим
условима, а посебно хладним данима как -
ви су тих дана били у главном граду
Србије. 

Селектор гостију Тарпишев није много
комбиновао, ставио је према очекивањима
Кузњецову и Клејбанову, и у синглу и у
дублу. Са наше стране одавно се знало да
ће терет меча поднети Ана и Јелена и да
само од њихове добре форме и инспи -
рације зависи наш први меч у Светској
групи Фед купа. 

Није почело добро, с обзиром да је у
првом сусрету, и поред громогласмог
навијања, Ана Ивановић одиграла слабије
него што она уме и може, па је Кузњецова
сасвим заслужено победила у два сета (6:1,
6:4) и донела гошћама први поен у мечу.
Поравнала је Јелена Јанковић, мада је и она
кренула слабије, па је Клејбанова то ис -
користила и добила први сет. Ипак, сми -
рила је Јелена разиграну ривалку и добила
други сет – 6:4, да би у трећем просто

Ана Ивановић у мечу против 
Медине Гаригез



почистила ривалку – 6:0, на опште одушев -
љење преко 7.000 гледалаца. 

Добру форму Јанковићева је потврдила
и другог дана, када је савладала у једном
неизвесном и бурном мечу Кузњецову у
три сета, али су Рускиње поново поравнале
резултат победом Клејбанове против Ане
Ивановић. 

Дубл меч, на крају дана, донео је пораз
селекцији Србије. Ана и Јелена заједно
нису биле довољно добре и уигране да се
супротставе Клејбановој и Кузњецовој, па
се прво учешће наше репрезентације у
Свет ској групи завршило поразом. Али,
меч је изгубљен у дуелу са једном од
најбољих екипа света, па разлога за пре -
велику тугу није било. 

Русија је из „Арене“ отишла у поход ка
још једној титули, наше тенисерке су ос та -

ле да се у мечу за опстанак изборе да по -
ново у наредној години играју са нај бо -
љима.

Жреб нам је за меч опстанка доделио
еки пу Словачке, и како смо једном раније
играли у Кошицама против исте екипе
(2007) овога пута играло се пред нашом
публиком, опет у „Арени“. 

Међутим, наша екипа није успела да
победи ни поред домаћег терена. После
велике и неизвесне борбе цех смо платили
поново у дублу. После изједначених 2:2 у
сингл мечевима, Хантухова и Рибарикова
су надиграле Бојану Јовановски и Јелену
Јанковић у два сета, 6:4, 6:3 и тиме остале у
Светској групи, док смо ми остали да у
другој групи Светске групе покушамо
поново да изборимо пласман међу нај -
боље. 
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Ана Ивановић и Јелена Јанковић у Фед купу против Алисе Клејбанове и Светлане
Кузњецове, 7. фебруара 2010. у Београду
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Канађанке – 
одскочна даска

Хала новосадског „Спенса“ била је до -
маћин првог меча наших девојака у сезони
2011. године. Сусрет против Канаде, 6. и 7.
фебруара, био је нашој репрезентацији
бити или не бити, с обзиром да је могући
пораз могао да нас врати толико уназад,
где смо провели године, борећи се да се
домогнемо врха Фед купа. У истој ситуа -
цији нашла се и Канада, али су гошће своју
шансу виделе и у неигрању Ане Ивановић
и Јелене Јанковић, што их је по себно
мотивисало да направе позитиван резултат
у Новом Саду. 

Селектор Дејан Вранеш на меч је изашао
са младим снагама, Бојаном Јовановски и
Александром Крунић, које, руку на срце,

до тада нису имале тако важан сусрет у
дресу са државним грбом. 

Препуна хала „Спенс“, бучна подршка
публике, баш из разлога да се помогне
младој екипи Србије, директан ТВ пренос,
све је то дало посебан мотив играчицама да
из својих плућа извуку максимум. 

Јунакиња првих синглова била је Бојана
Јовановски, која је прво савладала Вознијак
у два сета, другог дана и Марино, такође у
два сета. Александра Крунић је првог дана
изгубила од Марино после велике борбе у
три сета, а онда је Ана Јовановић у другом
синглу другог дана изгубила од Возниак у
два сета. Овога пута, дубл нокаут меч који
је одлучивао коначног победника, припао
је нашим играчицама, Бојани Јовановски и
Александри Крунић. Победом од 3:2 Ср -
би ја се поново домогла позиције да игра
бараж меч за попуну Светске групе, где је

Честитке Бојани Јовановској у новосадском „Спенсу“ после победе над
Александром Вознијак



већ била, али онда поражена од Русије. 
Да све буде интересантније, поново смо

вољом жреба добили за противника Сло -
вачку, која нас је победила у Београду го -
дину дана раније, али овога пута на њихо -
вом терену. 

Коначно дубл 
за трећи поен

Пут у Братиславу, у још једну неиз -
весност, на ноге екипи коју никада у исто -
рији нисмо победили, елементи коју су
говорили у прилог чињеници да је задатак
пред четом Дејана Вранеша скоро неос -
тварив. Поново је домаћине предводила
Данијела Хантухова, и уз Цибулкову и Ри -
барикову за домаћине није било дилеме ко
ће „Арену Сибамак“, у центру Братиславе,
напустити као победник. 

Поново је наш селектор успео да на пут
поведе комплетну поставу, са Јеленом
Јанковић и Аном Ивановић, и уз одличне
Бојану Јовановски и Александру Крунић
опет смо били екипа за респект, колико
год су домаћи новинари и штампа фаво -
ризовали своје представнице.

Када су домаћини дошли у вођство, по -
бедом Цибулкове против Бојане Јовано -
вски у три сета, учинило се да су прогнозе
уочи меча биле на месту. Повратила је
наду Ана Ивановић савладавши у другом
сингл мечу Данијелу Хантухову, али када
се у току свог другог сингл меча другог
дана Ана Ивановић повредила и предала
сусрет Цибулковој код резултата 4:6, 3:3,
домаћини су опет повели са 2:1 и значајно
повећали своје шансе на коначни три -
јумф. 

На терен је тада изашла Јелена Јанковић,
која због прехладе није играла првог дана,
тенисерка која је небројно пута учинила да
се наша репрезентација на крају радује. У
потпуно изједначеном и неизвесном мечу
против Хантухове, далеко у трећем сету
пресудила је већа мотивисаност и жеља
наше тенисерке (6:2, 3:6, 7:5) па је Србија
изједначила резултат на 2:2, оставивши
тако могућност дублу да направи подвиг. 

Шта рећи за меч између Хантухове и
Рибарикове са једне стране, односно Је -
лене Јанковић и Александре Крунић са
друге стране, осим да је то био нерав -
ноправан двобој све до резултата 6:2, 5:1 за
домаћу селекцију ! Шта се тада догодило у
овом мечу, одакле таква снага нашим
играчицама да се не предају у мечу који је
јасно био изгубљен. Чак ни хроничари са
овог меча нису запамтили колико су пута
домаће играчице имале меч лопти, таман
толико да је немогуће и запамтити. Ни
једну нису искористиле, предност се то -
пила све више, да би сензационално наше
тенисерке стигле до невероватног обрта и
освајања другог сета – 7:5. 
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Тада је тек настала права драма, а увукла
се и зебња у мисли домаћих играчица, јер
трећи сет је одувек лутрија, може овако,
али може и онако…

Овога пута је било онако како никоме
није могло да падне на памет. Србија је
преломила домаће фаворизоване даме,
трећи сет 9:7, па је дубл, који је толико
година уназад био рак рана наше селек -
ције, сада у Новом Саду и Братислави пре -
судио и донео трећи победоносни поен.
Тиме је Србија поново стигла до првог
кола Светске групе за следећу сезону, а
вољом жреба то је било против Белгије,
почетком фебруара 2012 године. 

Правац финале

Да је требало играти против Белгије
само пар година раније, док су на сцени
још биле Жастин Енан и Ким Клајстерс,
био би то сигурно најтежи испит наше се -
лекције од како се такмичимо у Фед купу.
Међутим, смена генерација стигла је и ову
репрезентацију, па су домаћина представ -
ља ле Флипкенс и Викмајер, тенисерке које
нису за потцењивање, али свакако нису
биле непремостива препрека за екипу Де -
јана Вранеша, који је поред Јелене Јанко -
вић на пут повео Бојану Јовановски, Алек -
сандру Крунић и Наталију Костић.

Прилика је била, никад боља. Од свих
могућих ривала Белгија је била најлакши,
ако се уопште може рећи да има лаких ри -
вала у Светској групи. Прва два сингла, у
суботу, 5. фебруара, у веома хладној „Спи -
роудом“ хали у граду Шарлроа, играле су
Јелена Јанковић и Бојана Јовановски. Наша
најбоља играчица је рутински, у мечу који
је трајао сат ипо, добила у два сета (7:5, 7:5)
домаћу представницу Флипкенс, а онда је
Белгија поравнала резулат јер је млада Ја -
ника Викмајер надиграла Бојану Јованов -
ски, такође у два сета, 6:4, 6:4. Резултат
после првог дана је био очекиван, чак при -

жељкиван, с обзиром да је Јелена Јанковић
допутовала са повредом, па је њено учеш -
ће било под знаком питања до самог по -
четка меча. Ипак, смогла је снаге да донесе
важан бод екипи. Већ следећег дана селек -
тор више није могао да рачуна на њене
услуге, па је терет меча поново пре шао на
млађе играчице, Бојану Јовановски и
Алек сандру Крунић. 

Викмајерова је веома брзо надиграла у
пр вом синглу другог дана Александру
Кру нић, узвратила је Бојана Јовановски
по бе дом против Флипкенсове, па је по ко
зна који пут судбину нашег Фед куп меча

Александра Крунић и Бојана Јовановски



ре шаван у игри парова. Као и у Новом
Саду, када су тријумфовале против Канаде,
по ново су на терен изашле Јовановски и
Кру нић. Не са мо што су изашле, већ су на
кра ју и три јумфовале, победивши у три
сета Вик мајер и Ван Утванк, што је Србији
донело прво полуфинале у историји игра -
ња у Фед купу!

По ко зна који пут тенисерке, посебно
млађе Јовановски и Крунић, обрадовале су
јавност и љубитеље тениса у Србији, а пла -
с ман у полуфинале и меч против селек -
ције Русије били су тема број један данима
у нашој спортској штампи. 

Пораз против Русије у Београду почет -
ком 2010. године, када смо први пут кро -
чили међу елиту Светске групе, није још
био заборављен, а вољом жреба, морали
смо поново на мегдан једној од најбољих
екипа света, што је још теже, на њиховом
терену у Москви, где су Рускиње, годи -
нама уназад, напросто биле непобедиве. 

За овај сусрет ваљало је укључити све
најбоље играчице, јер се шанса да се
евентуално заигра у финалу Фед купа не
појављује често. Због тога је селектор
Вранеш хитно отпутовао у САД, где је
могао да прати форму наших тенисерки на
професионалним турнирима који су се
играли у Индијан Велсу, Мајамију и
Чарлстону. Такође, договорио је и мини
припреме у Београду за оне тенисерке које
не буду имале професионалне обавезе
десет дана уочи сусрета, како би се екипа
што боље припремила за предстојећи ве -
лики догађај. 

Сазнање да за екипу Ру сије
неће играти једна од нај -
бољих, Марија Шарапова, није
опуштало наш стручни штаб,
јер је дома ћин и без ње био
довољно јак, са више игра чица
у првих сто на WТА листи
(Куз њецова, Ки риленко, Пе -
трова, Павли чен  ко…) да је
селектору Ру   сије Тарпишеву
би ло скоро пот пуно свеједно
кога ће да стави да игра. 

Изненађења на самом жре -
бању није било. Србија је на
мегдан изашла са нај бољим
тенисеркама које има, Јеле ном
Јан ковић и Аном Ива новић у
синглу, док је селек тор Тар -
пишев у екипу пос тавио Куз -
њецову и Павличенко.

Од првог секунда меча Павличенко и Је -
лене Јанковић, било је јасно да Србија није
допутовала у Москву да буде топовска хра -
на фаворизованој домаћој постави. Бр зо је
Јанковићева преузела иницијативу, што се
никако није допало домаћој игра чи ци, па
је у жељи да успостави равнотежу и нађе
ритам почела да греши, што је наша тени -
серка умела да искористи. Три јумф у два
сета Јелене Јанковић против Павличенко је
нешто чему се наш стручни штаб у потаји
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у финале
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надао, ковао планове, бази рао тактику и
планирао да се овако нешто и догоди.

Овом победом била су одшкринута вра -
та ка финалу, али је онда Светлана Кузње -
цова у другом синглу одиграла једну од
својих најбољих партија у 2012. години.
Борила се Ана Ивановић колико је могла,
освојила други сет, али се није могло мно -
го ура дити против надахнуте Куз њецове
која јед ноставно није умела да про маши
терен.

Другог дана, прве су на терен изашле
Ивановић и Павличенко, али овога пута
наша тенисерка је била потпуно фо ку си -
рана само на једно, да донесе неоп ходан
бод селекцији Србије. Њен рејтинг апсo -
лутно није дозвољавао да је Павличен ко
угрози, мада утакмице у дресу са држав -
ним грбом увек имају посебан мо тив и
специфичност какве нема на WТА тур ни -

рима. Ана је кренула нешто слабије и
изгубила први сет, али се реванширала пу -
ном мером у другом, не дозволивши ри -
валки чак ни гем, да би у трећем сету са 6:3
завршила овај двобој и донела предност
Србији – 2:1.

Јелена Јанковић пружену шансу да до -
врши започети посао није пропустила. У
фуриозном темпу просто је помела Куз ње -
цову са 2:0 у сетовима и тиме по први пут
у историји омогућила Србији учешће у
фи на лу Фед купа. 

Радост малобројне експе диције Србије
била је неописива. Сви су се грлили, љу -
били, Ана и Јелена као јунаци победе на -
шле су се на раменима одушев љених тре -
нера и спаринг партнера екипе. До дубоко
у ноћ славила се ова историјска победа
против Русије. 

Србија је у финалу!

Фед куп репрезентација Србије 2012: селектор Дејан Вранеш, Јелена Јанковић, 
Ана Ивановић, Бојана Јовановски и Александра Крунић



520

Т
ЕН

И
С

б
ез

 г
р

ан
и

ц
а

Мир,
стрпљење,
сигурност...

Да би неко добио поверење и био на
челу женске тениске репрезентације, а у
чи јем саставу се налазе играчице попут Је -
лене Јанковић и Ане Ивановић, које су у
својим најбољим данима биле на 1. месту
WТА листе, онда је заиста морао да по -
седује велики квалитет. Не онај обичан,
већ свакако натпросечан, искуство озбиљ -

ног стручњака и педагога, управо због чи -
њенице да треба уклопити четири девојке
у једну целину што је по свима далеко,
далеко теже него исто то урадити са муш -
карцима у Дејвис купу!

Дејан Вранеш, селектор од 2007. године,
успео је да испуни све оно што се од њега
тражило, да испуни све предуслове по -
треб не за место селектора Фед куп екипе,
уз то и да нађе ону праву меру потребну да
се одржи ауторитет међу тенисеркама, а да
се истовремено не поремети равнотежа
при ја тељства, сујета и мир у репрезента -
цији…

Тренерску каријеру селектор Вра неш је
почео још у 20. години, јер је због много -
бројних, а пре свега финан сијских про бле -
ма, морао да прекине своју играчку кари -
јеру. 

Као тренер најпре је радио у ТК Динамо
из Панчева, а затим је 1997. прешао у Бео -
град и почео да ради у Тениском клубу Ас.
По доласку у Београд, Вранеш је радио са
сјајном Аном Ивановић, и уз њу је био од
почетка њене каријере па све до њеног
преласка у про фесионалне тениске воде.
Осим Ане, Де јан Вранеш је тренирао и
многа друга име на српског и југосло вен -
ског тениса, а из међу осталих и Дра гану
Зарић, Војиславу Лукић, Дарка Ма ђа ров -
ског, Ладислава Киша, Вању Ћоро вић,
Алек сандра Груби на, Мају Сундаћ, Ану
Јо вановић, Јулију Вакуленко, Зорану Сте -
фановић, Тамару Чуровић, Филипа Спа -
сојевића, Николу Милојевића… Своје тре -
нерско знање, свакодневно је усавршавао,
учио, пра тио и анализирао игру у свим
сегмен тима. Такође, у свом тре нерском
напре довању и усавршавању, како сам
каже, много му је помогла сарадња са
Алек сан дром Симићем, али и са скаутом

Дејан Вранеш, од 2007. селектор ФЕД куп
репрезентације Србије

За Дејана никада нема одмора, свако -
дневно је активан, а најиспуњенији и нај -
радоснији је када се после напорног дана
нађе у кругу своје предивне породице, ко ју
чине су пруга Љубица и ћеркице Мили на и
Маша. 
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за та лентовану децу Иваном Дупаскви ром,
који је на првенству света за младе кате -
горије одржаном у Швајцарској, из двојио
тада тринаестогодишњу Ану Ива новић и
прогласио је тенисерком будућ ности.

Селектор Дејан Вранеш рођен је 23. јуна
1969. годне у Вршцу. Своју прву функцију
у Тениском савезу, Вранеш је обављао као
савезни тренер од 1999. године, а потом је,
тачније од 2002. године постао селектор
женске јуниорске екипе до 18 година. На
функцију тренера сениорске репрезента -
ције стигао је 2006. године, а кормило се -
лек тора Фед куп ре презентације Србије
пре узео је 2007. го дине. Вранеша одликују
мир и ста ложеност чак и у најдраматич -
нијим тре нуцима, али и сјајно изграђен
однос са свим играчицама српског тима.
Због таквог приступа до бијао је само речи
хвале од својих игра чица, које су се увек
радо одазивале ње говим позивима за
наступ у државном тиму. 

Међутим, за селектора Дејана Вранеша
тениске обавезе се не завршавају на терену,
већ је тенису посвећен свако дневно целога

дана, па је за сигурно и то допринело ње -
говом високом рангирању, како међу тени -
ским стручњацима, тако и међу играчима
свих узраста, али и код челника Тениског
савеза, који прате његов рад и који су му
указали пуно поверење у мандату капи -
тена Фед куп репрезентације.

Ипак, професија није једина ствар с
којом се успешни појединци индетифи -
кују и задовољавају. У супрот ном би веро -
ватно изгубили разум, како често наводи
Дејан Вранеш, и због тога постоје пара -
лелне активности које успос та в љају равно -
тежу свести и карактера. Осим тениских,
српски селектор је увек био активан и у
другим радним и поро дичним активно -
стима. Како каже, његов омиљени хоби је
одлазак у лов са при јатељима, али и рад у
воћњаку и вино градима које поседује у
родном Вршцу. Такве активности му много
помажу у постизању равнотеже између
свега што му живот доноси, а то су пре
свега тенис, клу па савезног капитена и
незаобилазне стре сне ситуације, уобича је -
не за време у којем живимо. 



� Највећи број титула у Фед купу осво -
јила је селекција САД - укупно 17. Следе:
Аустралија 7, Чешка 5, Шпанија 5, Русија 4,
Француска 2, Немачка 2, Белгија 1, Италија
1, Словачка 1, Јужна Африка 1.
� Највише титула заредом освојила је

репрезентација САД – 7 (од 1976. до 1982.
године).
� Највише финала заредом одиграних

има селекција Аустралије – 8 (од 1973. до
1980. године).

� Највише победа заредом (сусрети)
има селекција САД – 35 (од августа 1976.
до јула 1983. године).

� Највише победа заредом (мечеви)
има селекција САД – 64 (од новембра
1978. до јула 1983. године).

� Репрезентације које ни једну годину
нису изостале са Фед куп такмичења од
његовог оснивања (1963) – Аустралија, Ве -
лика Британија, Француска и Италија.

� Највише одиграних гемова зебеле -
жено је у сусрету првог кола Светске
групе 1997. године између селекција
Француске и Јапана када су одиграна чак
172 гема, што је рекорд Фед купа у су -
сретима који се играју на три освојена
бода.
� Најмлађа такмичарка у Фед купу –

Денисе Панагопоулоу (Грчка) са 12 година
и 360 дана, 1977. у мечу утешне групе:
Грчка - Португал.

� Најмлађа такмичарка у Светској
групи Фед купа – Тамира Пашек (Аустрија)
са 14 година и 138 дана, 2005. године 1.
коло Аустрија - Француска.

� Најстарија такмичарка у Фед купу:
Џил Батерфилд (Gill Butterfield, Бермуда) са
52 године и 162 дана, 1996. Америчка
група II: Бермуда -Јамајка.
� Најстарија такмичарка у Светској

групи Фед купа: Мартина Навратилова са
47 година и 267 дана, 2004. године четврт -
финале: Аустралија - САД.

� Највише одиграних сусрета има Из -
раелка Ана Смашнова - 61.
� Највише победа у Фед купу (сингл)

остварила је шпанска тенисерка Аранча
Санчез Викарио 50, следе: Кончита Мар -
тинез (Шпанија) 47 победа, Хелена Сукова
(ЧССР/Чешка) 45, Крис Еверт (САД) 40.

� Највише победа у дублу има Лариса
Неиланд (СССР/Летонија) 38 победа.
� Највише победа као дубл тим зебе -

лежиле су Кончита Мар тинез и Аранча
Санчез Викарио (Шпанија) – 18.
� Највише одиграних мечева у Фед

купу: Аранча Санчез Викарио (Шпанија) -
100, у синглу забележила 50 победа и 22
пораза, у а дублу остварила 22 победе и 6
пораза.

� Највише титула освојила као игра -
чица – Крис Еверт (САД) 8.

� Највише финала играле Кончита Мар -
тинез и Аранча Санчез Викарио (Шпанија)
– 10.

� Најдужи победички низ (сингл) - Крис
Еверт 1977–1986.
� Најдужи победнички низ (дубл) -

Кончита Мар тинез/Аранча Санчез Вика -
рио (Шпанија)  и Вине Пракусyа/Анжелик
Виђаја (Индонезија) –16.

� Највише титула освојених као се -
лектор – Вики Бернер (САД) Били Џин
Кинг (САД), Мигуел Маргетс (Шпанија),
Шамил Тарпишев (Русија).
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Фед куп рекорди
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� Најдужи сусрет (проведено времен -
ски  на терену) трајао је 10 сати и 34 ми -
нута између Аргентине и Аустрије 3:2,
Светска група II, 2008. године.

� Највише гемова у мечу (54) одиграле
су у сусрету Француске и Јапана: Натали
Тозио и Наоко Савамацу 7:5, 4:6, 17:15,
1997. године у првом колу Светске групе.

� Играчице без пораза у Фед купу
(сингл): Мартина Навратилова - играла за
Чехословачку и САД и Маргарет Корт
(Аустралија). Никад нису доживеле пораз
у синглу и имају скор од 20 победа, без
изгубљеног сусрета.
� Навратилова има сјајан учинак и у

дублу од 20 победа све до 2004. када је
доживела први пораз у сусрету САД и
Аустрије.

� Играчице без пораза у Фед купу
(дубл): Вине Пракусyа/Анжелик Виђаја
(Индонезија) 16.
� Најдужи тај брек: Маниша Малхо -

тра/Саниа Малхотра (Индонезија) – Влада
Ексхибарова/Ивана Исраилова (Узбеки -
стан) 21:19, Азија/Океанија Група I, 2004.
године.

� Најдужи мечеви:

Сингл (три сата и 49 минута): Вил -
марие Кастелви (Порторико) – Алек -
сандра Воз нијак (Канада) 7:5, 4:6,
11:9, Америчка зона Група I, 2005.
године.

Дубл (три сата и 35 минута): Тзипи
Обзилер/Хила Росен (Израел) – Ане
Кре мер/Клодин Шаул (Луксембург)
3:6, 7:6, 10:8 Евро-афричка група I,
2001. године

Најдужи меч у Светској групи - три
сата и 35 минута Елс Каленс (Белгија)
– Вирџи нија Руано Пасквал (Шпа -
нија) 2:6, 6:4, 11:9, четвртфинале
Светске групе 2004. године.





V ДЕО



Да је идеја госпође Хejзел Хочкис Вит мен о
оснивању женског екипног такмичења у тенису
прихваћена 1919, а не чак 40 година касније,
међу Фед куп такмичаркама које су прославиле
југословенски тенис на ш ле би се и личности
по пут Власте Гостише или Хеле Ко вач… жена
које су више пута освајале првен ство државе. 

Ипак. Марица Црнадак је са својих 10 осво -
јених титула првака Југославије, (од 1946. до
1953), 1955. и 1956. и бројним титулама осво -
јеним у иностранству, итекако за служила место
међу најуспешнијим.
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Власта Гостиша Хела Ковач
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МАРИЦА ЦРНАДАК
Десет пута појединачни
првак СФРЈ! Мушкарци
избегавали да играју са
шампионком

Марија Црнадак-Чаплар, или како су је
од милoште звали Марица, ви ше струки
шам пион Југославије, рођена је 4. априла
1922. у Брињу, у Лици. Између два светска
рата са родитељима се досе ли ла у Вин -
ковце, где је отац као шумарски струч њак
добио нову службу. Марица је ту за вршила
основну школу и гимназију. 

Као гимназијалка је обо жавала спорт, па
се ис то времено бавила скијањем и клиза -
њем а играла је и сто ни тенис и тенис. Са
непу них 15 година већ је постала првак
тениса у Шиду, а са навршених 17, на сту -
пила је на држав ном шампионату. Тих три -
десетих го  дина Винковци су има ли врло
добро ор га низован тениски клуб и врло
јаку женску екипу. Основе такмичарске
игре, Марица је доби ла у Винковцима, а са
тенисом је на ставила у Загребу, где је упи -
сала студије хемије. Ратне 1942. постала је
првак НДХ.

По завршетку рата била је првак Југо -
славије чак 10 пута у појединачној конку -
рен цији. Мечеве је освајала с лакоћом и
супериорно. Ос во јени пехар за прво место
1956. године покло нила је свом првом
клубу – Вин ковцима. И у паровима и ме -
шо ви тим па ровима освајала је титуле пр -

вака државе. Два пута јој је то успевало с
Лелом Бачкор у женском, а два пута у
мешовитом дублу – с Владимиром Перео -
вићем, односно с Николом Пилићем.
Наступала је врло често и у ино странству и
ос вајала прва места и тро феје. 

Штета је што Фе дереј шен куп није ус -
тановљен раније, јер начином како је игра -
ла, Ма рица Црнадак би ите како до нела
славу репрезента цији Југославије.

Мечеве добијала брзо и лако:
Марица Црнадак

ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Савремени ци, који су добро позна вали
Марицу Црнадак кажу да је најчешће
тренирала са муш карцима, јер је играла
брзо и оштро, а удар ци су јој били толико
јаки да је и јачи пол често избегавао да игра
против ње.



БИЉАНА КОСТИЋ 
Учесник првог 
Федерејшен куп меча наше
репрезентације 1969. године
против САД. Први
противници зид тврђаве и
непослушна лопта. Треба
знати и када престати…

Спортски резултати су свакако превас -
ходни, како се то данас популарно каже, у
куликулуму (биографији), или још модер -
није, у Си-Ви једног спортисте. Наравно,
садржи и успоне и падове и победе и по -
разе и разлоге за радости и туге. 

Али, постоје у биографијама и подаци
преко којих пређемо можда и олако, не
сматрајући их толико важним, значајним,
поготово ако нису овенчани неким вели -
ким успехом. Један такав податак се крије
и код Биљане Костић, некадашње тенисер -
ке Радничког из Ниша и Партизана из Бео -
града. То је прво учешће репрезентације
Југославије на Федерејшен купу, заједно са
Иреном Шкуљ и Леном Дворник. 

Тог 21. маја 1969. је тадашњи савезни ка -
питен Леа Хабунек, први пут у историји
југословенског тениса, извела наше игра -
чице на терене атинског Краљевског тени -
ског клуба. Противник је била репре -
зентација Сједињених Америчких Држава.
Биљана је играла први меч. Противница
Ненси Ричи, једна од најбољих светских
тенисерки тог времена… Нисмо имали
никаквих, ни промил шанси. САД су по -
бедиле са 3:0. Па ипак, то је био почетак
нашег отварања светских тениских двери.
Тај податак је за Биљану Костић, без обзи -
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Биљана Костић, август 1976.
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ра на пораз, прави драгуљ у каријери.
Бити први који представља своју земљу…! 

…а све је почело у Ровчету, делу нишке
тврђаве, где су се тада налазила једина два
тениска терена. 

Имала је само седам годи на када јој је
отац, Тодор Кос тић, касније познати тени -
ски рад ник и тренер, дао рекет у ру ке.
Први противници: коси зид тврђаве и
непослушна лопта! 

Упорност у тренингу и таленат воде је
1961. са само 12 го дина на први сениор -
ски турнир у Лесковцу. Првенству уже
Србије. И одмах успех. Прво место! …и
углавном тако по чињу све приче о успе -
шним каријерама. 

Успеси се ређају: постаје два пута ју -
ниорска првакиња Србије, ниже успехе и
на сени орским турнирима због чега добија
позив да пређе у ТК Партизан, који је тада



имао врло јаку женску екипу и ам биције
да после 14 година паузе постане првак
Југославије. Даље је прича позната – у осам
наредних година седам пута су биле
првакиње, а од тога шест пута узастопно. 

Игре у Партизану су јој 1969. донеле и
позив у репрезентацију и играње на Фе -
дерејшен купу у Атини. Наредне 1970. го -
дине опет је уз Аленку Пипан и Ирену
Шкуљ била чланица Федерејшен репре -
зен тације у Фрајбургу. И опет, вољом
жреба, Американке… и опет 0:3. Свој меч
са Бер  ковиц играла је на централном те -
рену, а дуел је уз то преносила теле -
визија! Дакле, није се борила само про -
тив про тив нице јаче од себе већ и са

тремом због телеви зијског преноса. Све је
то било да леко од услова у Југославији, где
је тенис још увек сматран за спорт по-
влаш ћених. 

Исте године је представљала своју земљу
и на Универзијади у Торину. Тај догађај је
оставио на њу посебан утисак, сличан
учешћу на Олимпијади. 

У првом колу до била је за противницу
Савамацу, која је касније и освојила
турнир. Али дружење, осе ћај поноса када
на дефилеу отварања идете иза заставе
своје земље, навијање за наше спортисте, је
нешто што се не забо равља. 

У годинама које следе игра са про -
менљивим успехом на првенствима и тур -
нирима ши ром Југославије. У тим годи -
нама играње у женској сени орској екипи
Партизана памти као живот њене нове
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„спортске породице“ у којој је гледала да
пружи свој максимум, да до принесе, раме
уз раме са Јеленом Генчић, Мајом Тодо -
ровић, Со њом Пожег, Тамаром Лук шић,
Марином Токин, Дором Алаван тић, Спо -
менком Тапавицом, Јова ном Кратох вил,
Јасном Стефано вић, освајању већ по ме ну -
тих седам титула првака Југославије. А
онда, 1976. године у свом родном Нишу,
на новим теренима ТК Раднички, Биљана

доноси одлуку и опра  шта се од играња у
по јединачној кон ку ренцији; остављајући
ре зерву за играње у екипи, ако буде тре -
бало. Требало је знати када пре стати… На -
кон завршених студија требало је наћи по -
сао… основати поро дицу и наставити нор -
малан живот.

Соња Пожег Далипагић 
и Биљана Костић 



Данас, уживајући у породичном животу,
посебно у својој деци и унучићима, живи у
Београду сећајући се теракоте тениских
клубова Ниша, Лесков ца, београдских
Партизана и Црвене зве зде, сомборског
ЖАК, новосадске Војводине, тузлан ске
Слободе, Зенице, скопског Југа, ма ри -
борског Браника, за гребачких Треш њевке,
Младости, Мед вешћака и Ша ла те, Фирула
ТК Сплит, суботичког Спар така и Палића,
бачко тополског Егyсега, Борова, Осијека,
Опа тије, а посебно оних жестоких двобоја
са ТК Трешњевка која им је у тим годи нама
била највећи конкурент.
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Успомена: Контролни картон 
са убележеним резултатима 
Биљане Костић у 1970. години

Преко 60 година играња
тениса у само једној
фамилији

Тениска 
династија Костић

Обично су „династије“, осим за владарске
куће, везане за лекарску, адвокатску, неке
занатске професије. Ретко се у спорту
помињу вишегенерацијски успеси. Породица
Костић је у том смислу изузетак. 

Спортски „родоначелник“, иначе бивши
играч великог рукомета и један од оснивача
тениског спорта у Нишу (1948. године) је То -
дор Костић, отац нека дашње репрезен та -
тивке Биљане Костић и Ђорђа Костића, јед -
ног од најталентованијих играча у Југосла -
вији. Ђор ђе је био првак државе у пио нир -
ској и јуниорској конкуренцији до 18 година.

Биљана са оцем Тодором на терену 
бр. 1, ТК Раднички Ниш, 1960. године 
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Био је и трећи јуниор Европе у кон куренцији
до 16 година, а са Мимом Јаушовец је био
финалиста јуниорског Ев ропског првенства
где су изгубили од швед ског дубла Анлијет-
Борг. После завршетка играчке каријере
посветио се тренерском послу.

Све три кћери Ђорђа Костића посветиле су
се тенису. Најстарија ћерка Марија је била
запажена играчица у својој генерацији, да би
се након завршетка ДИФ, и она посветила
тренерском позиву у клубу ТК Костић. Средња
ћерка Емилија је такође била играчица, али је
њен животни пут одредила љубав према
германистици. И поред тога у Бечу, где је на
специјализацији, помаже као тренер у клубу
„Новак“, који су основали наши људи који
живе тамо.

Најмлађа ћерка Наталија је још увек ју -
ниорка, која је стигла до места број пет на
свет ској јуниорској листи, а сада се бори за
своје место на WТА листи. Попут тетке Биљане,
и она је свој репрезентативни деби доживела
у саставу ФЕД куп репрезентације Србије,
била је у саставу против екипе Белгије, у

четвр тфиналу Светске групе, у априлу 2012.
године.

Дакле, од деде Тодора, до унуке Наталије,
више од 60 година континуираног играња
тениса у само једној фамилији, најбољи доказ
старе пословице да је тачно да ивер не пада
далеко од кладе. 

Ђорђе Костић (у белом шорцу, лево) као
јуниор, на додели једне од многобројних
награда које данас красе његову витрину

са трофејима 

Наталија Костић корача траговима 
тетке Биљане



ИРЕНА ШКУЉ
Првенство Југославије за
пионире освојила 1960.
године, касније постала
шампион у свим
категоријама 

Ирена је рођена годину дана по завр -
шетку Другог светског рата (1946), као чет -
врто дете у фамилији Шкуљ. Детињство је
провела у мирној и живописној Рожној
Долини, близу Рожника, где се најчешће
играла у дворишту са три старија брата,
Александром, Игором, Борутом и са децом
из комшилука. У оно време играло се и на
самој улици, с обзиром да није било пуно
аутомобила. Зимски период је био итекако
забаван за све, дуго је трајао, па су три-
четири месеца годишње проводили на
ски јалишту и клизалишту испод Рожника.
Поред тога, по жељи родитеља, Ирена је
редовно ишла на вежбање у спортско дру -
штво Партизан – Вич. 

Најстарији брат Александар уписао је
школу тениса у Тиволију, успешно је за -
вршио, па је после тога постао члан тенис -
ког клуба Олимпија у Љубљани. Алек -
сандар је успео да заинтересује за тенис
браћу Игора и Борута, па су сва тројица
заједно кренули озбиљније да се баве
тенисом. Тада је мама мислила да је за
Ирену најбоље да буде са браћом, тако што
ће да иде са њима, да их чека да заврше
тенис, а успут може да им буде и од ко -
ристи и да сакупља лоптице поред игра -
лишта. Добила је Ирена врло брзо на
поклон од браће рекет „слезинџер“, и све
чешће, уместо да сакупља лоптице, била је
на тениском терену. Брзо је схватила да се
и њој тенис све више свиђа и тако јој је
нова играчка, тениски рекет, постала нај -
омиљенија справа у кући. 

У летњем периоду Ирену је поред тени -
са занимало и пливање, јер до летњег ба -
зена није било далеко, а после напорног
тренинга увек је пливање добро долазило. 

Била је тада Ирена редован члан пли -
вачког клуба Колезија, али је убрзо схва -
тила да не може истовремено тренирати
два спорта, па је донела одлуку да пре -
стане са пливањем. Александар, већ тени -
сер са одређеним успесима на репуб -
личком нивоу, такође је објаснио млађој
сестри да не иду два спорта заједно, и да је
боље да се посвети тенису, јер јој врло
добро иде. Брат је више пута играо са
Иреном, и тако јој поправљао игру и удар -
це, и први резултати су се показали у
пионирској конкуренцији до 14 година. 

Године 1960. први пут је освојила првен -
ство Југославије за пионирке. Други брат
Борут, имао је добар систем тренинга за
сестру, тако што је условљавао своје парт -
нере који су са њим играли, да прво морају
да победе Ирену, ако желе са њим да иг -
рају. У замену што је имала овакав третман
код брата Борута, морала је да скупља
лоптице када он игра меч. Овај систем се
показао као добар и Ирена је све чешће
играла са бољим партнерима. 

Ирена Шкуљ је била првак Југославије у
омладинској конкуренцији (појединачно,
у дублу и мешовитом дублу). Поред тога је
играла на међународним првенствима, па
је на тај начин престављала Словенију и
Југославију. Уз тенис успешно је завршила
средњу школу и уписала факултет за
физичку културу у Љубљани. Брзо је уста -
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Ирена Шкуљ данас живи у Аугсбургу,
повремено долази у Љубљану код браће,
посећује пријатеље из тениских кру гова и
другарице из студентских дана. Ћерка Маја
на ставила је стопама маме, постала је тренер
и наставила рад тамо где је мама стала, да
обучава најмлађе и најперспективније. 
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новила да јој тај факултет одговара и укла -
па се у њен план тренинга за летњи и зим -
ски период и такође омогућава наступање
на такмичењима. 

Уз факултет стизала је Ирена да веома
успешно игра на међународним турнири -
ма. Значајни резултати стизали су са свих
страна, посебно на Балканским играма у
Бугарској, Грчкој, Румунији, Турској и
Југославији. Интересантна је и тромесечна
турнеја по Индији са Златком Иванчичем.
Тамо је освојила два турнира, четири друга
места, а три пута је играла и у полуфиналу.
Тада, иначе, ТСЈ није имао посебне финан -
сије за женски тенис, па су играчице доста

кубуриле са парама, што баш није био слу -
чај са мушкарцимима. 

После завршетка тениске каријере 1972.
године завршила је студије на Факултету
спорта, и стекла назив професора за тенис
и учитеља скијања. Преузела је у ТК
Олим пија рад са најмлајђим категоријама.
Брзо су се показали први резултати тешког
тренирања, прво на републичком нивоу,
кас није и на државном нивоу. 

Године 1976. Ирена одлази у Не мачку
као тениски тренер, а за почетак се по -
свећује каријери ћерке Маје, коју је то лико
добро припремила да је Маја постала шам -
пион Немачке до 14 година. 



МАГДАЛЕНА
ДВОРНИК

Пуних 11 година стални
члан репрезентације
Југославије. У свим
категоријама освајала
титуле. После играчке
каријере признања 
у тренерском позиву

Магдалена Дворник, свакако далеко по -
з натија као Лена Дворник, једна је од нај -
успешнијих тенисерки наше земље седам -
десетих година прошлог века. Рођена је у
Сплиту, 1952. године, а за тенис је почела
да се занима у једанаестој години. Од
првог дана била је то обострана љубав.
Тенис је Лени Дворник био, не само хоби
и спорт, већ у правом смислу речи – љубав.
Предала се потпуно, сваки слободан тре -
нутак је проводила на терену, али је и
тенис узвраћао новим пријате љствима,
путо вањима, турнирима, победама…

У тенису, и с тенисом, провела је пуних
30 година: од 1963. до 1993. У те три деце -
није, које су значајно обележиле добар део
њеног живота, Лена Дворник је тро фејну
витрину препунила бројним титулама: од
пионир ских, јуниор ских до сениорских
првен става, појединачно, у мешовитим и
жен ским паровима… Била је пуних 11
година стални члан женске репре зентаци -
је Југославије, и као играч и као тренер
освојила је бројне ти туле и на граде.

Остаје забеле жен први меч Федерејшен
купа који је Југославија имала у овом так -
ми чењу, против екипе САД у Атини, 21.
маја 1969. године. Играле су тада најбоље
играчице: Биљана Костић из Београда,
Ирена Шкуљ из Марибора и Маг  далена
Двор ник из Спли та. Прејак је био про -
тивник наших тенисерки које су у овако
јаком так мичењу наступиле први пут, па је
пораз био неми нован. Лена је играла дубл
са Иреном Шкуљ против Барт ковиц и
Ричи, Костић и Шкуљ су играле поје ди -
начне партије.

Лена Дворник је дипло мирала на Прав -
ном фа кул тету у Сплиту, али је на ставила
са спорт ском и тренер ском ка ријером.
Тако је од 1976. до 1979. године у Аустрији
радила као тре нер, и уједно била и прва
играчица ТК Унион из Клагенфурта. 

По повратку у земљу 1979. године нас -
тавила је да игра за ТК Сплит, да би од
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Лена Дворник (десно) као јуниорка
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1981. године постала тренер женске екипе
истог клуба. На овом послу, Лена је ос -
тварила заиста завидне резултате. Исте
годи не проглашена је најуспешнијим тре -
не ром града Сплита, па је добила награду
тадашње СОФК, за успехе јуниорске и
сениорске екипе ТК Сплит. Следеће го -
ди не опет је поновила успех, па је стигла
иста награда за подједнако успешне ре -
зул тате. 

Активно бављење тенисом морала је да
прекине 1993. године због саобраћајне не -
среће. 

Најзначајнији успеси
1954. Пионирско првенство Хрватске 1. место
1965. Пионирско првенство Хрватске 

и СФРЈ 1. место 
1965. Отворено првенство Загреба 1. место, 1. место парови
1966. Јуниорско првенство Хрватске 1. место парови 
1967. Отворено првенство Загреба 3. место сениорке 
1968. Отворено првенство Загреба 1. место јуниорке, 1. место сениорке
1968. Појединачно првенство Хрватске 1. место јуниорке
1968. Појединачно првенство СФРЈ 1. место јуниорке, 1. место парови, 1. место микс
1969. Појединачно првенство Хрватске 1. место јуниорке, 2. место сениорке
1969. Појединачно првенство СФРЈ 1. место јуниорке, 1. место парови
1969. Јагецов меморијал

(државно до 20 година) 1. место
1970. Појединачно првенство Хрватске 1. место јуниорке, 1. место сениорке

1. место јуниорке парови, 1. место сениорке парови
1970. Појединачно првенство СФРЈ 1. место јуниорке, 1. место парови
1970. Јагецов меморијал 1. место
1971. Јагецов меморијал 1. место парови, 2. место жене
1971. Отворено првенство Загреба 1. место парови, 3. место сениорке
1974. Појединачно првенство Хрватске 1. место сениорке
1974. Истарска ривијера Порторож, 

Пула, Умаг 1. место појединачно
1975. Појединачно првенство Хрватске 3. место сениорке
1977. Појединачно првенство Хрватске 1. место сениорке, 1. место парови

(Federation cup, Soasboalt cup 
и Балканске игре) 

Од 1965-1976. стални члан женске 
тениске репрезентације



АЛЕНКА ПИПАН
Са 13 година освојила
пионирско првенство
Југославије, а са 17
сениорско првенство
државе и Европско
омладинско првенство 
у Амстердаму

Марибор, град на Драви у Словенији,
из недрио је бројне врхунске спортисте у
бившој Југославији. Једна од њих је сва -
како и Аленка Пипан, првакиња СФРЈ и
чланица Фед куп репрезентације. 

Рођена 10. децембра 1950. го дине, као
већина њених другарица одмалена је заво -
лела терене оближњег Браника, клуба чије
се настајање везује за далеку 1901. годину.

Ови терени постали су место окупљања и
одрас тања мале Аленке и њених вршњака. 

Почела је рано да се интересује за спорт.
Одлучила се за тенис иако је одлазила и на
тренинге гимнастике, али се брже снашла
на шљаци и то је одлучило.

Захваљујући врсном тренеру Сречку
Сла ни који је водио тениску школу у Бра -
нику, уз кога је стасавала и Мима Јау шо -
вец, кон кретни ре зултати дошли су већ у
пио нирској кон куренцији. Са 13 го дина
осво јила је првен ство Словеније за пио -
нирке а по том и првенство Југославије. Сле -
деће године била је друга међу пионир -
кама а 1966. такође друга у синглу и прва у
дублу. 

По одласку Сречка Слане у ино стран -
ство клуб је ангажовао Чехосло вач ког тре -
нера Владу Крха, који је наставио са уса -
вршавањем и комплетирањем тенисера и
тенисерки Браника. Са 17 година Аленка
Пипан је освојила државно првенство за
сениоре, прво место за омладинке у дублу
а успела је да се до могне и титуле на
Европском омла дин ском шампионату у
Амстердаму. 
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Републичка такмичења
1963. прво место, пионирке 
1964. прво место, пионирке
1965. прво место, омладинке, 

прво место у дублу
1966. друго место, омладинке,

прво место, сениорке у дублу 
и микс дублу

1967. друго место, сениорке, 
друго место, сениорке у микс дублу

1968. прво место, омладинке
1970. друго место, сениорке
1971. прво место, сениорке у дублу
1972. друго место, сениорке, 

прво место у дублу и микс дублу
1974. прво место, сениорке у дублу
1975. прво место, сениорке у дублу

Аленка Пипан: двоумила се између 
две љубави – гимнастике и тениса
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Две године касније (1969) била је трећа
на првенству државе у сениорској конку -
ренцији, друга у микс дублу и прва у ду -
блу, а 1971. у дублу је заузела друго место.
Исте године због студија је направила прву
паузу у играчкој каријери, а следећи пут
на то је била принуђена због запослења и
по рођаја 1973. године. 

За репрезентацију СФРJ наступала је у
Федерејшен купу у Немачкој и Францу -
ској, на Балканским играма у Бугарској,

Турској и Грчкој као и у бројним при -
јатељским међудржавним првенствима.
Два пута је наступила на Вимблдону у
омладинској конкуренцији и једанпут на
Ролан Гаросу.

Аленка Пипан, данас Грмовшек, конач -
но је пре стала да се такмичи 1977. године
када је по други пут ишчекивала принову.
До пензије је углавном радила као про -
фесор у Средњој економ ској школи у
Марибору. 
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МИМА ЈАУШОВЕЦ

Магични Вимблдон и
Ролан Гарос су опсесија
сваког играча и играчице.
Наступити на њима већ је
много, победити то је сан
сваког тенисера, а јава само
пробраних 

Четрдесет и осам најјачих светских жен -
ских парова у вимблдонској конкуренцији
те 1978. године сматрало је, без изузетака,
да је једини могући победник искусни
шампионски пар Били Џин Кинг и Мар -
тина Навратилова. Али, како у тенису ни -
шта није немогуће, првакиње Америке
поломиле су зубе још у четвртфиналу, из -
гу бивши с полуанонимним, а пре овог сус -
рета тоталним аутсајдеркама, комбина ци -
јом Жеран - Баркер са 3:6, 6:4, 4:6. Наравно,
сада су сви остали парови на једном жив -
нули видећи прилику да освоје Вимблдон.
Аустралијски пар, Кери Рајд из Сиднеја и
Wенди Трнбул из Брисбејна, вешто су се
пробијале у завршницу, али првенствено
захваљујући невероватној срећи. У три
сусрета Аустралијанке су спасиле пет меч
лопти! 

Две меч лопте
Југословенка Мима Јаушовец, играјући у

пару с Румунком Вирџинијом Ружићи,
низала је победе с друге стране турнирске
листе. Била је то брилијантна серија по -
беда! У првом колу „наше“ девојке сa -
владале су Тајлер - Вермак са 8:6, 6:4, у
другом Замел - Томас са 6:4, 6:4, у трећем
су водиле тешку битку с Чарлс - Вулдриџ
и успеле да победе са 7:5, 7:9, 6:3. На ред су

дошле и Енглескиње Кол - Мотрам (6:4,
5:7, 6:3) да би у полуфиналу, у свакако
најбољем мечу на турниру, Мима и Вир -
џинија елиминисале познати француско-
енглески пар Дур - Вејд са 6:4, 6:4. Већ и
овај пробој у финале Вимблдона пред -
стављао је изванредан успех, али амби -
циозне младе играчице, и Мима и Вирџи -
нија, уверене у своју снагу и могућности,
желеле су да постигну и више.

У финалном окршају против Аустрали -
јанки, „наш“ пар хватао је и враћао већ
изгубљене лопте и прецизном и сјајном
игром дошао сасвим на домак победе.

Важан први сет је освојен – 6:4, а борба
на нож настављена је и у другом сету – 2:2,
4:3, 6:6 и… тај-брејк! Час одлуке, тога је
свестан и југо-румунски пар. Напади и
обране се смењују, свака промашена лопта,
с било које стране, попраћена је уздахом
или криком… и две меч лопте за Јаушовец
и Ружићи! Да ли ће успети? Прва одлу -
чујућа лопта отишла је у мрежу, а друга за -
мало покрај линије у аут… Срећне Аустра -
лијанке су се опет извукле, добиле пре -
судни други сет са 9:8 и трећи са 6:3. Вир -
џинија теши Миму и обе одлазе тужне и
несрећне у гардеробу, свесне да су про -
пустиле јединствену животну шансу на
највећем скупу играча и играчица белог
спорта.

Али, вероватно су убрзо схватиле да жи -
вот тече даље, сетивши се, можда, оне ка -
ме не плоче изнад врата која су их довела
на Centre Court, с уклесаним речима по -
знатог енглеског књижевника Радјарда
Киплинга „If You can meet with triumph
and disaster and treat those two impostors
just the same“  („уђите ако можете да на
исти начин примите и три јумф и пораз“). 

Тенисерке у Југославији су дуго времена
биле сасвим у запећку, у сенци југосло вен -
ског мушког тениса. Пре Другог светског
рата, с обзиром на свој квалитет, Мира
Вирт, Власта Гостиша, Хела Ковач, Алиса
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Флоријан, нису имале ни приближно
једнак третман као тенисери. Ретко су,
врло ретко, играле на неком међународ -
ном турниру, па о неким значајнијим ре -
зултатима, самим тим није могло бити ни
говора. Слично, али у мањој мери, било је
и у првим послератним годинама - прво је
доминирала десетострука државна прва -
ки ња, Загрепчанка Марица Црнадак, а
након ње на листи југусловенских прва -
киња следиле су Драгица Ласло, Божица
Мартинец Шерфези, Јелена Генчић, Маја
Ђукић, Тања Кокеза, Ирена Шкуљ, Алемка
Пипан… Седамдесетих година, тек с поја -
вом изванредне Мирјане Миме Јаушовец,
играчице из самог европског и светског
врха, југословенски женски тенис се за -
хваљујући првенствено њеним констант -
ним успесима током једне декаде, афир -
ми сао и у свету.

Играла фудбал, волела
скијање

„Заслужна спортисткиња Југославије“,
Мирјана Мима Јаушовец рођена је 20. јула
1956. године у Марибору. Била је више -
струко надарена – већ као трогодишња
девојчица научила је да скија, била је боља
од својих вршњака у фудбалу, а са осам
година узела је тениски рекет у руке, да би
у 14. години била пионирска, јуниорска и
сениорска првакиња Југославије! Одувек
верна Бранику, мариборском клубу где је
научила тенис од свог првог тренера
Сречка Слане. По природи систематична и
упорна, није посустајала, вежбајући дано -
ноћно и радећи на усавршавању. Њен
изванредни технички потенцијал касније
се још више развијао уз помоћ чехосло -
вачких тренера, браће Владе и Милана
Крха, па Лее Хабунек, Миминог брата
Зорана, Владе Прешецког, а касније тре -
нера, саветника, а затим и животног са -
путника Жељка Маринцела.

Мима је рано схватила и увек понав -
љала: „Само врхунска физичка припрем -
љеност доноси и врхунске тениске резул -
тате!“ То јој је био мото и тога се држала.

Мима је тенисерка технички поткована
у сваком ударцу па се том предношћу у
свим мечевима зналачки и обилно кори -
стила. Изузетно свестрана, без изразитог
слабог „рањивог“ места.

Јуниорска титула 
у Вимблдону

Градила је игру на основној линији. Ту
је била најјача, ту се најбоље сналазила,
мада није била слабија ни на „истуре -
нијим“ тачкама терена. Ниског раста,
јаких, брзих ногу, изузетно покретљива,
издржљива, ни један поен није олако
препуштала противницама. Знала је да
распореди снагу и била је у стању да врати

У 14. години пионирска, јуниорска и
сениорска првакиња Југославије:
Мима Јаушовец
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једну лопту више преко мреже од својих
противница. Није желела да покаже нер -
возу, али је знала да „пукне“ на судијску
грешку и „крађу“. Знала је за своје могућ -
ности, није прецењивала себе, али је имала
довољно самопоуздања. Мало које против -
нице се плашила. У току меча непрестано
је размишљала. „Па, зар није тенис рат
карактера?“

После првих пионирских успеха у Сло -
венији, Мима Јаушовец нашла се већ 1970.
године међу победницима међуна родних
омладинских турнира – освојила је Ми -
лано, Менхенгладбах и Берлин. Те го ди не,
на опште изненађење, постала је и
сениорска првакиња Југославије (касније,
у раздобљу 1972–76. још пет пута!).

Звезда је рођена…

Мима је с 15 година освојила и свој први
међународни сениорски турнир у Вегису,
али како је била још омладинка, желела је
да се докаже међу својим вршњакињама на
највећим светским омладинским турни -
рима. Године 1972. успела је да се пробије
у финале у Паризу, а следеће године осво -
јила је прво место. Успеси се надовезују
један за другим - најбоља је у Мајами Бичу

на неслужбеном светском јуниорском пр -
венству, прва у Целовцу и Марибору, па
најбоља на Међународном првенству Југо -
славије у Дубровнику.

И онда је Тениски савез Југославије при -
јављује за Вимблдон (1974)! Старт у две
дис циплине – у јуниорској нема премца,
без губитка сета освојила је прво место
након што се обрачунала са 7:5, 6:4 с Ма -
ри јаном Симјо неску, одличном румун -
ском играчицом, касније првом супругом
Швеђанина Бјер на Борга. Прошла је и
квалификације за главни турнир, савла дала
у првом колу вршњакињу Мартину На -
вратилову са 6:4, 3:6, 6:3, а у трећем колу

Балканске игре у Загребу, женска
репрезентација осваја друго место:
свечани дефиле (здесна) Леа Хабунек,
Лена Дворник, Ирена Шкуљ, Мима
Јаушовец и др Стјепан Тончић



изгубила у бор беном мечу са Касал совом.
Охрабрена вим блдонским успеси ма, Мима
је победи ла на првенству Ар гентине, дошла
у фи нале омладинског првенства САД у
Њу јор ку, а затим и у Кицбилу, док је међу
сениоркама у Хам бургу зауставила у по -
луфиналу Немица Мастхоф (2:6, 6:0, 12:14).

Име Миме Јаушовец све се више чује
међу женском светском тениском елитом.
Већ 1975. године се пробила у полуфинале
три велика турнира – у Паризу, Риму и
Хамбургу. Следеће, 1976. године је још
боља. Освојила је првенство Италије и Ка -
наде, где је савладала у финалима Аустра -
лијанку Лесли Хант. Следио је, можда,
играч ки Мимин најбољи пласман – полу -
финале Међународног првенства САД.
Савладала је пет противица међу којима
Вејд (6:3, 6:3) и Ружићи (6:2, 6:1), а испала
од Евертове. 

У Вимблдону, као и 1975, по ново је међу
шеснаест најбољих, док је на аматерском
првенству Европе у Прерову спасила две
меч лопте у сусрету са совјет ском
играчицом Чмировом (3:6, 6:2, 7:5) и
освојила прво место у синглу!

Коначно Париз у џепу
С наврше ном двадесетједном годином,

Мима 1977. осваја Ролан Гарос победивши
Тегарденову и Марши кову, а у финалу Ру -
мунку Михаи са 6:2, 6:7, 6:1! Један вредан
гренд слем турнир „спремила“ је у џеп
своје сукњице. Добру форму потврдила је
и на првенству Аме рике где је након
победе против Вејдове заустављена у
четвртфиналу, док је на првенству Европе
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Јелена Генчић и Мима Јаушовец



победила у миксу зајед но с Бугарином
Пам пуловим.

Године 1978. поново је високо пласира -
на у Паризу, губи у финалу од своје дубл
партнерке Ружићи затим осваја Међуна -
родно првенство Немачке у Хамбургу ре -
ванширајући се за пораз у Паризу Румунки
Ружићи - 6:3, 6:2 и први пут јој успева
пласман међу осам најбољих у Вимблдону.
Победила је Трнбул, а извукла дебљи крај
од касније победнице Вирџиније Вејд.

На Медитеранским играма, 1979. године
у Сплиту, попела се два пута на почасно
постоље, а годину дана касније, 1980. је
сасвим задовољна уласком у четвртфинале
Флешинг Медоуа и у полуфинале на пр вен -
ству Ау стралије. Још је била боља 1981. када
је побе дила на турниру у Колумбусу, и још
једном се пласирала међу осам нај бољих у
Вимблдону, исто као и у Ролан Гаросу. 

На мастерс турниру у Њујорку заузела је
одлично пето место у конкуренцији осам
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У каријери Мима је побеђивала
и таква имена као што су
Мартина Навратилова, 
Били Џин Кинг, Гулагонг
Коули, Вирџинија Вејд…
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најуспешнијих играчица света те године.
Мима је играла сјајно и на осталим
турнирима где је заузела висока места –
била је финалисткиња у Бостону и Брај -
тону, полуфиналисткиња у Хјустону, Аме -
лија Ајланду, Индијанаполису, Токију,
Пер ту… На почетку 1982. освојила је јак
тур нир у Лос Анђелесу савладавши Кин -
гову и у финалу Ханику са 6:2, 7:6. Успех
против Немице Ханике поновила је и у
Хилтон Хеду (7:5, 6:0), док је у Даласу из -
гу била финале од Навратилове.

Треће финале Ролан Гароса
Јаушовец се прославила 1983. сјајним

наступом у Ролан Гаросу где је савладала
Аргентинку Ђусани, младу Загрепчанку
Сабрину Голеш, Немицу Ханику, Фран -
цус кињу Танвие, Американку Хорват (из -
ба цила Навратилову са 6:4, 0:6, 6:3!),
Енглескињу Дури, да би у финалу „пре -
пустила“ победу њој неугодној Крис Еверт
Лојд (1:6, 2:6). Победница се похвално
изразила о нашој шампионки: 

„Мима је играла фантастично на овом
турниру, али се при крају испразнила па
сам постигла једну од најкраћих победа у
једном великом финалу.“

Мима је у току своје каријере савладала
неке од најбољих играчица света, међу
којима и вимблдонске првакиње - 1974. у
Лондону Навратилову са 6:4, 3:6, 6:3; 
1976. у Форест Хилсу – Вејдову са 6:3, 6:4,
1980. у Мелбурну, Гулагонг Коули са 6:2,
4:6, 6:4; 1982. у Лос Анђелесу Били Кинг са
6:4, 6:2… Нашој играчици су на победи
честитале и познате тенисерке, као Јегер,
Мандли кова, Ханика, Ружићи, Шривер,
Потер, Бунџ, Трнбул и друге. Но, Мима
никад није успела да савлада „недостиж -
ну“ Крис Еверт (у Њу Џерсију 1979. била је
сасвим близу успеху – 4:6, 7:6, 4:6) као ни
Трејси Остин с којом је 1981. у Њујорку
била надомак победе (6:1, 4:6, 4:6).

Од свих наших спортиста-тенисера
Мима Јаушовец се најчешће налазила на
листама најбољих. Тако је на светској ком -
пјутерској ранг-листи била године 1974. –
24, 1975. – 13, 1977. – 7, 1978. – 18, 1980. –
17, 1981. – 12, 1982. – 11, 1983. – 23, док ју
је Ленс Тингеј сврстао међу десет најбо -
љих чак три пута – 1976. – 9, 1977. – 10, и
1978. – на осмо место.

У тенису се лепи успеси могу постићи и
у игри парова и то је Мима небројено пута
доказала, нанизавши богату огрлицу по -
беда у дублу с различитим партнеркама.
Године 1973. освојила је, с Норвежанком
Гринвалд, турнир у Хамбургу, затим је го -
динама наступала с истом партнерком, Ру -
мунком Ружићи. Оне су победиле у Един -
бургу (1974), а четири године касније ос -
во јиле су три велика турнира - Рим, Париз
и Хамбург. Али у врло успешној 1978.
догодио се и онај несрећни Вим блдон…
но брзо су га заборавиле. Мима и Вирџи -
нија су победиле 1979. године у Ва шинг -
тону, а 1980. у Стокхолму. На Ролан Гаросу
Мима је играла с Холан ђанком Бети Стоув
и ушле су у полу финале; 1981. у Штут -
гарту победила је с Навратиловом, а 1982.
у Аме лија Ајленду с црнопутом Ален.

Мимини међународни резултати су из -
ванредни! Но, Миму посебно радује и при -
знање на које је посебно поносна. Два пута
је била изабрана за најбољу спор тисткињу
Југославије, 1976. и 1977. године, а више
пута је била у уском кругу наших спорт -
ских амазонки. Такав изванредан просек
рефлектовао се у коначном збиру „поена“
на годишњим листама у анкетама загре -
бач ких „Спортских новости“ у раздоб љу од
1950–1980: Мариборчанка је југо словенска
супер-спортисткиња испред ат ле тичарки
Вере Николић, Милке Бабовић, првакиње
у стрељаштву Десанке Пешут и других ју -
гословенских женских спорт ских звезда…

Мима Јаушовец данас је селектор слове -
начке женске репрезентације.
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Деда Лазар, генерал, будио
унуке у 4.30 на гимнастику
и разбој. Тек када се Тито
појавио на новинској
фотографији са рекетом 
у руци било је лакше. Од
фудбала, преко рукомета,
до тениса. На клупским и
државним првенствима
освојила  32 турнира 

Постоје спортисти који учествују у ис -
торији спорта којим се баве, по неки и
стварају ту историју, исписују њене стра -
нице, а понеко и учествује и исписује, и

онда остаје заувек уписан, како би будућа
поколења отргла забораву личности које
су поставиле темеље спорта и тениса на
нашим просторима. Јелена Генчић, на по -
нос вршњака и дивљење нових генерација,
је име које увек остаје забележено у исто -
рији тениса као име утемељивача и једне
од ретких личности која је цео свој живот -
ни и радни век провела на терену, у по -
четку као врхунски играч, затим као функ -
ционер и савезни капитен репрезен тације,
и на крају као доајен и саветник тре нер
најперспективнијим новим играчима који
долазе.

Прича Јелене Генчић тече питко, баш као
што је и њена цела каријера била само у
једном смеру, без застоја, а сећања само на -
виру:

– Неколико нас деце смо најчешће ишли
пешке, или смо се понекад возили и трам -
вајем до терена на Калемегдану, али смо

Отварање тениске секције

ЈЕЛЕНА ГЕНЧИЋ
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скривали рекете од очију пролазника, јер
тениски спорт још није био стекао право
грађанства. Водио се као буржујски спорт
све док тадашњи председник Тениског са -

веза Југославије, Мирко Мастиловић, није
некако удесио да се у „Политици“ об јави
сли ка маршала Тита у тениском дресу и са
рекетом у руци. Тек од тог дана осло бо -
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Присно и пријатно дружење уз чај, кафу и воду

дили смо скривене рекете који су нај чешће
били испод капута или џемпера, и осетили
задовољство… Најзад је тадаш ња јавност
при хватила нашу тениску сек цију при СД
Партизан, као све остале спортове, међу ко -
јима је фудбал био, наравно, нај привилего -
ванији.

Деда, генерал, увео
војничку дисциплину

Јеленина спортска прича не почиње од
ове анегдоте већ много раније, у поро дич -
ном кругу у коме је одрастало седморо
деце породице Генчић. Сви су се они
бавили спортом, у који их је војничком
дисциплином, још из међу два рата, увео
деда, генерал Лазар Генчић, лекар-хирург.

Будући да су живели на Дедињу, имали
су сјајне услове да се баве разним спорто -
вима, на радост оца Јована, правника и
мајке Бечлијке, који су их у свему подр-
жавали. Наравно, генерал се ни у спорту
није могао отети војничким правилима и
понашању: рад, ред и дисциплина! Ин -
сталирао је звоно које је унуке будило у
4.30 ујутру. То је био знак да се брзо облаче
и да са дедом на челу прво трче, а потом
гимнастицирају за шта је служио и један
војнички, односно гимнастички разбој.

– Вежбали смо сваког дана, чак и по
киши и тако стицали добру кондицију. На
дедин захтев морали смо да се упишемо у
разне спортске секције и клубове. Тако су
брат Лазар и сестра Ана били атлетичари,
Драгољуб бициклиста, Милојко тенисер, а
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Јелена Генчић на челу тенисера – учесника Првомајске параде 1953. године 
на Теразијама у Београду

ја прво па мушко – фудбалер! Скоро сваког
дана играла сам фудбал са комшијском
децом у близини данашње болнице „Др
Дра гиша Мишовић“. Шутирала сам лопту
и десном и левом ногом, играла сам мушки
и убрајали су ме у грубе фудбалере. Нај -
више сам волела да браним на голу, па су
ме нешто касније пријатељи приволели
вели ком рукомету и одвели у Пету мешо -
виту гимназију, што је тада била огледна
ДИФ-ова школа. То је била сјајна школа са
сјајним професорима, у којој сам доста
брзо постала рукометни голман. Са мном
је играла и ученица те школе Бранка Скок -
нић, већ репрезентативка. Од учени ка те
школе споменула бих још фудбалера Ла -
зића, ватерполисту Милана Мушкати ро -
вића, браћу Чебинац, Милутина Шош ки -
ћа… Истовремено, са братом Лазом, тре -
ни рала сам атлетске дисциплине у Црве -
ној звезди.

Уместо винограда –
тениски терен     

Посветивши се рукомету, Јелена је до -
сегла врх у овом спорту – постала је голман
државне репрезентације. Али осим спорта
породица је наметала и друге обавезе, ре -
дов но похађање школе, потом факултета, а
код куће свирање клавира. Дакле, уз спорт
инсистирало се на обра зовању: Јелена је,
иако спортски веома ак тив на завршила
историју уметности.

Вратимо се сада на почетак ове приче,
односно тениском спорту, који је Јелену
привукао у исто време док је са децом шу -
ти рала фудбал. И тенис се, као и фудбал,
за Јелену догодио у комшилуку, и то у
време окупације.

– Почело је на земљишту посеченог ви -
нограда, у Косте Рацина бр. 6, на Дедињу,
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где је живела породица мог колеге из ТК
Партизан, проф. др Бранка Тодоровића.
Његов отац Борислав, банкарски служ бе -
ник, колега на послу са Војом Ристићем,
тада врхунским тенисером, окупио је децу
из оближњих кућа, међу којима сам била и

ја, тако да је уместо винограда изникао
тениски терен као и клуб назван по
некадашњој најближој аутобуској станици
„Вијогор”. Ту се, поред тениса, неговала
кошарка, мали фудбал, атлетика, скијање и
тенис, који иг рају чланови породице Тодо -
ровић – браћа Бранко, и Никола, као и
Бранко Глу шац. Један од најталентова ни -
јих био је Дејан Павловић, будући члан
јуниорске екипе ТК Партизан. Сем Бран ка,
који се определио за студије али који је
био и дугогодишњи тениски радник,  сви
остали су касније радили као тренери у
Немачкој и Швајцарској.

– Ја сам играла и пинг-понг, и то левом
руком, док сам тенис играла десном. Тр -
енера нисмо имали, а један од тренинга
била је тзв. главара. Ударали смо, у ходу,

тениску лоптицу главом, као што се то ра -
ди са фудбалском лоптом. Пошто је у те -
ни ском спорту најважније увек гледати
право у лоптицу, неко се ваљда у Вијогори
сетио да би главара била права вежба
концентрације тј. гледање у лоптицу.
Рекет је у то време, и још дуго био дрвен, а
жице од овчијих црева, које смо лепили
фластером – присећа се Јелена.

Ристић, Такач и Глазер –
оснивачи тениске секције

Као што то обично бива, није дуго могла
остати непримећена веома добра игра
брзоноге девојчице на тениском терену
не кадашњег винограда, девојчицу која
прилично добро командује тениском лоп -
тицом. То је био тренутак када је Воја Ри -
стић, тадашњи тениски ас, позвао Јелену
да се активно придружи тек основаној
тениској секцији при Дому Народноос ло -
бодилачке војске и партизанских одре да
Југославије. То се догодило 1946. годи не, а
нешто касније та је секција ушла у ширу
породицу Спортског друштва Пар ти зан,
коме и данас припада, али као Те ниски
клуб Партизан. А оснивачи тениске сек -
ције били су: тенисер Воја Ристић, ат лети -
чар Артур Такач и фудбалер Фрањо Гла зер,
славни голман државне репрезен тације.

– Тада је у БТК играо тенис и др Бата
Вуловић, ветеран који је и у 95. години
био активан на терену – каже Је лена Ген -
чић, и наставља: – Као чланови секције
испрва смо играли тенис на Кале мегдану,
на коме је између два рата био основан ТК
Шумадија. Имала сам прилику да на лицу
места посматрам аматерске про пагаторе
тениса међу којима су били политичар и
публи циста Влади мир Деди јер, лекар
Ђани По повић, сликар Иван Ра довић, по -
знати новинар „Политике“ Влада Колар са
су пругом, потом будући репре зентативци
Ика Па најотовић и Сима Ни колић. И они

Како је отац Јован завршио конзерва -
торијум, породица је имала на располагању
три клавира, а једна од најталентованијих
међу децом, би ла је Јелена. Међутим, после
једне спортске повреде руке Јелена се
опростила од клавира али не и од музичких
конце рата, на које је одлазила са својом
породи цом. 
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су из БТК прешли у Пар тизан, док се Ивко
Пле ћевић нама касније придружио. БТК је
потом ушао у поро дицу клубова Спортског
друштва „Црвена звезда“. Сећам се да је
један од првих тре нера на Калемегдану, а
потом и од 1952. го дине на Стадиону ЈНА,
био Светолик Цве јић, из Вршца. Кад је реч
о Кале мег дану једно време је и Гојко Пот -
коњак био тренер, у исто време и економ и
домар. Касније су моји тренери били Љуба
Радо вановић, Воја Ристић, а много доцни -
је, Бане Вуче тић и Петко Милојковић.

Од црвеног бокала 
– до чесме   

Постепено тениски спорт стиче афир -
мацију и признање, па чланови ТК Парти -
зан учествују на првомајској паради 1952.
године, што је била почаст каква се само
замислити може. 

– Те исте године постигла сам први свој
успех освајајући првенство јуниорки. На
тој паради смо наступали у свечаним, бе -
лим униформама, специјално скројеним за
ту прилику. Девојке су носиле костиме, а
момци одела, сви у једнообразној белој
боји. Касније је пуковник Фрањо Туђман,
једно време председник СД Партизан и
председник ТК Партизан, одредио, уз по -
моћ дизајн сликара Николе Тодоровића,
члана наше екипе, црно-беле тениске дре -
сове, који су били прописани и за остале
клубове СД Партизан.

За Јелену Генчић и њене другарице и
другове настаје, како она каже, најлепши
период младалачког живота и дружења. 

– Све је међу нама било присно, топло,
искрено, изузетно пријатно, иако се све де -
шавало у далеко скромнијим условима, без
комфора. С тога смо практиковали тзв. оду
бокалу, јер нисмо имали ни чесму. Ге -

Женска екипа Партизана победник првенства Југославије на теренима загребачке
Трешњевке: капитен Славољуб-Вава Станковић, Биљана Тодоровић, Соња Пожег

Далипагић, Јелена Генчић, Леа Хабунек, капитен женске репрезентације Југославије,
Марина Токин, Споменка Тапавица, Тамара Лукшић и Тони Пожег (чучи), 

члан Управе Партизана, иначе отац Соње Пожег Далипагић
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нерал Виктор Бубањ, с којим сам често
играла тенис, затражио је једног дана од
економа чика Свете да набави емајлирани
бокал, да не бисмо у тренутку жеђи одла -
зили појединачно на фудбалски стадион,
где су се налазиле свлачионице, тушеви и
вода. Из црвеног бокала, који је набавио
чика Света, сви смо наизменице, редом,
пили воду. Морам да кажем да је генерал
Бубањ био војнички скромна личност –
није желео да игра на терену бр. 1 и од -
бијао је да буде председник тениског клу -
ба. Мислим да је био само једно веома
кратко време, па је ту дужност препустио
Бранку Тодоровићу. 

Али упркос томе сав се предао тениском
спорту и, нажалост, умро је за време те -

ниске игре, и то баш на терену бр. 1.
Када Јелена помиње скромне услове за

рад и дужи боравак на тениским теренима
можемо се подсетити да су се уз рекет и тај
црвени бокал, остали реквизити, односно
алати и справе за одржавање терена, на -

лазили у једној малој, неугледној, бараци.
Недалеко од ње, у приземној кућици са
две собе и две кухиње живели су војни
службеници са породицама, Божа плац-
мајстор и Слоба молер.

Једног дана Бане Вучетић је упитао ге -
нерала Бубња да ли би могли да срушимо
ту бараку и да уместо ње подигнемо мало
комотнију настрешницу, где би се скла -
њали од јаког сунца и кад нас изненади
киша. 

– Барака се рушила раменима на челу са
генералом. Испод настрешнице смо поста -
вили клупе и инсталирали чесму а није се
дуго чекало на отварање пригодног бифеа
који су потом водили Милан и Бојка, ну -
дећи нам чај, кафу и воду. Створени су ус -
лови за још пријатније дружење. Тако, ре -
цимо, генерали Коча Поповић, Душан Ко -
раћ и Вељко Ковачевић, др Франо Бу лић,
архитекта Карло Кацл, академик Рајко То -
мовић, осим тениса играли су шах уз кафу
и свежу воду. Црвени бокал отишао је у
збирку успомена.

Преко 200 трофеја 
у витрини успомена  

Нема краја разговору са Јеленом Генчић,
она би о својој тениској каријери могла да
напише више књига, а само једна од њих
садржала би 32 победе у сингловима на
првенствима у разним категоријама. Јелена
је по правилу играла, сингл, дубл и микс.
Са Симом Николићем, у микс дублу 13 пу -
та је освајала државно првенство.

– Сима је био изванредан тениски борац,
упоран радник до бесвести, да тако кажем.
Био је леворук. Играо је увек дефанзивно,
али истрајно све док не смрви противника,
док не победи. Истицао се скромношћу
иако је био члан државне репрезентације,
учесник у Дејвис купу, на Балканијади.
Важио је за дивног друга јер је често играо
и са нама најмлађима што је нама веома

Врло успешна, како у синглу, тако 
и у дублу и микс-дублу
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импоновало. Ја сам, углавном, тренирала
са мушкарцима, јер сам желела да играм
снажан, офанзивни тенис. Једна од тени -
ских посластица била је да на терену бр. 4
гладамо Ику Панајотовића, тениску звезду
и изразито атрактивног играча, тениског
стилисту-офанзивца, са сјајним сервисом.
Угледала сам се на његов сервис и бек -
хенд. И он је био репрезентативац, члан
Дејвис куп екипе, Балканијаде и државни
првак. Нажалост његова каријера преки -
нута је у најлепшим данима – враћајући се
из Новог Сада, у свом зеленом опелу, до -
жи вео је тежи судар и сломио ногу. Био је
принуђен да се одрекне тениса.

Предратни тенисер Драгутин Шваба
Ми ловановић демонстрирао је необични
тенис – десном руком играо је и форхенд и
бекхенд, истом страном свог рекета. Као
ве лико појачање из Новог Сада дошао је
Сте ван Ласло, врхунски тенисер. Он је био
пре тежно дефанзивни играч, али је имао
оштре ударце са основне линије. Те ни сери
су му завидели на изузетно јаком бек хенду.
Његова су пруга Драгица Ласло, пр ва киња
Србије, била је једна од наших нај бољих
играчица. Играла је до 1956. године.

– У екипним такмичењима мушкарци су
имали извесну бројну предност, али се нису
могли такмичити без учешћа жен ских еки -
па. На та екипна такмичења десет година
смо заједно путовали, а учество вали су шест
мушкараца и три девојке. У исто време
одржавала су се сениорска и јуниорска так -
мичења. Ја сам имала 18 година, када сам у
Марибору, на државном првенству, осво -
јила јуниорску и сениор ску титулу, затим
освојила прво место у женском дублу а са
Симом Николићем микс дубл.

Јелена је освојила више од 200 пехара, а
не зна тачно колико има разних медаља, у
већини златних. Осим што је редовно
учила и студирала, запослила се у Радио
телевизији Србије, тако да је бук вално ју -
рила на све стране. Уз све то, била је у свим
форумима ТСЈ, члан Управе, а потом и
пред седник ТК Партизан, кас није пот -
председник ТСЈ, затим савезни капитен за
све женске екипе од 1981. до 1994. го дине,
када су у успону биле Мима Јау шовец, Ле -
на Дворник, Маја Палавер сић, па Надин
Ерцеговић, Сабрина Голеш, Ре ната Ша -
шак, Барбара Мулеј, Ирена Шкуљ, а од
млађих: Моника Селеш, Тат јана Јеч мени -
ца, Александра Сигулински, Брани слава
Беба Ивановић, Јелена Нин чевић и Марија
Драшковић. Њене изабранице уче ствовале
су у светској групи Федерејшен купа, а нај -
већи успех оствариле су учеш ћем у полу -
финалу у Сао Паолу. 

Јелена Генчић, спортиста од главе до пете,
од како је проходала па до данас не осећа
умор, још увек је на терену или поред њега и
заиста је понос генерације која је познаје.
Она може послужити као инспирација
младима јер њено име вечно остаје уписано
у анале тениског спорта у нашој земљи.



ДОРА АЛАВАНТИЋ
ВУЧЕТИЋ

Захваљујући Пилићу Дора
се прикључила енглеском
Квинс клубу. Бекхенд
дотерала до савршенства, 
уз то постала једини српски
члан Квинс клуба од
његовог постанка. Краљица
Елизабета II одликовала
Дору Алавантић oрденом
Почасног члана реда
британске империје

Успешна пословна жена, још боља мајка
и супруга, увек лепа, дотерана, насмејана,
весела, ведра, топла, достојанствена…
Није лако набројати све комплименте који
би се могли доделити примадони женског
те ниса друге половине двадесетог века на
нашим просторима, али колико год ком -
плимената, учини се човеку који је познаје
– није довољно. 

Осим што је власник свих унапред по -
менутих врлина, Дора је пре свега велики
борац, на терену је изгарала до последње
капи зноја, а касније и у свему чега се
прихватила, те се са правом њено име на -
лази на самом врху југословенског тениса,
самим тим и у свим књигама и моно -
графијама које на својим страницама ис -
тражују историју тениса на просторима
бивше СФРЈ. 

Тенис је играла са уживањем, са пуним
задовољством, а њен значај и допринос
Федерејшен куп тиму тадашње Југославије
је од непроцењивог је значаја. 

Наступала је на многим такмичењима за
свој државни тим, али огромне заслуге има
и за прву победу коју је забележила ју го -
слвенска Федерејшен куп репрезента ција,
29. августа, 1976. године у Филадел фији,
када је Југославија у саставу: Ала вантић,
Јаушовац и Папишта, савладала селекцију
Норвешке. После тог меча, ус ледио је су -
срет против тада неприко сновене америч -
ке репрезентације и против можда најве -
ћих тениских имена у исто рији белог
спор та, Крис Еверт и Били Џин Кинг.
Иако су забележиле потпуно оче ки ван
пораз, тај сусрет за Дору ће сигурно остати
заувек у сећању, јер је то била ретка
прилика да се нађе у таквом окружењу
светских величина и апсулутних тениских
божанстава.

Дора Алавантић је рођена у Београду,
али се већ са пет година преселила у Опа -
тију, где је научила и прве тениске кораке.
Сасвим случајно доспела је на тениске те -
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У свет тениса ушла на наговор другарице
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рене, на наговор своје другарице Ма рине
Михелић, и од тог тренутка када је први
пут узела рекет у руке, наслућивала је да
ће јој тенис постати саставни део живота. 

У друштву Маргарет Корт,
Крис Еверт… 

У одрастању Доре Алавантић Вучетић и
тениском сазревању, највећу улогу имају
Енглеска и Лондон, у који је прешла да
живи у десетој години. Најпре је тенис
играла по оближњим тениским те ренима и
парковима, а онда се појавио (како то у ро -
манима увек бива), прослав љени југосло -
венски тенисер Никола Пи лић. Захваљући
њему, Дора се прикљу чила чувеном енгле -
с ком Квинс клубу где је постала део ју ни -
орског тима, и тако пос тала једина Срп -
киња, чланица најпрес ти жнијег клуба у
Енглеској. Док су многи чекали годи нама
да приступе овом клубу, наша шампионка

је уживала у раду са врхун ским тениским
стручњацима, али и у окру жењу које су
сачињавала највећа те ниска имена попут
Маргарет Корт, Ивон Гулагонг, Крис
Еверт…

Вредно је вежбала и усавршавала те -
ниске елементе, јер указано поверење је
ваљало поштовати. Наравно, захваљујући
Николи Пилићу, усавршила је сервис и
бекхенд ударац до перфекције, што је
уједно и било њено најјаче оружје. 

Дора се није препустила само ча рима
тениса, већ је успевала да похађа чак две
школе у Лондону, енглеску и српску.
После завршетка школске године, за рас -
пуст, увек се радо враћала у Југославију, и
са 13. година почела да игра своја прва
такмичења. 

Дора Алавантић (сасвим десно) са
екипом Трешњевке, прваком Југославије

1976. године у Београду



На пионирском првенству Југославије, у
својој премијерној такми чарској сезони,
изгубила је у првом колу од, касније ве -
лике ривалке, Миме Јаушо вец, али је зато
већ наредне године управо Дора Ала -
вантић освојила то првенство. Када је
време проводила у Југославији, Дора је
најпре наступала за ТК Опатија, а касније
је прешла у Партизан, за који је први пут
играла у 15. години. Захваљујући својим
резултатима и високом рангу, до била је
прилику да са 15 година учествује на чу -
веном Оранж боулу у Мајамију, а осим ње
југословенски тим су још сачи њавали
Мима Јаушовец која је и освојила турнир,
Золтан Илин и Миша Димитри јевић. 

Нема сумње да је Дора Алавантић зајед -
но са Мимом Јаушовец обележила један
значајан период женског тениса код нас, и
тиме оставила дубок траг по којем су кас -
није корачале млађе генерације.
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Дора у сенци јабланова на теренима 
ТК Партизан

Први наступи 
за Федерејшн тим

Дора Алавантић је дебитовала за Феде -
рејшн тим Југославије 11. маја 1975, у мечу
против Аргентине, у оквиру Светске групе,
да би годину дана касније играла против
САД у Филаделфији. У оба сусрета наша ре -
презентација је била поражена. Од како је
Југославија кренула са играма у Федерејшн
купу, 1969. године, био је то шести уза стопни
пораз, али се боље није ни могло с об зиром
да се од тих шест мечева чак три пута вољом
жреба играло против неприкоснове не еки -
пе САД.

Златним словима се уписује датум 26.
август, 1976. године, када је одигран и седми
сусрет наше екипе у елитном такмичењу.
Тада су Мима Јаушовец и Дора Алавантић
донеле прву победу за Југославију у Фе -
дерејшн купу, против Норвешке 2 : 1. Дора је
била боља у три сета од Б. Кјолстад (6:1, 3:6,
6:3), док је Мима тријумфовала против Е.
Гриндволд са 6:3, 6:2. Дубл меч више није
имао резултатски значај, и лако је изгубљен.
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Нераскидива тениска
пријатељства 

Дора никада није била спремна да сву
своју младост подреди само тенису, већ је
волела дружења, изласке и живот уопште.
Ова дама белог спорта не само да је била
успешна на тениским теренима, већ је сво -
јим радом, трудом, умом, интелиген ци јом
и упорношћу, успела да напредује под -
једако на свим пољима, а свој живот је
изградила попут најлепше бајке. Дора је
завршила колеџ у Тексасу, где је играла

америчку лигу и захваљујући томе пропу -
товала је целу Америку. По повратку у
Бео град 1976. године, Дора се удала, иза -
браник је био такође тенисер Бранислав –
Бане Вучетић, и засновала породицу, а
убрзо након тога почела је да ради у
британској амбасади у Београду. Да је врло
успешна жена и на пословном плану,
доказала је својим радом у амбасади Бри -
таније, а у међувремену заједно са мужем и
сином Николом успела је да оснује и тени -
ски клуб у Београду 1991. године. 

Такве њене изванредне пословне спо -
соб ности и успеси у раду, нису могли ос -
тати непримећени, па је Дора Алавантић
постала добитница награде којом се ретко
ко може похвалити. Наиме, нашу шампи -
онку и даму српског тениса, британска

Дора Алавантић-Вучетић (друга здесна)
са председником клуба Душаном 

Кораћем и тенисеркама Партизана 



краљица Елизабета II је 6. јуна 2006. го -
дине, одликовала орденом Почасног члана
реда британске империје, и одала јој по -
части за 30-годишњи рад у британској ам -
басади у Београду, као и за њен велики
рад, труд и заслуге на унапређењу српско-
британских односа. 

Захваљујући тенису, својим успесима,
садржајном и богатом животу, Дора је
стекла много пријатеља широм света. Не -
раскидиве пријатељске везе и данас је вежу
за Пола Мекнемија, дугогодишњег дире к -
тора гренд слем турнира у Аустралији,
затим за сјајног југословенског тенисера
Николу Пилића захваљујући коме је и уса -
вршила своје тениске елементе, али и за
Ма рину Михелић која обавља функцију
директора Хрватске тениске федерације,
другарицу из детињства због које је и
почела да игра тенис. 

Дора Алавантић-Вучетић, једна од нај -
већих дама и имена у историји нашег
тениског спорта, за свој највиши животни
успех сматра свој складан брак и предив -
ну децу, што заиста и јесте њено највеће
богатсво. 
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Шампион света 
35 година касније

Дора Алавантић је постала шампион света
у микс дублу, 35 година после игара које је
имала у Федерејшен купу у дресу Југо -
славије. Наиме, у Београду је први пут од
како се одржава, одиграно Светско првен -
ство за новинаре у тенису, где је наступила у
пару заједно са Чедомиром Шошкићем, ду -
гогодишњим извештачем са највећих тени -
ских турнира на свету, и у својој категорији
нису имали – премца!

Још једном је показала да много тога
може да учини на тениском терену, без об -
зира што је такмичарски тенис остао деце -
нијама иза ње. 

Дора Алавантић на додели признања
са статуом Победника, и партнером

Чедомиром Шошкићем, док су у
средини финалисти Клаудија Фусани

и Клаудио Ђиа из Италије

Дора са орденом Почасног члана
реда британске империје
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МАЈА ЂУКИЋ
Од шампиона СФРЈ 
до члана Академије
инжењерских наука. 
Четири пута победница
сениорског првенства
Југославије.

Марија Маја Ђукић по чела је да игра
тенис са 12 година, у Новом Саду, заједно
са две године млађим братом, Ђорђем, кас -
није прваком Европе у најмлађој конку -
ренцији до 12 година старости, (која се у
Европи тада називала категоријом „скуп -
љача лопти“. 

Већ 1954. године Маја је освојила првен -
ство пионирки Србије до 14 година, а исте
године била је друга на јуниорском првен -
ству Југославије. Као најбоља јуниорка др -
жаве 1958. године, добила је право да на -
ступа на јуниорском Вимблдону. 

Тениски савез Војводине је у пролеће
1959. организовао турнеју по Фран цуској
ривијери са својим најбољим игра чицама
Мајом Ђукић и Мајом Матејић, или како
су их називали у Новом Саду, „црном“ и
„плавом“ Мајом. Ове две јуниор ке, добиле

су и позив за учешће на јуниор ском шам -
пионату Француске на Ро лан Га росу. Са
новим искуствима са ових тур нира „црна“
Маја се одлично при пре мила за нову сезо -
ну и те го дине успела је да по беди на јуни -
орском и сениорском пр вен ству, како
Срби је тако и Југославије. Осво јила је шам -
пионат државе победивши у првом колу
Марију Црнадак из Загреба, која је била
осам пута неприкосновена шам     пионка Ју -
гославије, што је представ љало велико
изне нађење. Маја је освојила шампионат и
преузела челну позицију на државној
ранг-листи, без пораза у мече вима са до -
маћим играчицама током целе сезоне. 

Следеће, 1960. године, на првенству
Југославије је играла финале, а 1961. по -
ново је освојила титулу победом над Коке -
зом, од које преузима шампионску титулу

Накнадно проглашење
Маја Ђукић је била и јуниорска првакиња

Југославије 1959. године, али и једне године
раније, када је изгубила у финалу од игра -
чице којој је касније поништена титула јер је
пре расла јуниорску конкуренцију, а играла
је са фалсификованим документом. Уместо
пехара Маја је добила извињење Тениског
савеза и накнадно је проглашена освајачем
првенства. То нажалост није никада јавно
публиковано и кориговано у званичној доку -
ментацији.



изгубљену годину дана раније. Истовре -
мено од Новосадског универзитета добија
награду као један од најбољих студената
Машинског факултета. Истовремено за -
вр шава средњу Музичку школу, али се
изме ђу музике и тениса – опредељује за
тенис. 

Биле су то плодоносне године јер је
титулу најбоље тенисерке потврдила и
1962. у Загребу, следеће 1963. године за -
вршила је све испите треће године Ма -
шин ског факултета са средњом оценом 10.
У дневним новинама освануо је наслов
„Шампионка у тенису и на факултету“.

Учествовала је месец дана на турнирима
у Швајцарској, да би потом у Београду
успешно одбранила титулу, овога пута као
Ђукић-Тодоровић, јер се у међувремену
удала за тениског ентузијасту и дуго -
годишњег тениског радника који за себе
каже да је био најслабији тенисер који је
икада наступао на међународним турни -
рима, а да је освајао неколико турнира у
дисциплинама дублова јер је „имао среће
да више пута добије од организатора врло

јаке дубл партнере“. Са супругом Мајом је
само једном играо у паровима, када су
били у полуфиналу на турниру у Немач -
кој.

Уследила је серија турнира по Европи.
Стигао је позив и за амерички Опен на
трав натим теренима Форест Хилса. Сви
учес ници из Европе су специјалним ави -
оном требало да заједно полете из Амстер -
дама, у организацији која је била поверена
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Учешће на Вимблдону…
Са 17 година (1958) учествовала је на јуни -

орском турниру у Вимблдону. Дуго пу товање
возом друге класе. Било је то први пут да иде у
иностранство и то без маме и тате, само по
себи доживљај. Јуниори су били позвани
недељу дана пре почетка такмичења да дођу у
Лондон, како би имали прилику да пробају и
бар мало се навикну на траву на теренима
Квинс клуба, пре наступа на Вимбл донским
теренима. Имали су посебну пратњу све време. 

Те године је Тениска асоцијација Совјетског
Савеза приступила Међународној тениској
федерацији и први пут је учествовала ју ниорка
из Русије, Московљанка Ана Дмитриј ева, са
којом је Маја делила собу у студент ском дому, у
којем су биле смештене. Тенис још није био
професионалан, и јуниорке и сениорке, укљу -
чујући и највеће звезде тадаш њег тениса су
делиле исту свлачионицу. Игра ти на трави,

посебно на спореднијим тере нима, на којима
су играли јуниори, је био по себан доживљај,
мало клизаво и тако фино меко када се оклизне
и случајно падне.

Маја је изгубила у осмини финала од Шве -
ђанке Јохансон, а цимерка Ана је ушла је у
финале и изгубила од Американке Сали Мур.
Јуниори су имали право да седе у играчкој
ложи и сви су се хранили у истом ресторану са
сениорским звездама. 

То је био још један не за бораван доживљај,
порази и победе се за бораве, пријатељства из
тих дана вечно остају.



славном тенисеру Јарославу Дробнију.
Маја је морала да одустане од тог пута, као
и од одбране титуле првакиње Југославије,
на септембарском државном првенству у
Марибору, јер је мали Борислав најавио
свој долазак на свет. 

Следеће, 1965. године, уз сина, успела је
да по ло жи дипломски испит на Машин -
ском фа култету у Београду, наравно са
оценом 10. Године 1967. Маја Ђукић То -
доровић, про води цело лето у Берлину
радећи у истра живачкој лабораторји на
тамошњем уни верзитету, у Институту за
термодинамику, где је објавила свој први
научни рад који је доживео цитирања у
научним часописима широм света. Исто -
времено, у Берлину је играла за екипу
тениског клуба Rot Weiss, који је исте го -
дине освојио првенство, тада Западне
Немачке. 
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…и на Ролан Гаросу 
Друго путовање у иностранство било је у

Париз на Јуниорско првенство на Ролан Га -
росу. У првом колу Маја је одиграла врло
узбудљив меч, који је привукао највише пуб -
лике, с обзиром да је наша тенисерка играла
против Францускиње. Пораз је усле дио по сле
велике борбе у три сета, а Фран цускиња
Франсоа Дур до краја турнира није изгу била
ни један сет. Исте јесени Маја је почела да
студира, па за тенис није остајало много вре -
мена. За то време Францускиња Дур улази у
светски тениски врх и стиже међу 10 нај бољих
на свету и ту се држи све до 1976. када је
досегла до трећег места на светској ранг-
листи, а укупно постиже рекорд у новчаним
наградама – друго место иза Били Џин Кинг
1971. године. Дур је укупно играла 27 гренд
слем финала, а укупно их је освојила 12, што у
синглу што у дублу.

„Црна“ и „Плава“: Маја Ђукић и Маја Матејић



Екипно првенство државе је педесетих
година било важно и цењено такмичење.
Маја је освојила са екипом Војводине
првенство 1955. године, када је играла
заједно за клуб са сениоркама, Крстоно -
шић и Мамузић, и плус две Маје, као
јуниорски део екипе, јер су тада, женски
тимови играли у комбинацији сениорки и
јуни орки. То је касније промењено, па су
две новосадске Маје, са својим клубом ТК
Војводина, биле првакиње државе 1957. и
1962. године, а у дисцилини парова су би -
ле прве на државном првенству Југославије
1960. и 1962. 

Иако је њен муж био функционер ТК
Партизан, Маја је још неколико година на -
ступала за свој матични клуб. То је Пар -
тизан поштовао и прихватио, па је трени -
рала са женском екипом Партизана, у рав -
ноправном третману. Тек 1968. она је први
пут заиграла за Партизан и са Марином То -
кин, Соњом Пожег, Биљаном Костић и Је -
леном Генчић освојила је екипно првен -
ство Југославије, победом у финалу над
Трешњевком у Загребу. 

Маја је 1969. изос тала из екипе јер се
породила и добила ћерку Наталију, која је
касније такође била успешна тенисерка.
Она је као јуниорка са Иваном Ратковић
била друга на сениор ском првенству
државе, првопласирана на југословенској
листи млађих јуниорки и учесник првен -
ства Европе за јуниорке.

После порођаја, Маја се брзо вратила у
екипу Партизана са којом је освојила шам -
пионат државе још шест пута до 1975.
године.

Марија Ђукић се опростила се од репре -
зентације на Европском првенству у Бечу,
1981. године. У њено време, када је она
била најбоља, није се играо Федерејшен
куп, није постојала ни женска Балка ни -
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Данас признати научник
Тениске пехаре заменила је Маја Ђукић

Тодоровић дипломама и научним призна -
њи ма. Радила је као професор на Београд -
ском универзитету, редовни је члан Акаде -
мије инжењерских наука, члан Научног дру -
штва Србије, стални гостујући професор на
Универзитету у Кини, вођа групе истражи -
вача на Универзитету у Јужој Кореји, била је
на специјализацији на чувеном Беркли
универзи тету у Калифорнији, предавала на
Универзитету у Канзасу, члан је Америчке и
Европске асоцијације инжењера термотех -
нике и председник је комисије Међуна -
родног института за хлађење у Паризу. 
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јада, која је уведена тек 1965. године, али
посредно баш захваљујући њој!?

Наиме, Мајин муж, Бранко Тодоровић,
је водио мушку екипу Југославије у саставу
Пилић, Јо вановић и Шпеар, на Балкани -
јаду у Атини, и био званичан делегат Југо -
славије на заседању Комитета ових Игара.
Поновио је предлог Тениског савеза да се
уведе и жен ска конкуренција што су де -
легати Грчке и Турске, као и ра нијих го -
дина одбијали. Тодо ровић је онда, на крају
заседања, поново тражио реч и објаснио да
је ожењен првакињом Југославије и „да му
нема повратка кући ако се предлог не
усвоји“.

На гласању су остали делегати показали
пуну солидарност и предлог је једногла с -
но усвојен. 

Иначе, Маја је све троје деце упутила на
тенис. Најстарији Бо рислав је био у тенис -
кој школи Партизана, а тај пример је под -
стакао друге родитеље који су играли
рекреационо, да своју децу упишу у школу
Партизана, која је обнов љена. Тако је
наишла једна генерација касније одличних

играча: Милан Песић, Светозар Толе Ма -
ринковић, Влада Бањац, Ненад Марковић,
брат и сестра Минић. Били су организо -
вани одласци на турнире младих по Ау -
стрији, Румунији, Мађарској, пропагирање
по школама, а тенис у Бео граду окупљао је
тада све више заинте ресованих.

Мајина деца су стигла на ранг-листе
јуниора. Најстарији Борислав је играо за
јуниорски тим Србије, Наталија је прва на
ранг-листи јуниорки Југославије. Добила
је тениску стипендију и завршила студије
математике у Америци, играјући за екипу
свог универзитета. Најмлађи Јован, за вре -
ме боравка са родитељима у САД, освојио
је интернационални јуниорски турнир у
Канзасу, што је само потврда да се тенис у
Мајиној породици преноси са колено на
колено. Мама их је све заразила… 

На теренима ТК Партизан, 1974: Јелена
Генчић, Соња Пожег Далипагић, Маја
Ђукић Тодоровић, тренер Раца Николић,
Марина Токић, Биљана Костић и Тамара
Лукшић Орландић



ЈУДИТ ПАПИШТА
ЧОНКИЋ

Два пута шампионка СФРЈ 
у узрасту до 18 година. 
Са Мимом Јаушовец и
Дором Алавантић члан
Федерејшен репрезентације
у Филаделфији. Повреда
рамена пресудила да остави
тениски рекет и посвети се
студијама стоматологије

Јудит Папишта, кренула је са не пуних
десет година са првим тренинзима на те -
ни ским теренима новосадске Војводине,
најјачег и најбољег клуба тог времена у
Новом Саду. Од првог до последњег дана
каријере Ју дит, међу познаваоцима тениса
много познатија као Јутка, провела је у
овом клубу. Први тренер јој је био Ми лен -
ко Хабеншус. 

Озбиљни тренинзи од првог дана, како
је захтевао Хабеншус, донели су резултате
већ после неколико сезона. На такмиче -
њима широм Југославије Ју тка је сти зала
до саме завршнице, да би чак два пута
тријумфовала на јуниорском шам пионату
СФРЈ до 18 и 20 година. У једном кратком
периоду од неколико година игран је тако -

звани Јагецов мемо ријал, који је заправо
био званично првенство СФРЈ за играче и
играчице до 20 година. Била је то кате го -
рија када се завршава јуниорског стаж и
када се постаје сениор. Треба напоменути
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Филаделфија 1976. – Прва победа
репрезентације Југославије у Федерејшн

купу: селектор Леа Хабунек, 
Мима Јаушовец, Јутка Папишта 

и Дора Алавантић Вучетић
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да је Јагецов меморијал био врло полу -
ларан и квалитетан турнир, те да су по
пра вилу на њему играли увек најбољи
игра чи у земљи. Касније је он укинут.

Позив за Федерејшен куп репрезента -
цију од стране селектора Лее Хабунек био
је право признање за сав труд и све
дотадашње игре и резултате Јудит Папи -
ште. Пут у Америку заједно са Мимом Јау -
шовец из Марибора и Дором Алавантић,
чланицом Партизана из Београда, никада
се неће заборавити. У Фи ладелфији, у
првом мечу против дома ћина, јаке селек -
ције САД није постојала ни мини мална
шанса да се учини било шта осим часног
пораза. Али, у другом мечу у групи, про -
тив Норвешке, 27. и 28. августа 1976.
године, Југославија стиже до прве, исто -
ријске победе у Федерејшен купу, још од
1969. године, када смо и званично старто -
вали у овом значајном екипном такми -
чењу. Може се само замислити радост на -
ше малобројне екс педиције после овог
великог тријумфа, који се сва како исписује
златним словима као прве нац у Федереј -
шен купу. 

Дора Алавантић и Мима Јаушовец су по -
стигле победе у синглу, а Јудит Папишта
је, у дублу са Мимом Јаушовец, изгубила у
два сета, али је меч ипак, био одлучен ра -
није, па наше девојке нису играле пуном
сна гом.

На сениорском првенству СФРЈ за 1978.
годину, Јудит је у финалу изгубила од
Маје Кесић, чланице ТК Сплит, и то је
било последње значајно што је Јудит учи -
нила у својој каријери.

Нажалост, повреда рамена и обавезе на
факултету, одлучиле су даљу судбину ове
перспективне девојке. Јудит је одлучила да
остави тениски ре кет и по свети се студи -
јама. 

Јудит Папишта Чонкић, данас доктор
сто матологије, супруга je тренера, бившег
играча и селек тора Дејвис куп екипе Ду -

шана Чонкића, а синови Борис и Петар су
кренули мами ним и татиним стопама и
већ стижу први пехари са так мичења јуни -
ор ских држав них шампио ната.

Јудит Папишта Чонкић: до последњег
дана остала верна новосадској Војводини,

у којој је и поникла



НЕНИ ДЕЛМЕСТРЕ
Јуниорска шампионка
Хрватске и СФРЈ. Учесник
Балканијада, Солцболт
купа, Софија купа и
чланица јуниорске и
сениорске екипе
Југославије. За Федерејшен
куп екипу играла 
у Мелбурну

Талентованој и успешној Сплићанки
тенис је био најважнија ствар током одра -
стања. Као и већина вршњака почела је на
тениским теренима на Фирулама, у клубу
Сплит, истом оном у којем су стасали
Срђан Јелић, Лена Дворник, Никола Пи -
лић, Жељко Франуловић… 

Права тениска школа и медитеранско
под небље које је увек имало тален товане
спортисте избацили су на сцену Нени
Делемстре, која је ис кочила из просека.
Играју ћи врло успешно са најбољима из
целе Југославије, постала је 1975. године
јуниорски првак Хрватске, а две године ка -
с није на ранг-листама у СФРЈ апсо лутно је
над моћна. 

У међувремену заслу жено је постала и
шампион Хрватске у категорији до 18 го -
дина, а Сплит је освојио екипну ти тулу у
саставу: Делместре, Качер, Остоја, Ветма и
Буљевић.

Као члан репрезентације Југославије
уче  с твовала је на три Балканијаде, у Бео -
граду, Букурешту и Софији, а у дресу са
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Нени Делместре, данас успешна
позоришна режисерка
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државним грбом још је наступала и на
Солц болт купу у Пољској, Софија купу и
Федерејшен купу.

Први меч за Фед куп репрезентацију
Југославије Нени Делместре је одиграла у
далекој Ау стралији, против Чмуреве из
Сов јетског Са веза али је изгубила (6:1, 6:0).
Тада је и други члан екипе, Мима Јаушо -
вец, потпуно иден тичним резултатом по -
ра жена против чу вене Олге Морозове. Ме -
ђутим, већ у на редном сусрету, против
Нор вешке, Југо славија је тријумфовала, а
Нени Делместре је савладала Кјолстад са
6:0, 6:3.

Уместо да настави каријеру која је обе -
ћавала, Нени Делместре доноси одлуку да
оде на студије у САД. Добијање америчке

стипендије за њено школовање је пресу -
дило и Делместре се преселила у Мајами
где је поред студентских обавеза имала
вре мена да наступа као играч за свој уни -
верзитет, на коме је дипло мирала техно -
логију комуни ка ција 1981. године. 

Четири године касније, за вршила је
позоришну ре жију и од тада режира у не -
колико земаља: Хрватској, Сло венији,
Венецуели, Мек сику, Италији и Македо -
нији. Поред позоришне ре жије бави се и
превођењем драмских текстова са шпан -
ског, италијанског и енглес ког језика. 

Репрезентација Југославије на
Балканијади у Софији: Мима Јаушовец,
Нени Делместре и Леа Деген
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ЛЕА ДЕГЕН

Два тријумфа на
Меморијалу Ладислава
Јагеца. У дублу са Мимом
Јаушовец шампион
Југославије. Учесница
Медитеранских игара у
Сплиту.

Тениски почеци словеначке тенисерке
Лее Деген датирају из 1971. године, када је
уписала тениску шко лу ТК Браник у Ма -
рибору. Њен први тре нер био је Бранко
Штајнер. Само годину дана касније убеле -
жила је у своју свеску први турнир. Био је
то Бергантов мемо ријал у Марибору у ка -
тегорији пионирки до 12 година. Учешће
на турниру је само појачало жељу за ус -

пехом. Следеће године учествовала је на
првенству Словеније за пионирке, а у
Сплиту исте године стигла је до финала на
Државном првенству, у две категорије, до
12 и 14 година, оба пута у дублу са
Бланком Годник из Цеља. Сле диле су
победе на Бергантовом мемори јалу у Ма -
ри бору и отвореном првенству у Загребу.

Следећих година, све до уласка у омла -
динску конкуренцију, Леа Деген је низала
победе на домаћим теренима, где год је
играла. Године 1975. постала је првакиња
Сло веније у омладинској конкуренцији, а
1976, у Загребу, на Шалати освојила је тре -
ће место на Државном првенству омла -
динки, док је са Мимом Јаушовец у пару
освојила титулу шампиоки Југославије.
Исте године, на тере нима Црвене звезде у
Београду, постала је првак државе у ка -
тегорији омладинки до 16 година, док је у
категорији до 18 година изгубила у полу -
финалу. У то време радила је са тренером
Миланом Крчом из Чехословачке. 
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Следеће, 1977. тријумфовала је на Ме -
моријалу Ладислава Јагеца у За гребу, у ка -
тегорији до 21 године. Као ре презен та тив -
ка СФРЈ бранила је боје на европском
првенству у Марибору и неколико дана
касније на екипном првенству за Солцболт
куп у пољском граду Торуну, где је са
Зорицом Тумбас и Ренатом Шашак осво -
јила друго место. Потом је уследило
Државно омладинско првенство у Субо -
тици, где је узгубила у финалу од, тада
боље домаће тенисерке, Зорице Тумбас
(ТК Спартак, Суботица). Исте године по -
стала је дво струка првакиња међународног

првенства у Сплиту (до 17 и 19 година). 
Као репре зентативка омладинске екипе

СФРЈ, за једно са Зорицом Тумбас, Аидом
Милат и Ангелом Скала, на првенству
Балкана ос војила је друго место (иза Бу -
гарске). Са везни капитен тада је била Леа
Хабунек. 

Следиле су победе на турниру за Те -
дијев меморијал и на отвореном првенству
у Дубровнику. Заједно са Ангелом Скала,
на почетку 1978. учествовала је на међу -
народном турниру у Кенији. Следила је
победа на отвореном првенству Београда у
конкуренци омладинки, првенству Слове -
није, Јагецовем меморијалу у Загребу. Исте
године је постала такође државна прва -
киња омладинки до 18 година, где је у фи -
налу победила репрезентативку Ренату
Шашак, да би на 34. првенству СФРЈ у За -
гребу изгубила у финалу од исте тени -
серке. 

Као играч СФРЈ бранила је боје наше
земље и на Медитеранским играма у
Сплиту. У то време тренер је био Вла -
димир Прешецки.

За Фед куп репре -
зен тацију Југославије
Леа Деген је насту -
пала на турнирима у
Мел бур ну, Берлину и
Ма дриду. Као репре -
зен та тивка је учество вала и на Отвореном
првен ству Француске за ом ла динке на Ро лан
Гаро су у Паризу, 1977. годи не, када је на
њему тријумфовала Мима Јау шо вец.



РЕНАТА ШАШАК

Шест пута узастопно
сениорска шампионка
СФРЈ, за шест година
изгубљен само један сет.
Ненормалан резултат се не
може постићи нормалним
радом. На колена бацила и
Штефи Граф, у сред
Берлина!

Каријеру једног спортисте, тенисерке
попут Ренате Шашак, радни и животни
век, тешко је резимирати у кратким цр -
тама, како је то уобичајено у моногра -
фијама овог типа. Бурна и брза каријера,
највиши домети којима се стреми, живот
који тече упоредо и који не чека и не
дозвољава поправни, одлуке које се од ма -
лих ногу доносе, али које доносе наравно –
родитељи, и све то без поговора се мора
испратити без обзира на све друге окол -
ности које окружују…

– И пре мог рођења, било је предод -
ређено да будем тенисер. То је била од -
лука мог оца, а како сам била јединица,
комплетан фокус свих његових мисли и
надања био је усмерен ка мени – почиње
причу Рената Шашак, вишеструка некада -
шња првакиња Југославије у појединачној
и дубл комбинацији, репрезентативка и
шампион Европе у дублу у пару са Сло -
боданом Живојиновићем. – Наравно је да
се нисам ништа питала, ни да ли хоћу, ни
да ли нећу, једноставно отац је одлучио,
рекао би једноставно, за моје добро, раз -
говора ту више није ни могло бити. Он је
имао среће да сам имала и нешто талента и
уз велики рад и одрицање стигли су и
понеки резултати. Војнички живот и ре -
жим су ми буквално били наметнути, али,
очигледно су давали резултате.

Ненормални резултати се не могу по -
сти ћи нормалним радом, и Рената Шашак
је ову реченицу негде чула, а у својој ка -
ријери добро осетила и схватила. Баш као
што је схватила докле се мора ићи у на -
порима, шта се све мора учинити како би
се отворила врата – позорнице.

– Спортисту мораш гурнути преко гра -
нице, да видиш где су му могућности и
колико може да трпи. То важи за спортисте
који хоће да сарађују, који мисле да им је
помоћ околине неопходна. Али, више има
оних бунтовника, дивљих пастува, које
мораш прво да зауздаш, да би са њима
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Рената Шашак са најдражим трофејима
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уопште могао да управљаш – сећа се својих
првих дана Рената Шашак, видевши из тих
дана и себе као бунтовника са којим није
било лако управљати. – Имају ли роди -
тељи право управљати животом своје деце,
доносити одлуке у њихово име, за њихову
добробит, јер сви воле своју децу, али исто
тако сви знамо за изреку: Пут до пакла
поплочан је добрим намерама…

Родитељи Ренате Шашак били су служ -
беници банке, дакле неко, према речима
Ренате, ко није имао баш много могућ -
ности да испрати каријеру тенисерке тог
времена. Због тога је пут ка врху био
далеко тежи и сложенији од оних из
генерације који су имали услова да от -
путују на Флориду или Аустралију, да
подједако тренирају и лети и зими под
истим условима. Устајање је било риго -
розније од војничког, у четири ујутру, и

одлазак бициклом до места за кондициони
тренинг који је почињао у пет часова.
Поређења, Правилник редовне војске тог
времена дозвољавао је спавање до 5.30
часова у летњем периоду и 6.30 у зимском
периоду. Овако ригорозно спровођење
кондиционог тренинга било је из разлога
што је редовна школа почињала у 7 часова,
па је до тада требало завршити са тренин -
гом, вратити се кући, после туши рања
доручак и одлазак у школу. 

– После школе одмах се ишло на те -
ниски тренинг, који је трајао до касно по -
сле подне, а онда кући како би се завршиле
школске обавезе, па одмах на спавање, јер
сутра ујутру поново устајање у 4.00! –
објашњава Рената Шашак и додаје: 

Шест година сениор ска првакиња 
Југославије



– Испод мог прозора пријатељи свирају
и певају, то су можда баналне ствари, али
је жртва ве лика. Управо зато јер се
економски статус мојих родитеља није
уклапао у свет елит ног спорта какав је био
тенис тог времена, и једино су резултати
били нешто што је могло да ме наметне у
тој средини. 

Резултата је било напретек. Шест година
заредом је освојила шампионат Југославије
у појединачној конкуренцији, и за то вре -
ме препустила ривалкама само сет! Крену -
ла је силовито и на међуна родном плану, а
из Берлина је стигла сенза цио нална вест да

је на домаћем те рену велика Штефи Граф
изгубила од мало познате Ренате Шашак из
Загреба. Већ на Ролан Гаросу дуел са
петом играчицом света Пем Шрајвер из
Америке, тек позни трећи сет је однео
превагу у корист Аме риканке, мада је
резултат био такав да је победа лако могла
припасти и нашој тени серки.

– Што због замора, нешто из ината и
пркоса према оцу, већ са 18 година сам
размишљала да престанем да се бавим те -
нисом, да нађем нешто што ће ме испу -
нити, дати неки други живот. После неко -
лико година безуспешних покушаја да се
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Сиднеј, 1983.
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домогнем врха у светском тенису, донела
сам одлуку да престанем да играм. Да ли је
одлука била на месту, или не, не могу
више да размишљам, стигао је брак, прво
дете, друге обавезе… 

Годинама није било лако, много тога се
догађало, стигао је и развод, али сада сам
опет своја, чврсто на ногама, имам љубав
свог живота и троје предивне деце, тенис

је нешто што ми је обележило већи део мог
живота.

Рената Шашак, годинама спортиста За -
греба и спортиста Хрватске, сада је важан
члан у Олимпијском комитету Хрватске,
пронашла је посао који је испуњава, повре -
мено игра ветерански тенис са прија те љи -
ма, а како је било и у време активног игра -
ња, немогуће ју је победити.

Са Бобом прва у Европи
Рођена 1964. године у Загребу. 
Тенисер, репрезентативка, вишеструка

државна првакиња, виши спортски тренер.
Првак Југославије до 12 година 1977.
године, а затим:
� 1978. финалиста првенства Југославије,

појединачно, 1979. првак Југославије до
14, 16 и 18 година, 

� 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984.
сениор ска првакиња Југославије,

� 1986. вицешампион Југославије,
� 1984. учесник ОИ у Лос Анђелесу,
� 1979. члан Фед куп репрезентације у Ма -

д риду,
� 1980. члан Фед куп репрезентације у То -

кију,
� 1981. члан Фед куп репрезентације у

Бер лину,
� 1983. члан Фед куп репрезентације у

Бра зилу,
� 1984. члан Фед куп репрезентације у

Швај царској,
� 1987. члан Фед куп репрезентације у Ка -

нади. 
Победник је мастерс турнира у Хаи дел -

бергу. На Европском првенству у Атини
1981. године освојила је 3. место поједи -
начно и прво место у пару са Бобом Жи -
војиновићем. На Медитеранским играма у
Сплиту (1979) првак је у пару са Мимом
Јаушовец, а 1983. у Казабланци првак у
конкуренцији сениорки. Проглашена је
спортистом града Загреба 1979, 1980, 1981,
1982, 1983. и 1984. а спортистом Хрватске
1983. године.

Рената Шашак и Сабрина Голеш 
у дресу Југославије



САБРИНА ГОЛЕШ
Трећа јуниорка света, 
првак Југославије у свим
категоријама. 
На Олимпијским играма 
у Лос Анђелесу изгубила 
у финалу од Штефи Граф.
Стигла до места број 27. на
WТА листи

Сабрина Голеш је свакако једна од нај -
бољих југословенских играчица 80-их
година ХХ века. Рођена 3. јуна, 1965. годи -
не, у Старим Мика новцима, од малих ногу
је показивала велику приврженост спорту,
посебно ка тенису. Али, волела је и стони
тенис, кошарку, чак и фудбал, да би се у
десетој години определила за тенис, када
је и почела озбиљно да тренира. Отац То -
мас кардиолог и мајка Власта, били су јој
подршка да истраје у првим, најтежим го -
динама, с обзиром да се у том годишту
врш њаци играју и забављају у доколици,
обично бежећи од обавеза.

Тенис је велика обавеза и Сабрина је то
веома брзо схватила, али се није уплашила.
Као члан загребачке Трешњевке, освојила
је све што се може освојити у јуниорској
конкуренцији у Југославији. Потврду до -
бре игре на нашим теренима добила је
1983. године, када је стигла до трећег ме -
ста на свету у конкуренцији јуниорки, по -
с ле тријумфа у Риму на отвореном првен -
ству Италије. 

Као јуниор са 16 година је заиграла у
дресу са државним грбом, у мечу против
Бразила, у Токију. У три сета је изгубила
од много старије супарнице Монтијеро. У
следећем мечу против Кинеског Тајпеја
победа против Вен, а затим и против Кине
победа у синглу против Спелман (6:3, 6:3).

Од тада, све до 1989. године, Голеш је
играла у репрезентацији Југославије са
великим успехом, као што је то чинила на
теренима широм света. 

Сабрина Голеш је играла и на Олим -
пијским играма 1988. године у Сеулу. У
првом колу победила је Аранчу Санчез Ви -
карио 6:4, 6:2, а у другом ју је савладала
Аргентинка Габријела Сабатини 6:1, 6:0. У
овом периоду имала је низ значајних
успеха на WТА турнирима, а са Аустри -
јанком Јудит Визнер освојила је прво место
у игри парова на WТА турниру у Атини
1988. године. Једно време била је 27. на
светској ранг-листи. Најбољи ранг у дублу
био je на месту број 55. У каријери је
освојила један WТА турнир у синглу, три
у дублу, играла је у трећем колу Ју-Ес
опена 1989. Исте године освојила је првен -
ство државе у синглу. 

Заслугом Лее Хабунек стартовала је
1984. године женски сателитски циклус
турнира Јадранска ривијера, на којем су из
године у годину наступале готово све
касније велике играчице (Јана Новотна,
Јуди Визнер, Кончита Мартинез, Наталија
Зверова, Ириан Спирлеа, Руxандра Дра -
гомир и друге, као и наше Надин Ерце -
говић, Маја Палаверсић, Маја Мури, Го -
рана Матић…
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На Играма у Лос Анђелесу
На Олимпијским играма 1984. у Лос Ан ђе -

лесу, Сабрина Голеш је била друга, али доде -
љене медаље нису биле званичне, с обзи ром
да је тенис био демонстрациони спорт. То,
наравно није умањило њен успех. До финала
је победила: С. Ли из Кореје 6:0, 6:2, П. Хи из
Хонг Конга 6:4, 4:6, 9:7, Американку К. Хорват
6:2, 7:6, Фран цускињу Танвије 6:2, 6:2. У
финалу, петнаестогодишња Немица Штефи
Граф била је боља (1:6, 6:3, 6:4). Треба истаћи
да је Голеш доминирала све до сре дине дру -
гог сета, када се повредила, па је повре ђена
једва успела да заврши меч. 
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Сабрина Голеш у Риму 1989.



МОНИКА СЕЛЕШ

Шам пионка Европе са 
11 година, са 14 година 
у професионалном WTA
туру, са 15 година победа
против славне Крис Еверт…
Нож у леђа прекинуо 
сјајан низ спортисткиње
модерног доба 

Моника Селеш је 2008. године такми -
чарски рекет ставила у ви трину, тамо где
су, између осталих тро феја, девет гренд
слем титула освојених у 13 финала на че -
тири најпрестижнија над метања свих звез -
да овог спорта на нашој планети.

Селешова је ушла у профи караван Ме -
ђу народне тениске федерације у Бока Ра -
тону на Флориди, са 14 година и три ме -
сеца. Славна Новосађанка је 1989, као пет -
наестогодишња дебитанткиња, сенза ци -
оналном победом над легендарном Крис

Еверт у Хјустону узлетела метеорски у те -
ниску галаксију. Исте сезоне, пробила се у
полуфинале Ролан Гароса, а већ сле деће
тријумфовала на централном ста диону
испред 20.000 Парижана. Исто је поно -
вила, одмах, два пута узастопце на ис том
црвеном терену, нанизала још пет гренд
слемова, закључно са 1993, три на Ау стра -
лијан опену и два на Ју-Ес опену, под за -
ставом Југославије, а последњи 1996. као
држављанка САД на аустралијском кон -
тиненту.
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Малене дечје руке, једва нешто дебље од
грифа рекета спремне за најсјајније

тениске трофеје

Помогао и Ђорђе
Балашевић

Свој први турнир је освојила са девет
година, иако се тада није пуно разумела у
начин бодовања у тенису, па током меча није
знала ко води у игри и који је резултат. У
моменту када јој је било најпотребније свој
тениски терен јој је ставио на располагање
познати музичар и кантаутор Ђорђе Бала ше -
вић, чиме је знатно допринео њеном развоју.
У то време финансијски добро је стајао и
Тениски савез Југославије због добрих игара
сениора у Дејвис купу, па је за најтелен -
тованије, као што је била и Моника, било
довољно новца за авио-карте и турнире ван
земље.



ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

577

Мали, тениски драгуљ под 
будним оком Јелене Генчић



Никоме сет у 33 меча
Тениских титула Монике Селеш, врло

тешко да ће се домоћи не само нека наша
девојка, већ и мало ко у свету: 53 тур -
нирске победе у синглу и шест у дублу
под ингеренцијом ITF, са фасцинантним

скором од 718 одиграних мечева и само
123 пораза. Уз све ово иде и оборен рекорд
стар 73 године: у 33 меча није изгубила ни
један једини сет. Да поменемо да је ранији
рекорд држала божанствена француска
тенисерка Сузан Ленглен са 31 победом
без изгубљеног сета.

Тениска љубав Монике Селеш, током
професионалне каријере, награђена је са
званично евидентираних 14 милиона и
891.762 хиљаде долара, не узимајући у
обзир двоструко, па и вишеструко веће
суме које су јој стизале од спонзора за
рекете и опрему. Некадашњој најмлађој
победници Ролан Гароса и три године на
врху WТА листе – 1991, 1992. и 1995, нај -
теже је било да, каже збогом такмичарском
тенису. Агонија одлуке вукла се кроз њену
главу од 2003, када је у Аустралији испала
у другом колу Опена, па је дошла рана
елиминација на Ролан Гаросу, када ју је
избацила Рускиња Нађа Петрова и то
глатко, са 6:4, 6:0. 

„Ако ме нога и даље буде болела, по -
стоји могућност да се ускоро повучем“,
говорила је тада Моника, после тог меча
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159 победа – 12 пораза 
у две године

У периоду од јануара 1991. до фебру ара
1993, Селешова је освојила 22 тур нира и
дошла до 33 финала од 34 тур нира у којима
је играла. У том периоду је имала 159 победа
и само 12 пораза (92,9% победа), укључујући
и 55/1 у гренд слем турнирима. У ширем кон -
тексту, од почетка професионалне каријере,
1989. до краја 1992. имала је 231 победа и 25
пораза (90,2% победа) и 30 титула на тур -
нирима. Једино је Крис Еверт имала бољи
постотак победа (91,1% од 1971. до 1974) и
34 турнира. 

Ипак, Селешова није успела да одржи тај
ритам до краја своје каријере, јер се дого -
дила кобна 1993…

Лична карта 
Монике Селеш
Резиденција: Сарасота (Флорида)
Датум рођења: 2. децембар 1973.
Место рођења: Нови Сад
Висина: 179 цм
Тежина: 64 кг
Почетак каријере: 13. фебруар 1989.
Завршетак каријере: 14. фебруара 2008.

Титуле 
сингл: 53
Зарада: 14.891.762 $
Најбољи пласман у каријери
Сингл:1 (11. март 1991)
Дубл: 16 (22. април 1991)
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под сво довима терена „Шатрије“, том при -
ликом, пред 30-ак новинара и десетине
сниматеља, доводећи под знак питања
најављени одлазак на Вимблдон, једини
гренд слем који није освојила, а највише
му се примакла у јединој лондонској за -
вршници, изгубљеној 1992. од Штефи
Граф са 6:2, 6:1. 

„Још се двоумим, да ли да наставим
професионалну каријеру. Тренирам редов -
но, највише у Њујорку, где сам на сту -
дијама архитектуре. Одлуку о повлачењу
донећу до краја 2007. или одмах после
Нове године. Све зависи да ли ће лево
стопало моћи да поднесе максималне
напоре. Све ми се чини да су моје жеље
веће од мојих могућности“. 

…А онда сећања навиру, ништа не
бледи. Први тренинзи између аутомобила
насеља Лиман у Новом Саду, први мечеви
против далеко виших, снажнијих и ста -
ријих девојчица, а већ крајем 1982. из Ка -
ра каса, главног града Венецуеле, донела је
пехар светске првакиње за најмлађе те -
нисерке, на Европским шампионатима у
Брилу пригрлила је два купа 1984. и 1985,
после надметања и са девојчицама ста -
ријим од ње и до две године, па онда бли -
став тријумф на чувеном Оранж боулу у
Мајамију и повратак на сурчински аеро -
дром са великом плишаном лутком Шиље,
добијеним са победничким пехаром.

…Одлазак у камп на Флориди код
Итало-Американца Ника Болитијерија,
где су боравили Борис Бекер, Андре Ага -
си, касније Марија Шарапова, Јелена Јан -
ковић…

Са Прпићем Хопман куп
У најбољој сезони у историји тениса, 1991.

године, Моника Селеш је заједно са Гораном
Прпићем играла Хопман куп, који се сваке
године традиционално игра у Перту, уочи
првог гренд слема у Мелбурну. У форми у
каквој је била, није јој било противника
преко пута мреже, па су Прпић и Селешова
играјући за Југославију освојили Хопман куп
у јануару 1991.

Четири трофеја на Аустралијан опену…

… три трофеја заредом на Ролан Гаросу



Повратак на
наговор
Навратилове

…Наставља се „филм" у ружичастим
бојама… Први, други, трећи, четврти Ро -
лан Гарос. Па, прекид целулоидне мож -
дане траке. Следи црно-бели, онај из 1993,
када је током четвртфиналног меча у
Хамбургу, током тајм-аута двобоја с Бу -
гарком Магдаленом Малејевом манијакал -
ни источнонемачки навијач Штефи Граф
прескочио ограду и зарио нож у леђа Мо -
нике Селеш. 

Услед повреде, и судског про цеса који
су Селешови водили с не мачким властима
због слабог обезбеђења и насртаја на живот
тенисерке, Мала Мо је испала са WТА ли -
сте, вратила се у профи караван тек 15.
августа 1995. у Торонту, понајвише по на -
говору пријатељице Мар тине Наврати -
лове. Онда трујумфалан из лет на Ау -
стралија опен 1996. Њен девети и по -
следњи гренд слем… Са добијеним аме -
рич ким пасошем 1994. била је у побед -
ничкој репрезентацији САД у Фед купу
1996, 1999. и 2000…

„Могу да будем задовољна оним што сам
пружила тенису и добила од њега. На -
равно, осим три најтежа момента у мојих
34 године живота: први, тениски атентат
који се мени догодио, развод родитеља и
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Мала Мо је позната и као једна од
највећих играчица „кључних поена“, јер је
имала изузетну психичку снагу у најтежим
ситуацијама на терену. Док је била мала брат
јој је стално говорио да је сваки поен важан,
тако да касније није имала трему код важних
поена, већ се за сваки борила скоро исто.
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смрт оца. Све до тада, бригом родитеља и
брата, била сам окружена пажњом, заш -
тићена од негативних утицаја“, отвара
срце Моника Селеш.

Отац, Карољ, био је добар атлетичар,
троскокаш, одличан карикатуриста и пот -
пуни тениски дилетант. Када му је пе -
тогодишња ћерка изразила жељу да хоће
тениски рекет, купио јој га је у Италији за
пар хиљада лира, и то дрвени, играчку која
јој је постала најдража, а њен отац изра -
стао, уз гомилу стручне литературе, у
сјајног тренера.

„Где год да сам путовала на такмичења
тата је био крај мене. Онда, када је опе -
рисан од рака простате, па потом онемоћао

и пао у постељу, била сам стално крај њега,
дозирала му морфијум за ублажавање бо -
лова, храбрила га да издржи, као што је то
он чинио док сам била на такмичењима…
Преминуо је у мају 1998. Тај губитак више
ме боли од хамбуршке ране, због које сам,
психички опхрвана, натоварила себи 17
килограма“, истиче Моника.

Моника са оцем и тренером 
Карољем Селешом

Променом пасоша профитирали Американци
За време одсуства, Моника

Селеш је по стала држављанин
Сједињених Америчких Држа -
ва 17. маја 1994. године. На тај
начин помогла је америчком
тиму да освоји Фед куп 1996. и
2000. Такође је освојила и
бронзу на Олимпијским игра ма
у Сиднеју 2000. године.

Фед куп освојен са сестрама
Вилијамс и Линдзи

Девенпорт
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Прорекла каријере Новаку,
Ани, Јелени…

Моника Селеш је још пре пет година,
већ почетком 2007, најавила да ће Новак
Ђоковић, Ана Ивановић и Јелена Јанковић
заблистати и запосести врхове АТР и WТА
листе.

„Помно пратим њихове игре. Не стиг -
нем да их све гледам с трибина, али ме
сваки њихов успех веома радује. Играју

сјајно, лепо су васпитани, паметни… Ђо -
ковић је феноменалан, што је доказао и
својом позицијом коју је запосео 2011, а ту
су и Ана, Јелена, Зимоњић, Типсаревић…
Лепо је гледати да тенис постаје велика
конкуренција фудбалу и кошарци, да има
пуно талентоване деце у Србији, што није
било у моје време, када смо од познатијих
имали Јелену Генчић и Миму Јаушовец,
која је била прва Југословенка са осво -
јеним гренд слемом. Име јој је урезано
1977. у врху стадиона број један на Ролан
Гаросу.

Моника данас живи на Флориди у гра -
дићу Сарасоти, проглашена је за спортист -
кињу света 1992, исту част подарио јој је
Олимпијски комитет Кине, а ITF је про -
гласио за играча са највећим напретком…
Слава је није променила, остала је она мала
Мо, какву је пријатељи познају, ставила се
у хуманитарни програм и путује по свету,
мада је сувласник ланца ресторана „Ол
старс“, за једно са највећим звездама: те -
нисером Ан дре Агасијем, голф играчем
Тајгером Вуд сом, кошаркашем Шакилом
О’ Нилом, хо кејашем Вејном Грецким…

„Тенис магазин“ поставио је Монику Се -
леш као 13. највећег играча свих времена
(жене и мушкарци), а по аустралијском ма -
газину „Тенис“ она је међу 15 жена највећих
шампиона у последњих 50 година. 

Моника Селеш данас



У 18 часова и 50 минута тениски ау -
диторијум стадиона у Хамбургу је занемео.
Манијак, болесног ума, немачки држав -
љанин Гинтер Пархе, насрнуо је ножем у
сред меча, за време паузе између гемова,
на најбољу играчицу света Монику Селеш,
и убо је ножем у леђа. Слика са стадиона
муњевитом брзином обишла је свет. Тај 
30. април 1993. године остаће упамћен по
нечему што се пре тога никада није
догодило на тениском игралишту, да буде
нападнут спортиста, уз то најбољи играч
света! 

Сећања на тај дан навиру, као да је било
јуче. Тамни облаци наткрили су од тог дана
каријеру наше најбоље тенисерке свих
времена, баш у тренутку када је Моника
била у пуном замаху, када се после Хам -
бурга спремала на још један поход у Париз
и нову гренд слем титулу, која јој по свим
прогнозама те године није могла измаћи.

„Играла сам четвртфинале са Магда -
леном Малеевом из Бугарске, и када сам

села на клупу да се
одморим између
ге мова све се оди -
г рало у једном тре -
нутку. Необјаш њи -
во, мучно, бол за
цео живот… Страх
од блиске смрти,
касније трауме, чи -
тав пакао кроз
који сам прошла
касни је, пуне две

годи не… Описала сам то моје стање у
књизи кују сам написала заједно са Ненси
Ен Ричардсон – Моника од страха до по -
беде“.

Указали на могући
проблем

Ево, укратко, Моникиног казивања о
спортској трагедији која јој се догодила:

Од организатора турнира у
Хамбургу тражила сам физичко
обезбеђење, јер смо нас троје,

отац, брат и ја, примећивали једног истог
човека на трибинама током мојих препод -
невних тренинга, али и да нас прати црним
аутомобилом од стадиона до хотела.

„Настављала сам преподневне тренинге
у среду и четвртак. Слика човека са бејз -
бол капом понављала се с трибина и на
повратку до хотела. Сутрадан, 30. априла,
играла сам четвртфинални меч с Магда -
леном Малеевом. Лоше сам се осећала
због последица напада неког вируса.
Слабо сам и играла. Повела сам са 6:4, у
другом сету губила са 3:0, некако изјед -
начила на 3:3 и била у предности са 4:3.
Уследио је једноминутни одмор. Било је
прохладно, покушавала сам да се загре -
јем… Одједом, осетила сам страховит бол
у леђима. Урликнула сам, угледала преко
рамена ОНОГ човека с ножем спремног да
ми зада и други ударац. Неко га је из
гледалишта у томе спречио. Притрчао је
Золтан. Дошао је на трибине нешто касније
да присуствује мојој игри с Бугарком. Оцу
је претходне вечери било јако лоше, па је и
мајка одлучила да не долази на стадион
већ да остане крај његове постеље. Сру -
шила сам се на терен… Остало је била
агонија и констатација лекара: да је нож за
длаку заривен десно ка кичми остала бих
парализована. У болницу је дошла да ме
посети Штефи Граф, извињавајући се због
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овога, што се догодило у њеној земљи,
бодрила ме… Пребачена сам у Америку на
даље лечење…

Слобода за атентатора  
Атентат на мене, рана дубока око три

центиметра, установљен рак простате код
оца и убрзо његова операција која није
наговештавала ништа ружичасто…
Живела сам у кошмару. У Америци сам се
угојила 17 килограма. Јела сам све и
свашта, ужас! Било је то на психо-физичкој
рехабили тацији којој сам се апатично
опирала.

Суђење Пархеу је потрајало… Једног
дана брат је улетео у моју собу и рекао: он
је на слободи!

Пархеов адвокат је издејствовао да је
његов клијент психички неурачунљив, да
није имао намеру да убије Монику, само да
је рани, јер три године његове љубимице,
којој он шаље цвеће, нема на водећој
позицији, да је у сенци Селешове…
Осуђен је на две године условно.

Да није било доктора Меја који је
упорно радио на мом психо-физичком
опоравку, не знам шта би од мене било.
Наравно, отац ме је све време бодрио у
стилу: Моника, ти мораш да се вратиш
тенису, успећеш. И стварно, уз наговор и
Мартине Навратилове опет сам се латила
рекета, одиграла са њом егзибициони меч
6. јуна 1995. године. 

После две и по године, заиграла сам у
финалу Ју-Ес опена, управо против Штефи
Граф. Она је, тада, била први, а ја други
носилац. Изгубила сам после велике борбе
у три сета -7:6(6), 0:6, 6:3. Био је то мој први
финале од два по следња у Њујорку после
атентата. Или, укупно три, рачунајући и
последњи из 1998, игран на Ролан Гаросу,
од хамбур шког догађаја. 

На жалост, током 26 изла зака на
гренд слемове, победила сам
само једанпут, у Мелбурну.

Полиција је идентификовала атента -
тора као Гинтера Пархеа, 38-годишњег
бившег источнонемачког руководиоца
на стругу. Одмах је спроведен у затвор.
Истог дана Пархе је дао изјаву у истраж -
ном одељењу, да „дело није починио из
намере убиства, већ само да Селешову
онеспособи, како би се његова љуби -
мица Штефи Граф вратила на прво место
WТА листе коју заузима Југословенка“.

„Моји су одмах најавили тужбу ор -
гани затору турнира, тениском савезу и
ос та лим ауторитетима због немарног
обез беђења и затражили одштету, што је
после дуготрајне процедуре одби јено и
заташ кано“, наводи Моника Се леш.

,,



АЈЛА ВИНКЛЕР
Освојила национално
првенство Италије до 16
година, као и национални
шампионат Америке до 18
година.

Свакога лета Ајла је долазила у Југосла -
вију како би играла јуниорске тур нире, јер
је са родитељима живела једно време у
Ита лији, а касније у Немачкој. Захваљу -
јући квалитетним тре нинзима у иностран -
ству, брзо је избила је у први план. Осва -
јала је турнире са 12, 14 и 16 го дина, па се
на метнула селек торима који су је уврстили
у јуниорску поставу Југосла вије. 

Најбољи ранг на ITF листи било је место
број 15 на свету. Свакако највећи успех је

тријумф на националном шампионату
Ита лије, када је у конкуренцији до 16 го -
дина освојила прво место. Поновила је
сличан успех и у конкуренцији до 18 го -
дина, када је на земљаној подлози ос војила
национални шампионат Америке. Што се
тиче интернационалне каријере, одиграла
је само неколико турнира, стигла је 1988.
године до позиције број 501 на светској
WТА листи, а годину дана раније (1987) у
дублу је имала место 425.

Своју прву утакмицу у дресу репре зен -
тације Фед купа, Ајла Винклер је имала у
Токију, против Бугарске, када су наше
тенисерке изгубиле са 3:0. Винклер је
игра ла у дублу са Сабрином Голеш. Био је
то једини пораз у Фед куп екипи, јер је
следећа четири дубл меча, у периоду од
две године, Винклер победила. И то увек у
пару са Сабрином Голеш.

Ајла је са непуних 20 година донела од -
луку да напусти про фесионални тенис и
да се посвети фа култету и школовању. 

Уписала је Принстон универзитет, где је
наставила са такмичарским играњем када
је са екипом универзитета победила на
националном шампионату, а освојила је и
прво место играјући дубл са Лорин Ман -
дел, 1988. године. Седам година касније
(2005), победила је у дублу са Кери Дел -
монико, такође на универзитетском шам -
пионату САД.

Данас Ајла Винклер живи у Њујорку,
заједно са ћерком Софи. Ради као дизајнер
унутрашњих ентеријера, повремено игра
тенис, а много чешће голф.  

Т
ЕН

И
С

б
ез

 г
р

ан
и

ц
а

586

Ајла Винклер је пос ти -
за ла успехе у свим ка те го -
ријама, више пута је би ла
јуниорски шампи он, што
је потврдила у излаз ној
јуни орској го ди ни ка да је
тако ђе била најбоља у
катего рији до 18 година. 

Ајла Винклер са Моником Селеш 
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ТАЊА ЧЕРНЕ

Од јуниорских дана члан
најбољих селекција
Југославије. 

Тања Черне, рођена у Копру, са непуних
девет година почела је са тренинзима у
Пор торожу, успевајући да стигне на тре -
нинг, али није изостајала да стигне и у
основну школу. Љубав према тенису по -
чела је тако што је Тања често одлазила на
тениске терене, али да сачека оца који је
играо са пријатељима. Гледајући, пожеле -
ла је да игра, први противник је био об ли -
ж њи зид код зграде где је живела. Про -
водила је Тања сате и сате ударајући лоп -
тицом о зид, који је као неумољиви про -
тивник враћао сваку лоптицу. Мартина
Навратилова, светска шампионка, била је
тада често замишљени противник у мис -
лима неуморне девојчице која није преки -
дала игру на зиду. Само неколико година
касније Тања је имала задовољство да упо -
зна свог идола из де тињ ства. 

Први тренер у нај млађем узрасту био је
Бране Подгорник, који је уочио тале нат и
упорност код Тање, па је са макси мално
дозираним радом врло брзо са сво јом
ученицом најавио успехе на турнири ма. Са
11 година била је шампион Слове није до
12 година, а онда су кренули ин тен зивни
тренинзи са новим тренером, Не надом
Николићем. Већ од те 12. године Тања
Черне је стигла до најбоље селекције
Југославије, и ту остала све до сениорских
дана и Фед купа. Низали су се успеси. Увек
је била у полуфиналу или финалу у конку -
рен цијама од 12, 14, 16 и 18 година. Најве -
ћи успех је био освајање државног првен -
ства у конкуренцији до 18 година, а нај -
веће разочарање државно првенство у
Спли ту 1987, када је изгубила финале до

16 година и финале до 18 година, мада је у
оба сусрета важила за фаворита. 

После преласка у сениорску конку рен -
цију окушала се на WТА турнирима, али је
истовремено играла и Бундес лигу у Не -
мачкој. Те две ствари баш нису ишле зајед -
но, па је Тања Черне одлучила да прекине
са професионалним тенисом, јер до своје
21. године није успела да се домогне првих
100 на свету. Одлучила је да се настани у
Немачкој, и отвори школу тени са која са
успехом ради већ 20 година. 

Свој деби у дресу са државним грбом
Тања Черне је имала у Аустралији, када је
заједно са Кармен Шкуљ играла против
Холандије. Тај меч су наше играчице
изгубиле са 3:0, али су већ у наредном
сусрету, уз Миму Јаушевец савладале
Ирску са 2:1. 



КАРМЕН ШКУЉ
Четири пута шампионка
државе, баш као и Ирена
Шкуљ две деценије раније.
Прва сениорска титула на
прагу пунолетства 1984.

Кармен Шкуљ доживела је своју пуну
са тисфакцију када је 1988. године у Љуб -
љани, подигла изнад главе велики пехар
намењен шампиону Југославије у поје -
диначној конкуренцији. Био је то четврти
тријумф на најважнијем домаћем такми -
чењу, чиме је достигла успех који је њена

тетка Ирена постигла у периоду од 1965.
до 1970. године.

Тениска породица Шкуљ тиме је на -
ставила победоносни поход по тениским
теренима, а када је стигао позив и за ре -
презентацију и играње у Фед купу, Кармен
је испунила сва обећања која је давала на
почетку каријере да ће ићи стопама тетка
Ирене. 

Стриц Александар, такође врсни играч,
имао је сопствене тениске терене на који -
ма је Кармен почела да игра са непуних 11
година. 

Први тренер јој је био отац Игор, јер су
већи део времена тетка и стриц проводили
играјући тенис у Немачкој. За Кармен није
било довољно да тенис игра само преко
лета на отвореним теренима, па је преко
зиме по зивала вршњаке да с њом тренирају
у га ра жи. 

Тениско образовање које је добила од
оца, а онда свакако и од стрица и тетка
Ире не Шкуљ, били су довољни да врло
брзо „исплива на површину“ и почне да
побеђује на турнирима. Кренула је по
Републици Словенији, да би са 16 година
освојила шампионат Југо сла вије за јуни о -
ре, а исте године, иако знатно млађа, стиг -
не до финала у конку ренцији до 18 го -
дина. 

На прелазу у сениорску конкуренцију,
1984. године, на прагу пунолетства, на
тениским теренима Радничког у Нишу,
Кармен Шкуљ је освојила своју прву се -
ниорску ти тулу, мада треба истаћи да већ
тада наше три најбоље сениорке Јаушовец,
Голеш и Ша шак више нису играле првен -
ство због обавеза према професио нал ним
турнирима. То свакако не умањује успех
талентоване Кармен, јер по неписаном
правилу игра чи на врхунцу каријере нај -
чешће не играју домаће турнире, што је
шанса млађима да се истакну и што пре
крену ка светском врху.
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Још три пута је Кармен поновила успех
из Ниша, у Винковцима (1986), Сплиту
(1987) и Љубљани (1988), а онда се винула
у професионалне воде где је стигла до
првих 200 на WТА листи. Освојила је тур -
нир у Италији вредности 10 хиљада до -
лара, одмах следеће недеље стигла је до
фи нала турнира исте вредности, а први
тур нир који је освојила у професионалној
ка ријери био је онај у Рабацу (5.000 до -
лара) када је у финалу победила Линду
Ферандо. 

Позив националног селектора Јелене
Генчић да се придружи екипи за Фед куп
био је нешто посебно за Кармен Шкуљ.
Увек се радо сећа свих детаља и првих
мечева, од Прага преко Канаде, све до да -
леке Аустралије. Први званични меч оди -
грала је у Прагу, 20. јула, 1986, против Сан -
дре Чекини из Италије, играчице која је у
то време била једна од најбољих играчица
света. Меч је трајао ви ше од три сата, прва
два сета завршена су у тај-брејку, да би
пресудило искуство слав не ривалке у тре -
ћем делу игре (3:6). Уз Шкуљ у репре -
зентацији су играле Рената Шашак и Ајла
Винклер. Прву победу у Фед купу Кармен
је имала против Сунде из Норвешке, затим
Зердецке из Пољске. До 1988. године
састајала се још са игра чицама из прих пет
у свету, Наталије Звереве из СССР и Хе -
лене Сукове из Чехословачке. Оба меча
Кар мен је, нажалост, изгубила, али ни у
јед ном од тих сусрета није играла под -
ређену улогу.

Почетком 90-их Кармен Шкуљ се пре -
селила у Немачку, где је наставила ак -
тивно да игра у Бундес лиги, али и да се
бави тре нерским позивом. Стигли су у ме -
ђувре мену наследници, прво Лука, па
онда Марк. Лука је кренуо маминим сто -
пама и 2010. године дошао је до вицешам -
пионске титуле Немачке у конкуренцији
до 12 година. Насупрот њему, млађи Марк
није заинтересован за тениски терен.

„Тениска ревија“, август 1984.



НАДИН ЕРЦЕГОВИЋ 

За Југославију у Фед купу
дебитовала у Јапану.
Последњи сениорски првак
СФРЈ (1990)

Имала је пуно прилика, али каријера
обе лежена бројним повредама, уз то и по -
мало медитеранска незаинтересованост,
која је бољка многих спортиста који су ста -
савали на обалама Јадрана, онемогућили
су Надин Ерцеговић да догура далеко
боље од позиције број 61 на WТА листи.
Са непуне 24 године опростила се од ак -
тивног професионалног играња, али сва ка -
ко не и од тениса, оставши на пословима
везаним за бели спорт, у организацији број -
них турнира ЕТА, ITF, WТА и АТP. Прак -
тично, ни један догађај данас у Хрватској,
на обали од Сплита, преко Ма карске до
Бола, не може да прође без учешћа ове
Сплићанке која је увек спремна да помог -
не, саветује, учини… 

Породица Ерцеговић је једна од ретких
фамилија која успешно игра тенис у три
генерације, уз то има три сениорске прва -
киње у Хрватској, што је само по себи ку -
риозитет. Прва је то успела мама Нађа, још
давне 1962. године, а њену љубав према
тенису наследиле су кћери, Надин и Лара.
Лара је стигла 1998. године до титуле пр -
вака Хрватске, а далеко најдаље отишла је
Надин, свакако највреднији тениски дра -
гуљ у породици. Њено место број 61 на
свету сврстало ју је у најуспешније игра -
чице Хрватске свих времена, а према ре -
зул татима које је постизала у јуниорским
данима јасно је било и лаицима да од ње
једног дана нешто мора бити. Са 15 година
већ је била најбоља јуниорка Југославије, а
толико је добро играла да је успела у пару
са Мајом Палаверсић да освоји сениорско
првенство државе! Годину дана касније
већ је постављена у Фед куп репре зен -
тацију Југославије, у Токију је била у дру -
штву са Сабрином Голеш и Мимом Јау -
шовец. У првом деби мечу против Индо -
незије Надин је изгубила у три сета од Ан -
гаркусима, што јој се дгодило и у мечу

против селекције Републике Ко -
реје, затим и против Израела, да
би коначно разбила малер и на -
диг рала Д’Кастиљео (Фили пи ни)
6:1, 6:1. Од укупно 13 сингл ме -
чева за Фед куп екипу победила је
четири пута. 

Године 1990. кренула је профе -
сио нал ним водама, и то врло ус -
пешно, освојивши два турнира, у
Мелбурну и Ла Валети. Исте го -
дине је постала и сениорски шам -
пион СФРЈ. Годину дана касније
освојила је турнир у Лук сембургу,
а 1992. године постигла је резул -
тате који су је винули у првих 100

играчица на WТА листи. Тада је стигла до
полуфинала Палерма и полуфи нала Па -
риза, када је изгубила од Италијан ке Сан -

Т
ЕН

И
С

б
ез

 г
р

ан
и

ц
а

590

Тениска породица: Ален Ерцеговић са
три сениорске државне првакиње, 
супруга Нађа и ћерке Надин и Лара
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дре Чекини. Годину је окончала на пози -
цији 95 да би већ у наредној сезони била
још боља. У осмини финала Хилтон Хеда
поражена је од Аранче Санчез, а чет врт -

финале Коритибе јој је донело позицију 61
на WТА. За све ово време била је истак -
нути члан хрватске Фед куп екипе где је
имала 20 наступа. 



ГОРАНА МАТИЋ
Са непуних 14 година
шампионка Балкана до 18
година. За Југославију у
Фед купу играла у Атланти 

Када се 1979. уписала у основ ну школу,
Сплићанка Горана Матић је упи сала и те -
ниску школу, при ТК Сплит. Дочекао је
Ладислав Качер, један од најпознатијих
тре нера млађих узраста у Југославији. По -
сле завршетка тениске школе која је тра -
јала две године, организован је турнир на
којем је Горана Матић стигла до финала,
што је предод редило њену каријеру, јер је
тада одлучено да настави као – такмичар.
Бригу око нове мале такмичарке преузела
је тренер Лена Дворник. Уследили су тур -
нири на које је клуб слао успешније такми -
чаре. Горана је увек била у екипи која је
освајала првенство Хрватске и Југо славије
у свим категоријама (пионирска, омладин -
ска и сениорска). Играла је на раз ним поје -
диначним такмичењима за првен ство Дал -
мације, Хрватске и Југосла вије и то веома
успешно. Са 13 година постала је, између
осталог, омладинска првакиња Ју го славије
до 16 година у дво рани, а са 14 година

била је омладинска првакиња Бал кана до
18 година! Тада је уследило признање, на -
града СОФК Сплита за је дног од нај бољих
спортиста године. Са 16 го дина по чела је
да наступа на професио налним тур нирима
на Јадранској риви је ри, где је имала
запажене резултате. Тако је 1989. била у
три полуфинала, једном фи на лу, а један
турнир је освојила (све тур нири са на -
градним фондом од 10.000 до лара). Та ко ђе
је исте сезоне ос војила турнир од 10.000
долара у Ита лији , тако да је са мало
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Два пута против Селешове
У првом мечу са Моником Селеш на шам -

пионату Југославије, када је Моника у нашој
земљи још играла турнире и мало коме пре -
пуштала понеки гем, Горана ју је доста наму -
чила. Новосађан ка је ипак добила 6:3, 6:2.

– Њен тата Карољ је био јако нервозан, ше -
тао је око терена све време меча, и рекао мом
тати и мени после завршетка да му након дуго
времена није било свеједно да гледа Монику
да се мучи на југословенским турни рима, –
присећа се меча против славне противнице
Горана Матић. 

– Тада ме је похвалио и рекао да играм
кратке спин дијагонале бекхендом боље од
његове кћерке и да то још није видео. 

Следеће године њих две су се опет нашле
једна против друге на турниру, али је тада
Горана освојила далеко мање гемова и поена. 

– Тада је њен тата рекао мом тати да су се
он и Золтан бојали баш мене, и да им је драго
да ме је овај пут лако добила, али да баш није
добро што нисам више напредовала од про -
шле године. При метио је да нисам довољно
утренирана, што не треба да чуди када се зна
да је у Сплиту било мало могућности за трениг
зими, с обзиром да није постојала дворана. 

Са Евицом Кољанин после освојеног
мастерс турнира у Сплиту
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одиграних тур нира стигла до 390. ме с та на
WТА листи, у својој првој години бав љења
про фесионалним тени сом. Уз све то, са
одлич ним успехом, завр ши ла је ос нов ну
школу и гимназију. Као већина игра ча тог
доба, Горана Матић није могла да приушти
себи приватног тренера, па је отишла у
Немачку где је играла про фесионално за
неколико клубова. 

Први клуб у Немачкој где је играла био
је Хешинген, где јој је тренер био Бане
Брадонић, пореклом из Југославије. Добри
услови, тренинзи у свим временским усло -
вима, било је нешто што се само може по -
желети, и већ после годину дана кренули
су резултати а са њима стигли су и
спонзори, као и нови тренер Бурхард Мо -
неке. Те 1991, као и 1992. године постигла
је успехе на јаким турнирима у Италији и
Немачкој где је стизала до саме завршнице
и наговестила много сјајнију каријеру.

Нажалост, поново су се појавили проблеми
са ко ле ном, који су је пратили кроз читаву
про фесионалну каријеру, па је уследила
више месечна пауза и пад на WТА листи,
иако је Горана стигла до позиције број 200.

Тада је схватила да је добро што је по -
слу шала родитеље и паралелно се школо -
вала играјући тенис, што јој је донело ди -
плому архитекте и посао у Загребу. Како
сама каже „или се максимално бавиш не -
чим, или то не узимаш у руке“. Није желе -
ла да буде тренер у тенису, ако не може да
да целу себе у том послу. Једина веза с
тенисом данас су јој ре креативне игре са
оцем и супругом лети, када дође у Сплит
на одмор, као и сећања на дружење с
тенисерима и тени серкама из бивше
Југославије. Горана воли да цитира рече -
ницу Мате Парлова: „Не могу бити нацио -
налиста када сам био првак света“… Она
није била првак света, али Бал ка на јесте, а
то је свет у малом, зар не?

Измишљена упала плућа
Као и у свакој спортској средини, постоје

миљеници, или они који то нису. Горана Ма -
тић присећа се времена проведе них у род -
ном Сплиту, али остала је горчина у срцу.

– Велики омладински турнир Бонфиљо у
Италији је сан свих успешних јуниора. Стигао
је позив селектора Јелене Генчић на моје
име, али на адресу клуба, а мени то нико из
управе није пренео. На турнир је отишла
друга игра чица, а ја сам остала у Сплиту.
Када сам срела Јелену Ген чић на једном од
следећих турнира, изне надила ме је ре -
ченицом „да јој је драго да сам се опоравила
од упале плућа“ и да сам се тако брзо вра -
тила у форму! Одмах сам схватила да је неко
је из ТК Сплит послао  допис у Београд да сам
болесна, па је у Бон фиљо отпутовала Надин
Ерце говић!

У време кад је на челу клуба био Срђан
Иванишевић, Горана Матић је имала много
бољи третман, који се заснивао на резулта -
тима, а она их је имала на претек.

Горана Матић је 1990. године играла за
репрезентацију Југославије на
Федерејшен купу у Атланти, САД и на
првенству Европе у Пољској



ЉУДМИЛА ПАВЛОВ 

Државнa првакиња 1992. 
у синглу и дублу. Деби 
у дресу са државним грбом 
у Нотингему. Студентски
шампион Америке 1995.
и спортиста године

Људмила Павлов је рођена 30. јуна 1974.
у Новом Саду. Чим је проходала, роди тељи
су запазили њене изванредне физич ке
способности, а касније и снажан такми -
чарски дух. Међутим, све до трећег раз -
реда основне школе није се отишло даље
од безбрижне игре са вршњацима, све док
се тенис није појавио сам – ниоткуда. 

Одабрала га је сама, са непуних девет
година. Одлазећи често у шетњу са роди -
тељима заустављала са поред оближњих
терена Тениског клуба Војводина, качила
се на ограду и задивљено посматрала игру
тенисера. Њен узор је била тада већ свет -
ска играчица и суграђанка Моника Селеш.

Зажелала је да и она тако игра и жеља јој
се остварила. Под вођством тренера Драга -
на Ћирића почела је вредно да учи и тре -
нира, трчала је за сваком лоптицом и убрзо
постала прва играчица међу својим клуп -
ским вршњацима. Након првих успеха на
домаћим и иностраним турнирима савезни
селектор Јелена Генчић позвала ју је у ре -
пре зантацију Југославије. Била је пресрећ -
на, ређала је победу за победом, сакупљала
медаље и пехаре и то је било нешто што ју
је потпуно испуњавало.

Деби у дресу са државним грбом био је
22. јула, 1991. у Нотингему у Енглеској, у
мечу против врло јаке Индонезије. Нажа -
лост, пораз је био неминован из разлога
што није допутовала повређена Моника
Селеш, па су Надин Ерцеговић из Сплита
и Људмила Павлов биле принуђене да
играју и синглове и дубл. Како је то била
група, следећи меч игран је против још
јаче Француске (Мери Пирс и Натали
Тозио), затим против Белгије (Васерман и
Апелманс) а наше играчице су се вратиле
кући без победе. Прва победа стигла је го -
дину дана касније, у мечу против Туниса у
Атини, у појединачној партији са И.
Есаиес (6:1, 6:1). 

Људмила је истовремено редовно завр -
шавала средњу школу, упоредо успешно
савлађујући препреке и на тениском те -
рену. Тада је на просторима бивше СФРЈ
почео рат. Услова за одговарајући стручни
рад, за њено усавршавање и напредовање и
одлазак на професионалне турнире више
није било. Тачније, није било средстава,
јер је ин флација била свакодневна а ста -
новништво се трудило да преживи од да -
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нас до сутра. О финансирању талената и
успешних јуниора од стране државе и Са -
веза није било говора. 

И док је Људмила Павлов покушавала да
нађе одговор на питање шта и како даље,
стигао је позив из Сједињених Америчких
Држава са Норт вестерн стејт универ зи -
тета, да уз плаћено студирање и стипен -
дију, игра за њихов тениски тим. Како дру -
гог решења за наставак професионалне те -
ниске каријере Људмила није имала, при -
хватила је, након дужег размишљања, по -
зив и отпутовала у Америку. 

На факултету је уписала студије Ком -
пјутер информационог система, вредно је
учила и упоредо са истим жаром као у
својој земљи играла тенис, ређајући по -
беду за победом.

Године 1995, Људмила Павлов је на фа -
култету у јакој конкуренцији (Дивизија I)
проглашена за спортисту године. Студи -
рање је завршила као најбољи студент у
сво јем одсеку и одмах је почела да ради.
Тенис више није играла. После осам годи -

на и пресељења у главни град, Вашингтон,
поново је заиграла. И дан-данас игра у фе -
дералној USTA лиги, али само у пару. И
опет успешно. Једна је од ретких тенисер -
ки које могу да се похвале са две освојене
титуле на националном првенству Аме -
рике – у Индијан Велсу, и у Таксону, 2011.
године. 

Ове, 2012. године, тиму за који је играла,
као израз изу зетног признања, стигле су
чес титке из резиденције државног секре -
та ра САД, где их је угостила и лично че -
ститала Хилари Клинтон.

„Тенис ме је формирао и изградио. За -
хваљујући њему и својим родитељима по -
стала сам нормална и снажна личност,
добар и поштен човек, успешан не само у
спорту већ и ван њега,“ каже Људмила
Павлов. „Тенису, мојим тренерима и роди -
тељима велико хвала“.  

Нотингем, 1991: први наступ Људмиле
Павлов за Југославију са Сплићанком

Надин Ерцеговић



БРАНИСЛАВА
ИВАНОВИЋ

На турниру у Вараждину
поен за Гиниса трајао је 23
минута! У једној сезони
играла за три клуба 
и остварила све победе 
у синглу

Бранислава Ивановић, једна од најзна -
чајнијих тенисерки последње деценије ХХ
века у нашој земљи, резултатима, радом,
залагањем и дисциплином освојила је све
што се могло освојити на нашим про с -
торима, од јуниорске до сениорске кон ку -
ренције. 

Рођена је 17. маја, 1975. године у Новом
Саду, граду који је традиционално гајио и
изнедрио многа тениска имена, па ни Бра -
нислава, у тениским круговима познатија

као Беба Ивановић, ту традицију није из -
неверила.

Тенисом је почела да се бави са осам
година, у ТК Нови Сад где је провела три
године. То су били дани уживања, игре са
рекетом, навикавање на дисципли ну, што
је касније у каријери итекако до бро дошло.
На позив познатог тренера Драгана Ћи -
рића Шекија, који је запазио талентовану
клинку како неуморно трчи с краја на крај
терена и удара из све снаге, без обзира да
ли је лопта на бекхенду, или на форхенду,
прешла је у Војводину, за коју је везују
највећи успеси. 

Беба Ивановић је свакако рекордерка
међу тенисеркама по броју појединачних и
екипних титула у свим конкуренцијама,
од пионирске до сениорске. Током мину -
лих година Ивановић је освојила чак 19
првих места на националним шампиона -
тима. У том фуриозном залету, већ на по -
четку каријере, Бранислава Ивановић је
била два пута прва у конкуренцији до 16
година, на просторима бивше СФРЈ, а тада
су сви били сложни у једном, да се ради о
изузетном таленту, да је то редак успех и
да је то мало коме пошло за руком. 

У финалу шампионата до 16 година,
1990, Ивановић је била боља од М. Ми -
урић из Загреба у два сета: 6:2, 6:3, а го -
дину дана касније, такође у финалу шам -
пионата Југославије до 16 година у три се -
та славила је против Сплићанке Н. Бона -
чић 7:5, 2:6, 6:2. Од тог тренутка кон -
куренција на држав ним шампионатима је
постала све слабија, с обзиром на то да је
рат на простору бивше СФРЈ захватио Бос -
ну, као и да су из заједнице одмах исту -
пиле Словенија и Хрватска. 

Следеће две сезоне, 1992. и 1993, Брани -
слава Ивановић не зна за поразе, сада у
конкуренцији до 18 година, такође побе -
ђује без већег напора, чиме наставља кон -
ти нуитет тријумфа претходних година.
Остаће запамћена победа у финалу против
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Татјане Јечменице 1993. године, такође
Новосађанке, у три неизвесна сета, 4:6, 6:4,
6:4.

Следеће три године 1994, 1995. и 1996.
Бранислава Ивановић је три пута узастоп -
но освојила шампионат државе у конку -
ренцији сениорки, савладавши у финали -
ма К. Мишић (1994), С. Наћук (1995) и М.
Гојковић (1996). Три пута је освајала пр -
венство државе у дублу, 1992, 1994. и 1995. 

Наступајући за  Војводину, на екип ним
државним првенствима, освојила је девет
пута прва места. Занимљиво је, да насту -
пајући за екипу, није изгубила ни један
меч!

Не рачунајући бројне титуле првака Вој -
водине (освајала у свим категоријама), и
Србије, Ивановић је постигла и низ вред -
них резултата на савезном, односно међу -
народном нивоу.

Од 1989. године је стални члан државне
репре зен тације. Играла је за јуниорску
репре зетацију на Хелвеција купу 1990. у
Капошвару, Мађарска, а затим 1991. у Бар -
селони где је освојено прво место. Такође
је 1990. године играла за репрензетацију на
првенству Европе у Умагу и на Светском
купу у Ротердаму.

Од успеха на појединачним турнирима
у иностранству треба најпре поменути
прво место у далекој Костарики 1992. го -
дине, а затим два пута друга у Порторику
1992. и 1993. Била је члан репрезентације
на Универзијади у Јапану 1995. године, а
три године је била и члан Фед куп ре -
презентације. У Кенији, играјући за Фед
куп, освојено је прво место и девојке су се
квалификовале за Светску групу.

У својој играчкој каријери играла је
четири године у Немачкој за тенис клуб
„Шварц-Гелб“ из Хајделберга, и у Мађар -
ској за ТК Сегедин. Наступајући за Хај -
делберг Бранислава Ивановић је, играјући
на првој табли, добила све мечева (18
синглова и 18 дублова)! Занимљиво из ка -

ријере Бебе Ивановић, је да је 1987. на тур -
ниру у Вараждину играла један поен чак
23 минута, а меч је трајао пуних пет сати.
Заиста за Гиниса, посебно када се узме у
обзир да се радило о две девојчице од 12
година!

Још једна занимљивост је да је Ивановић
у 1997. години играла за три клуба: ТК
Воводину, Хајделберг и Сегедин и оства -
рила све победе у сингл мечевима!

У 2000. години изабрана је за савезног
капитена, за узраст до 14 година. Гене -
рација под командом Браниславе Ива -
новић освојила је четврто место у Европи,
а за екипу су играле Ана Ивановић,
Војислава Лукић и Јелена Рајић.

Данас ради као тренер у свом спортском
центру „Спортланд“, у Новом Саду. У соби
препуној пехара стоји и признање за нај -
бољег тренера у Вој во дини 2010. године.
Иако се бавила атрак тивним спортом, који
изискује доста одри цања, Бранислава је
ус пела да све те оба везе усклади и са уче -
њем, тако да је завр шила Факултет физичке
културе у Новом Саду.

Успомене на бројне победе у каријери,
све једна дража од друге



МАЈА РАНЂЕЛОВИЋ

Шампионка СФРЈ 
у конкуренцији до 
12 година. Са 14 пораз од
Иве Мајоли, будуће
шампионке Ролан Гароса.
Деби за ФЕД куп
репрезентацију СРЈ 1992.
године

Под диригентском палицом првог тре -
нера Срђана Вечића из Панчева, Маја Ран -
ђеловић, генерација 1975, кренула је са
првим тениским тренинзима у осмој годи -
ни. Већ после само неколико месеци било
је јасно да ће врло талентована Маја имати
шта да каже на турнирима са својом
генерацијом, и тако је и било. Није прошло
ни две пуне године од првог тренинга, а
Маја Ранђеловић кренула је са такмиче -
њима, оним локалним, по Војводини и
Србији.

У периоду од 1985–1987. учествовала је,
и освајала турнире у Војводини и Србији
(Првенство Војводине, Отворено првен -
ство Београда…) Такође, 1987. је освајала
турнире који су били у рангу државног
првенства (Грилов меморијал – Загреб,
Бер гантов меморијал – Марибор, Каторо
куп – Умаг), све у категорији до 12. годи на.
Најважнији турнир у том периоду, др -
жавно првенство до 12 година, које је
одржано у Панчеву, Маја Ранђеловић је
освојила, и то у синглу и дублу. У финалу
сингла била је боља од противнице из
Сплита, Маје Ипсе (6:2, 6:2), а шампионат у
дублу освојила је у пару са Бојаном Јан -
ковић из Опатије. Крајем исте године
стигла је потврда свих добрих игара у току
сезоне, завршни мастерс до 12 година, када

је у Сплиту освојила прво место побе див -
ши у финалу Бојану Јанковић без изгуб -
љеног гема: 6:0, 6:0.

Иако две године млађа, Маја Ранђело -
вић се опробала 1987. на турниру у Ау -
стрији – Бамбини турнир у Куфштајну, где
је освојила треће место у категорији до 14
година. 

Добре игре омогућиле су јој позив за
националну селекцију, па је у периоду
1988–1991. учествовала као члан репрезен -
тације СФРЈ на турнирима у Немач кој,
Италији, Бугарској (Европско првенство до
14 година), Француској, Швајцарској, Ру -
му нији, Мађарској, Шпанији…

Године 1989. освојила је треће место на
државном првенству СФРЈ до 14 година, у
полуфиналу је изгубила од Иве Мајоли,
сле деће, 1990. године учествовала је на
аме  ричкој турнеји у Мајамију на Флориди
(Оранж бол), Њујорку, Костарики и Пор -
то рику, 1992. је освојила јуниорско држав -
но првенство СРЈ до 18 година у Бео граду
(финале са Катарином Ђурић из Панчева),
а исте године учествовала је на Федереј -
шен купу у Атини. 

Маја Ранђело вић је за репрезентацију
СРЈ играла заједно са Људмилом Павлов и
Браниславом Ива новић. Био је то први
Федерејшен куп за нашу репрезентацију
после распада СФРЈ. Маја Ранђеловић је
заиграла у дублу про тив Туниса заједно са
Људмилом Павлов, и остварила победу:
6:4, 6:0. 

Активно је играла тенис до своје 19. го -
дине. После активног играња, у току сту -
дирања, била је тренер у ТК Панчево. По
завршетку Економског факултета у Београ -
ду, запослила се и тенисом се данас бави
само рекреативно.

Срећно је удата и мајка близанаца,
дечака и девојчице, који су од скоро по -
чели да се баве тенисом, и уколико ће
имати мамин ген сва је прилика да ће ТК
Панчево опет имати шампионе. 
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Маја Ранђело вић



ДРАГАНА ЗАРИЋ

За ФЕД куп екипу играла
пуних 10 година. Никада
није одбила позив
селектора. У Кардифу из
квалификација ушла 
у турнир и освојила га

Скромна, друштвена, јака, упорна, бор -
бена… Основне одлике личности каква је
Драгана Зарић, чији резултати су искљу -
чиво плод мукотрпног рада, огромног
одрицања и потпуног посвећења тенису.
Ова успешна српска тенисерка је са својом
каријером сасвим сигурно срушила тео -
рију многих стручњака који сматрају да је
за постизање добрих резултата неопходан
читав тим стручњака, специјалиста, врхун -
ских тренера окупљених око једног иг -
рача. Драгана, иако без свих ових неоп -
ходних претпоставки ипак је успела да се
избори и опстане у друштву најбољих те -
нисерки света, пуних 11 година, тачно
онолико колико је трајала њена професио -
нална каријера. 

Била је члан ТК Партизан, али и ТК Цр -
вена Звезда, а у свом дебитантском на сту -
пу за Партизан 2000. године стигла је до
титуле првака државе. 

Са Савочкином стигла 
на WТА листу

Своје прве тениске кораке, учила је у
Вршцу, у граду у коме је и рођена. На -
порно је вежбала и усавршавала своју игру
и када је напунила 15 година, Драгана се
преселила у Београд, у циљу да што брже
и квалитетније напредује и кре не правим
стазама успеха. 

По доласку у престоницу отпочела је
сарадњу са руским стручњаком Романом
Савочкином, са којим је сарађивала пуних
шест година, и у том периоду дошла је до
230. позиције на WТА листи, како у син -
глу тако и у дубл конкуренцији. 

Драгана је своју професионалну кари -
јеру започела 1994. а већ 1995. године је
освојила прву ITF титулу, на турниру у
Никозији на Кипру. Прве WТА квали -
фикације одиграла је 1998. године на Ис -
танбул купу, али нажалост није успела да
се пласира на главни турнир. 

Затим je за Драгану наступио можда и
најтежи период у каријери. Дошло је до
одређених промена у матичном клубу у
којем је тренирала, а уз то јој и финасијски
услови нису дозвољавали да и даље игру
усавршава у Београду, па је била при -
морана да се врати у родни Вршац. Иако
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Лична карта 
Датум и место рођења: 
1. август 1977, Вршац
Професионалац од 1994. године
Најбоља WТА позиција: 157. (2001) 
у синглу, и 82. (2002) у дублу
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препуштена сама себи, и подржана само од
породице, Драгана није одустајала, наста -
вила је да вредно вежба и стреми ка својим
циљевима и високим амбицијама.

Кардиф и Вимблдон 
за сећање

После дуже паузе, неучествовања на
значајнијим турнирима и одлуке да се не
предаје, без спонзора и друге подршке,
2000. године Драгана одлази у Енглеску да
учествује на три ниже рангирана турнира,
што је, испоставило се, био прави потез и
сјајан повратак на тениске терене. Успела
је да освоји турнир у Хатфилду, а на друга
два је дошла до финала. То је била оскочна
даска за Драгану и подстрек за даље уса -
вршавање. Те године играла је и прве ква -
лификације једног гренд слем тур  нира.
Било је то на Отвореном првен ству Аус -
тралије. Крајем 2000. године, Зарићева
поново одлази у Енглеску где учествује на
два турнира. На првом је изгубила у првом
колу квали фикација а онда је дошао Кар -
диф. На том турниру, Драгана је успела да
из квали фикација доспе на главни турнир
и потом га освоји.

Заиста, био је то сјајан резултат и трофеј
који јој је донео 157. позицију на WТА
листи, а то је уједно била и њена најбоља
позиција у каријери. Захваљујући том
успеху Драгана је добила вајлд карту за
WТА турнир у Куала Лумпуру. 

Омиљени турнир за нашу тенисерку био
је Вимбл дон, а 2001. је управо на том тур -
ниру дошла до четвртфинала у кон   курен -
цији парова, заједно са Словен ком Мајом
Матевжич и том приликом доспела на 82.
место WТА листе у кон куренцији парова.
Такође, то је била њена највиша позиција у
каријери, када је реч о дубл такмичењима.
Са истом партнерком, Драгана је доспела и
до четвртфинала Ролан Гароса, а у пару са

Софијом Губасци дошла је до финала тур -
нира у Будим пешти. 

За репрезентацију своје земље Драгана
Зарић је наступала пуних 10 година. Њене
заслуге за успехе наше земље у Фед куп
такмичењима су огромне. Заједно у пару
са Катарином Мишић забележила је ре -
кордних шест победа без пораза, а у сингл
мечевима за своју земљу забележила је 17
победа. Наступ за Фед куп тим своје земље
за Драгану је био од посебног значаја. За
пу них 10 година колико је провела у др -
жав ном тиму, никада није одбила позив
селектора, и увек је са пуно мотивације,
жеље и воље наступала и давала све од себе
како би допринела у постизању што бољих
резултата. Њена оданост и посвећеност
својој земљи, награђена је и доделом пла -
кете од стране Тениског савеза, за 10 го -
дина наступања у државном тиму Србије. 



КАТАРИНА МИШИЋ
Од Фед куп репрезентације
до тениског тренера који
данас преноси богато
искуство најмлађим
генерацијама

Куглица рулета званог тенис није јој
била наклоњена у оном тренутку када би
то њој највише значило. Катарина Мишић,
дуго година стални члан Фед куп екипе,
најбољи јуниор у СР Југославији, прелазак
из јуниорске у сениорску конкуренцију
није могла да направи како доликује, због
познатог распада бивше СФРЈ, који се не -
повољно одразио у многим сегментима
жи вота, па тако и на развојни пут Катарине
Мишић. 

Као активна играчица, бележила је
сјајне резултате, како појединачно тако и
екипно, али и у наступима за своју земљу,
а данас учествује са ништа мање жеље, во -
ље, и мотивације, у стварању нових тени -
ских шампиона кроз свој тре нерски посао.
Осим тренерског посла који
обавља у свом клубу, Катарина је
вршила функцију се лектора јуни -
орки до 18 годи на. Такође је била
и на челу Уни верзитетске репре -
зен  тације 2007. и 2009. године, а
данас је и неизбежан члан струч -
ног тима Фед куп репрезентације
Србије. 

У Тениском клубу Црвена зве -
зда, Ката рина је оставила ду бок
траг и знатно до принела мно гим
успесима клуба, јер је као тренер
сениорки освојила три титуле
екип ног првака др жаве, а са пио -
ниркама до 14 година, а такође
има освојен трофеј екипног прва -

ка државе. Тренирала је многе играчице из
света професионалног тениса попут Алек -
сандре Крунић, Андрее Поповић, Ка та -
рине Милинковић, Нивес Павловић, Јова -
не Милетић, као и многе друге, а кру на
њеног рада је свакако са радња са немачком
тенисерком Корином Перко вић, која је
успела да за годину дана доспе са 900. по -
зиције WТА листе до 450. места нај бо љих
тенисерки света. 

Катарина Мишић је још од раног де -
тињства почела да се бави спортом, најпре
стоним тенисом у коме има врло запажене
резултате. У овом спорту наследила је свог
оца и брата, а да ће и она бити успешна
стонотенисерка наговестила је освајањем
државног првенства у конкуренцији до 12
година. Међутим, сасвим неочекивано, као
деветогодишњој девојчици јавила се жеља
да се опроба и у „великом“ тенису, па је
одлучила да се упише у школу тениса ТК
Црвена звезда. Испоставило се да је то био
прави потез јер је Катарина уз помоћ свог
првог тренера Алберта Запужека, на за -
вршном турниру тениске школе, већ у
првој години бављења тенисом успела да
тријумфује, а први трофеј у каријери до -
била је од тада најбољег српског тенисера
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Слободана Живојиновића. Овај успех је
био од велико значаја за Катарину, јер од
тог тренутка јавила се огромна љубав пре -
ма тенису која ни до данас није престала.
Врло брзо је напредовала, неуморно веж -
бала и бележила сјајне резултате. 

Тако је са 14 година успела да уђе међу
првих десет пионирки тадашње Југосла -
вије. Са непу них 16 година, неколико ме -
се ци је провела тренирајући у тениском
кампу на Фло риди у САД, а по повратку у
Србију освојила је државно првенство у
кон ку ренцији до 18 година. 

Овај успех до нео јој је место у тиму
јуниорске репре зентације СР Југославије, а
друштво су јој правили Татјана Јечменица,
Ненад Зимо њић и Душан Вемић на поје -
диначном првенству у Лисабону и свет -
ском екипном првенству (Саншајн куп) у
САД. 

Заслугом сјајних резултата Катарина
Ми шић је врло брзо дошла у професио -
нални свет тениса, али позната политичка
дешавања у земљи су је спречила да таквим
темпом и настави ка достизању највиших

тениских резултата. Због свих тих деша -
вања, Катарина је била приморана да
направи трогодишњу паузу, и то је допри -
нело да њена најбоља позиција на WТА
листи буде 209. у синглу и 120. у дублу. 

У каријери је освојила десетак профе -
сио налних турнира, како у синглу тако и
у дублу а најдража су јој три тро феја осво -
јена 1998. године на сениор ском држав -
ном првенству СР Југославије, где је три -
јумфовала у све три конку рен ције. Такође,
Катарина је вероватно једина те нисерка у
држави која може да се по хвали да је са
једним тимом освојила чак седам титула
екипног првака Југославије, тач није Срби -
је и Црне Горе, односно Србије. 

У периоду од 1994–2004. године, Ката -
рина је била члан Фед куп репрезентације.
Интересантан податак је да је у пару са
Драганом Зарић била непоражена у дубл
сусретима Фед куп тимова током свих тих
година, а заједно су освојиле и неко ли ци -
ну професионалних турнира. 

Сигурно да би Катарина постигла и још
веће и значајније резултате да је одрастала
и вежбала у неком другом времену и у бо -
љим условима. Сплетом лоших околности
није досањала свој највећи сан а то је фи -
на ле Вимблдона, али управо због свих тих
дешавања и ус лова у којима је радила, веж -
бала и так мичила се, Ката ринини резул та -
ти имају још већи значај у српском тенису. 

Данас, Катарина Мишић такође ужива у
тенису, преносећи своје богато знање и те -
ниско искуство на млађе генерације, на -
сто јећи да створи бар још једног Новака,
Јелену или Ану. 

Лична карта 
Датум и место рођења: 
5. фебруар 1976, Београд
Професионална каријера: 1995-2005.
Најбоља WТА позиција: 209. у синглу, 
120. у дублу 

Савршен бекхенд



ДРАГАНА ИЛИЋ

Сениорска зимска државна
првакиња 1995, за Фед куп
репрезентацију играла 1996.
и 1997. године. 
Као професионалац
освојила Пезаро (Италија) 
и Касторију (Грчка).  
На студијама у Америци, 
38 мечева без пораза.
Номинована за најбољег
студента-спортисту у САД

Драгана Илић, која је рођена 24. јуна
1979. године у Швајцарској, почела је да
игра тенис са осам година, у тениском
клубу Партизан из Београда, где је и на -

учила прве основне ударце у спорту, у који
се тада просто заљубила. После две године
Драгана је прешла у Црвену звезду, где је
тренирала са искусним тре нерима, пре
свих са Драганом Шерером и Александром
Симићем. Такође, као јуни орка Драгана
Илић је тренирала у Чехо словачкој неко -
лико година. 

Као играчица Црвене звезде, Драгана је
у периоду између 1990. и 2002. освојила
бројне титуле међу којима су најважније:
пионирски шампион Југославије до 14 го -
дина (1992), јунироски шампион Југосла -
вије до 16 и 18 година (1995), сениорски
зимски шампион Југославије (1995), четво -
ростру ки екипни јуниорски шампион
Југославије (1993–1997), четвороструки
екипни сени ор ски шампион Југославије
(1995–1998). За јуниорску репрезентацију
Југосла вије, Драгана је играла на првен -
ствима света, (1994. и 1995) на Флориди, и
1993. године на првенству Европе у Аус -
трији. За сениорску репрезентацију Југо -
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славије је играла у Фед купу у Кенији
(1996) и у Турској (1997).

Као професионална играчица на међу -
народним турнирима, Драгана је побед -
ник турнира у Грчкој (Касторија, 1999) и
Италији (Пезаро, 1999). Такође, Драгана
Илић је играла финала на турнирима у
Кавали (Грчка, 1998), Авру (Француска,
2002), Ксантију (Грчка, 1998), Мајорки
(Шпанија, 2000) и Београду (2001)… Њен
најбољи ранг на WТА листи је био: 450. у
синглу и 350. у дублу. 

После завршене професионалне кари -
јере и више школе за спортске тренере,
Драгана је добила стипендију за студије на
Флориди. Са тимом на Лин универзитету,
Бока Ратон, Флорида, била је рангирана на
месту број 2. у Америци, и освојила је број -
на такмичења међу којима су регионална
првенства, првенства конференције, све у
периоду између 2004–2006. као и друго
место на националном првенству Америке
у другој дивизији. 

Драгана Илић је била номинована за
најбољег студента-спортисту 2006, имају -

ћи 38 узастопних победа и пер фектан про -
сек на факултету.

Драгана је завршила и магистарске сту -
дије на Лин универзитету, добивши сти -
пендију за рад као помоћни тренер за жен -
ски тениски тим у периоду између 2006. и
2008. године, са којим је такође постигла
запажене резултате (друго и треће место у
Америци). Тренутно завршава докторске
студије из психологије на НОВА универ -
зитету у Форт Лодердејлу, Флорида, и ради
као професор на факултету, истраживач, и
психолог. 

У слободно време Драгана игра тенис,
голф, одбојку на плажи, али је тенис и
даље у срцу, тако да са посебним задо -
вољством повремено тренира млађе те -
ниске нараштаје. 

Уз пер фектан просек на факултету
и 38 узастопних победа



САНДРА НАЋУК 

Државна првакиња до 12, 
14 и 16 година. Највећа
подршка брат Иван, који је
уједно био и тренер и
менаџер. Против Штефи
Граф на њеном хиљадитом
WTA мечу. На Вимблдону
две меч лопте против
Аранче Санчез Викарио.

Баш у време када је Моника Селеш, тада
већ светска звезда, променила пасош Југо -
славије и постала држављанин САД, на те -
ниском небу наше земље засијала је нова
звездица, наследник, игром случаја опет из
Новог Сада, Сандра Наћук. Исте године,
Сандра Наћук је на Оранж болу, са 15 го -
дина, на незваничном првенству света за

тенисерке до 18 година, играла финале
про тив Ане Курњикове, и тада је било
сасвим јасно да је Југославија поднебље
непресушних талената и да је Моника
Селеш добила праву наследницу.

Прве кораке на тениском терену Сандра
Наћук је направила са непуних седам
година, прве турнире играла је са непуних
девет година, да би касније, без конку -
ренције била првак државе у свим јуниор -
ским категоријама (12, 14, 16 година).

Интересантан податак, али свакако и не -
забележен у новије време, је низ од 21 уза -
стопне победе на почетку професио налне
каријере 1996. године. Сандра На ћук је на -
правила оно што је мало коме ика да пошло
за руком. 

Од почетка каријере са Сандром је био
осам година старији брат Иван, који се
бри нуо да све буде потаман, и на терену и
ван њега. Био је уједно тренер, мена џер,
човек на кога је могла потпуно да се ос -
лони.
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– На свим мојим путовањима највећа
подршка ми је био брат Иван. Довољно је
било да га видим где седи поред терена
када играм и ја сам била потпуно мирна и
фокусирана на меч – присећа се дана своје
тениске каријере Сандра Наћук. – Нисам
морала ништа да бринем, од резервације
карата, хотела, терена, турнира. На све је
мислио, добро смо се слагали, био је ста -
рији од мене и имао је заштитнички однос.

Њена професионална каријера била је
за иста импресивна на старту. Добрим пар -

тијама Сандра Наћук је стигла до позиције
81 на WTA, а онда јој je срећа окренула
леђа, када јој је била најпотребнија. На тур-
ниру у Берлину, намерила се на Немицу
Штефи Граф, једну од најбољих тенисерки
света свих времена, освојила први сет са
6:2, а онда је због кише судија прекинуо
меч и спасао пораза велику ривалку.

– Био је то велики јубилеј Штефи Граф
тог дана, јер је прослављала свој хиљадити
меч, а моје велико задовољство јер сам ја
била противник на таквом јубилеју, у Бер -
лину, пред препуним трибинама, што се
не доживљава сваки дан. Добро сам поче -
ла, нисам имала трему, знала сам да је ту
велика прилика, јер постајеш велики када
победиш неког ко је велики, а Штефи Граф
је уз Монику Селеш тих година била нај -
боља играчица света. Добила сам први сет
са 6:2, држала сам се договорене тактике да
чврсто играм у њену бекхенд страну и да
чекам мало краћи слајс како бих пришла
ближе и дошла у прилику да поентирам.
После добијеног првог сета, у дру гом је
киша прекинула мој сјајан старт и све се

Лична карта
Датум и место рођења: 17. август 1980,
Нови Сад.
– Првак државе у 12, 14 и 16 година
– Оранж бол: 2. место до 18 година (1995);
– Члан ФЕД куп репрезентације од 1996. до
2001. године;
– ITF до 18 година, сингл: најбољи ранг 4;
ITF турнири: освојених 6;
Професионална каријера: 1996.
WTA турнири: Будимпешта, дубл, 1. место;
Најбоља WТА позиција: у синглу 81, 
у дублу 73.
Најбољи пласман на гренд слему:
Вимблдон, 3. коло

На Оранж болу 1995. године 
са Аном Курниковом



пореметило. Штефи је на наставак меча
дошла веома смирена и одлучна, а ја сам
почела да губим самопоуздање, и ис -
куство, толико важно у тенису је одлучи -
ло. За мене је то била драгоцена школа, али
и сазнање да се и против шампиона може
играти. Штефи је после турнира у Берлину
освојила Ролан Гарос.

У трећем колу Вимблдона, против Шпа н -
киње Аранче Санчез Викарио, играчице
која је го динама била у прве четири на
свету, у врло драматичном мечу имала је
Сандра две меч лопте које није искори -
стила, што је оне могућило да се са Мони -
ком Селеш, не кадашњом суграђанком,
сретне у наред ном колу.

– Код прве прилике имала сам меч лоп -
ту и сервис, и хтела сам асом да завршим
меч, као што сам га и започела. Код друге
прилике Санчез је одлично ритернирала и

стигла до изједначења, а онда је опет ис -
куство победило. Штета, велика штета,
сада када је све прошло знала бих како да
дођем до тог важног поена. Играла бих у
четвртом колу Вимблдона, доста попра -
вила свој ранг, а уз то бих се још састала са
Моником Селеш, која ми је, када сам почи -
њала, била највећи узор.

Осим већ поменутих, играла је Сандра
Наћук и против Мартине Хингис, Мар -
тине Навратилове, Мери Пирс и многих
других високо рангираних играчица. 

Деби у дресу Федерејшен куп репрезен -
тације Југославије Сандра Наћук је имала у
Шпанији, у мечу против Швајцарске, у
априлу 1996. Противница јој је била Пети
Шнајдер, играчица из првих 20 у свету и
шеснаестогодишња Новосађанка није мо г -
ла ништа више осим часног пораза (2:6,
3:6). Већ следеће сезоне стиже први три -
јумф, против Алжира (6:0, 6:1) у мечу про -
тив више него скромне Хамеурлаин. Сан -
дра Наћук је за репрезентацију играла у
период од 1996. до 2001. године.
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Сандра Наћук и Штефи Граф 
у Берлину 1999. године
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САЊА ЈУКИЋ

Три и по године
непоражена на турнирима у
Југославији. Петострука
првакиња државе у синглу 

Сања Јукић, генерација 1982. из Новог
Сада, само је један од бисера насег тениса,
који је стигао из равница Војводине. Те -
нисом је почела доста касно, тек са девет
година. Прве тениске кораке је започела у
клубу Нови Сад, да би затим прешла у
Војводину где је бригу о њеној даљој ка -
ријери као тренер преузео тадашњи Фед
куп селектор Драган Ћирић Шеки.  

Најтежи период, који је свакако утицао
и на даљу каријеру, догодио се 1997. годи -
не, када су у саобраћајној несрећи заједно
погинули тренер Драган Ћирић и Сањин
рођени брат Борис, такође тенисер. Ова
тра гедија дубоко се урезала у свест Сање
Јукић, и само натчовечанским напором
смо гла је снагу да настави започету ка -
ријеру, с об зиром на околности, више него
успешну. 

Сања Јукић у каријери има три освојене
титуле на екипним државним првенствима
са Војводином и четири ти туле са Црве ном
звездом у конкуренцији јуниора и се -
ниора. Узгред, три и по го дине успела је
ско ро немогуће, да буде непора жена на
нашим просторима где је стекла двого -
дишње спон зорство „Најка“ уз помоћ Де -
јана Здрав ковића и његових „Макс“ тур -
нира, које је тих година освајала. 

Од 2001. играла је у Немачкој, где је три
сезоне играла лигу, да би 2004. отишла на
Малту, где је живела и тренирала пет
година. Тада је у дресу Малте наступала на
малим олимпијским играма (за мање зе -
мље) у Монте Карлу.

Тренутно живи и ради у Лос Анђелесу. 

Најзначајнији успеси 
Пето стру ки првак Југославије у синглу,

трећи у Европи до 16 година, наступала за
нашу државну репезентацију до 14, 16, 18 го -
дина као и за сениорску екипу:

1996. Отворено првенство у Паризу, (ЕТА 14)
II место.

1997. Државно првенство (јуниори 16 год.
Су ботица), I место.

1997. Државно првенство (јуниори 18 год.
Београд), I место

1997. Државно првенство (сениори, Будва), 
I место. 

1998. Државно првенство (јуниори 16 год.
Нови Сад), I место.

1998. Позив за Фед куп (Шпанија).
1998. Источноевропско првенство (16 год.

Скопље), I место.
1998. ITF (16 год. Румунија) , I место.
1998. ITF (16 год. Бугарска), II место.
1998. Мастерс – Прато (првих 8 у Европи до

16 год), III место.
1999. Државно првенство сениори (Ниш), 

I место.
2001. (Београд-Гемакс), полуфинале.



ЉИЉАНА
НАНУШЕВИЋ

Са 12 година играла
сениорско првенство
Југославије и дошла до
полуфинала! Шампионка
Југославије у свим
категоријама 12 пута.
Шест мечева у ФЕД купу,
шест победа

Прве тениске кораке Љиљана Нануше -
вић, започела је у ТК Црвена звезда, на Ка -
рабурми. Ра дост седмогодишње девојчице
била је пот пуна, јер је играла у клубу за
који је на вијала, држала рекет у руци који
је толико желела, уз то била распоређена
код тре нера Драгана Шерера, који јој је од
првог дана прирастао за срце.

– Знам да сам се бескрајно радовала што
ћу тренирати код њега, и свака његова по -
хвала давала ми је подстрек да тренирам

још више, обично сама на зиду, јер ми је
тре нер то препоручивао – сећа се Љиљана
Нанушевић првих дана проведених на те -
ниском терену. – На том зиду, кога видим
да данас нажалост више нема, рађала су се
прва права пријатељства. 

Како је брзо напредовала, пребацивали
су Љиљану из групе у групу, експресно,
тако да је већ са седам година била у групи
десетогодишњака. Када је по чела да се так -
мичи, највећа подршка, поред тренера, био
је свакако тата Ђорђе, који се трудио да
ћерку води на све турнире који су се одр -
жавали у Србији, тако да је Љиљана 1991.
године одиграла 38 турни ра, од којих је
велику већину и освојила. То је била до -
датна стимулација, па је након тога осво -
јила сва државна првенства у својој гене -
рацији! Чак 12 пута је била шампион Југо -
славије у свим кате горијама.

– Моји снови су почели да се руше када
сам са непуних 12 година постала државни
првак до 12 и до 14 година. Тата је тражио
да ме као новог државног првака Југосла -
вије тренира тада најбољи тренер у клубу,
Аца Симић. Међутим, у клубу нису имали
разумевања за моје потребе, па је одобрено
да само један сат недељно радим са њим. –
нерадо говори о протеклим временима
Љиљана, и додаје: – Незадовољан оваквим
ставом у клубу тата је затражио испис -
ницу, што је резултирало суспензијом и
мо јим неиграњем скоро годину дана! Ни -
сам имала никакав потписани уговор са
клу бом, што је још већа правна нелогичност
у мом случају. Такође, на зах тев Црвене
звезде ни један клуб у граду није смео да ме
прими, већ сам ишла само на турнире без
тренинга, како бих колико толико одржа -
вала тениску форму. Све ове проблеме
повећала је блокада наше земље, као и у то
време велика инфлација која је потпуно
осиромашила велику већину гра ђана.

У тој беспарици, под изузетно тешким
условима, успевала је Љиљана Нануше -
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Мала Љиљана на зиду ТК Црвена звезда



ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

611

вић, искључиво снагом воље и несебичној
подршци тате, да уопште прати так ми че -
ња. Чак су ку пили и камп прико лицу како
би могли да обилазе такми чења. Позив се -
лектора Драгана Ћи рића да се придружи
ФЕД куп репрезен тацији, и поред свих
про блема које је имала, био је један од до -
каза њене доми нације тих година. Овај по -
зив је омогућио Љи љани да се упише у ис -
то рију као најмлађи ФЕД куп репрезента -
тивац Југославије до тада. У шест мечева
остварила је шест победа и на тај начин
оправдала поверење тадашњег селектора.

Дебитовала је у мечу против Алжира,
1997. у Турској, победом у дублу са Дра -
ганом Илић. У синглу је играла против
Исланда, два дана касније, веома успешно
(6:2, 6:0) против тенисерке Стауб. 

Наравно подразумева се да је била стал -
ни члан јуниорске репрезентације у свим
категоријама у то време. Тешко је било ос -
тварити зна чајне резултате у иностран -
ству, јер није по  стојала могућност конти -
нуитета и путо вања тамо где је требало
играти. Без обзира на ту чињеницу, по -
дужа је листа оних које су по клекле у ме -
че вима са Љиљаном Нануше вић, посебно
оних које су тада биле најбоље јуниорке
света, а касније и број 1. на WТА: Кузње -
цова, Мишкина, Енан, Де менти јева…

Тешка финансијска ситуација у нашој
земљи тих година била је разлог да Љи -
љана На нушевић добије спон зора, па је
коначно, тешка срца, од лучила да заврши
вишу школу за спортске тренере у Бео -
граду. Сада ради врло амбициозно као тре -
нер, посвећена младим талентима који
желе да достигну сам врх светског тениса.  

Најзначајнији резултати
1993. ДП у Београду до 14 г. 1. место
1993. ДП у Нишу до 12 год. 1. место
1993. ОП Чехословачке до 12 г. 1. место
1993. ОП Чехословачке до 14 г. 3. место 
1993. ДП у Новом Саду до 18 г. 1. место
1994. Прв. Србије у Нишу сениори 1. место
1994. ДП сениори 3. место
1994. ДП до 14 г. 1. место
1994. Лимун бол у Риму до 14 г. 1. место
1995. ОП Русије до 14 г. 1. место
1995. Интер. првенство државе 

до 16 г, Београд 2. место
1995. ДП до 14 г. 1. место
1995. ДП до 16 г. 1. место
1995. ДП до 18 г. 1. место
1995. Саншајн Куп (САД) 2. место 
1995. Оранж бол четврт-финале 
1996. ДП за сениоре у Нишу 2. место
1996. ДП до 16 г. у Нишу 1.место
1996. ДП до 18 г. у Суботици 1. место
1996. Првенство Источноевроп.

земаља (16 г. у Кијеву) 3. место
1996. Првенство Србије у Зајечару 1. место
1997. ДП за сениоре у Нишу 1. место
1997. Фед куп (Алжир, Исланд, 

Камерун, Турска, Тунис) – 6 мечева и
укупно 6 победа за тим Србије

1998. ДП за сениоре у Нишу 2. место
1998. ДП до 18 г. у Суботици 1. место
2001. ДП за сениоре у Београду 1. место
2001. ДП за сениоре у Будви 2. место
2001. 10.000$ Истанбул, Турска 1. место
2001. 10.000$ Букурешт, Румунија 3. место

У професионалном тенису освојила преко
15 турнира у дублу.

* ДП – Државно првенство
ОП – Отворено првенство



БОРКА
МАЈСТОРОВИЋ 

Једноручни бекхенд као
знак распознавања. Већ од
14 година са позивом за
репрезентацију. У дресу
Фед куп екипе са 16 година 

Борка Мајсторовић, рођена у Љубљани,
са тенисом је кренула са 9 година, као члан
Тенис клуба Војводина, и као што се у
тенису ретко догађа, у клубу је остала до
краја своје каријере, ни један једини пут не
поже левши да промени средину. Иако су
многи тренери сумњали у њене могућно -
сти, што је Борка брзо увидела, само јој је
дало више мотива да докаже супрот но,
мотивисало је да учини корак више и од
својих објективних могућности.

Упорношћу и вољом, као и пожртво -
ваношћу родитеља, залагањем тренера Би -
љане Веселиновић, Борка Мајсторовић је
успела да засија на тениској сцени, како у
земљи, тако и у инстранству. Била је по -
зната по разорном једноручном бекхенду и
изузетној усредсређености на тенис.

Током 1995. и 1996. године освојила је
велики број турнира у СР Југославији.
Како је жарко желела да буде увек најбоља,
отац Дарко је изнајмио халу, где је Борка
могла да тренира више од друге деце, да не
губи тренинге у току зиме, да једноставно
увек буде у најбољој могућој форми и
ударцу. 

Већ 1997. овакав начин рада дао је ре -
зултате и почео је Боркин успон. Први, али
не и последњи пут, освојила је Зимско
државно првенство до 14 година, а затим
на летњем првенству државе поклекла је
тек у финалу. Исте године освојила је прво
место у синглу и дублу на ЕТА турниру 3.
категорије до 14 година на Палићу, првом
европском такмичењу у Србији после
санк ција. Стигао је позив за репрезен та ци -
ју до 14 година, и спонзорство од „Сер ђо
Такинија“ и „Вилсона“, али нажалост ре -
презентација која је требала да игра у Бел -
гији није добила визе (врло чест случај у то
време са нашим спортистима и грађанима
уопште). 

Као круна сезоне са чланицама клуба
Војводина освојила је све титуле у екипној
конкуренцији, и тако је Војводина постала
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Мушки бекхенд: Борка Мајсторовић, са
препознатљивим најбољим ударцем
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први клуб у историји којем је пошло за
руком да исте године освоје пионирску,
јуниорску и сениорку титулу првака Југо -
славије. 

Борка је била члан репрезентације до 16
година и 1998, када је играла полуфинале
сингла и освојила титулу у дублу на
турниру из календара ЕТА 3. категорије до
16 година у Панчеву, 1998. године. Крај
1998. доноси наговештај и Боркине најус -
пешније године у каријери, јер је играла
полуфинале сингла и финале дубла у Фин -
ској на ЕТА турниру 2. категорије до 16
година.

Борки Мајсторовић је 1999. година ос -
тала записана као најбоља у каријери. У
Југославији је освојила све што се може
освојити – титулу на зимском државном,
као и титуле у синглу и дублу на летњем
државном првенству. Играла је полуфи -
нале сингла ЕТА турнира 1. категорије до
16 година у Француској, у јануару 1999.
године, а затим са тренерима Биљаном Ве -
селиновић и Романом Савочкином, као и
репрезентативним колегама Јанком Типса -
ревићем и Дарком Мађаровским одлази у
Италију на серију турнира, бежећи из
земље од бомбардовања. 

Тамо је играла врло добро, остварила
серију успеха и про била се на европској
ранг-листи. 

Иг рала је финале сингла и ду бла на
турниру 2. категорије до 16 година у Ба -
рију, затим у Болоњи освојила своју прву
титулу на европској сцени и то на турниру
прве категорије. Борка Мајсторо вић стиже
до 2. места на ЕТА ранг листи до 16 година

и добија признање од Европ ске тениске
федерације као 2. најбоља ју ни орка Европе
за ту годину. Због великог успеха стигао је
позив за Фед куп репре зентацију, за коју је
играла у Шпанији. 

Иако много млађа од ривала преко пута
мреже из Велике Британије, борила се до
последњег гема, али није успела да избори
поен за Југославију. Међутим свој поправ -
ни испит искористила је у јунироској
репрезентацији заједно са Сањом Тодоро -
вић и Ренатом Љуковчан, када се пла -
сирала на Светско првенство у Перту, по -
сле којег је остала у Аустралији и одиграла
свој први јуниорски гренд слем. 

Следеће, 2000. године, на јуниорском
првенству државе до 18 година освојила је
друго место у синглу и прво у дублу, а на

Борка Мајсторовић као професионалац
2003. године

Лична карта 
Датум и место рођења: 5. јун 1983,
Љубљанa.
Професионална каријера: 2003.
Најбоља WТА позиција: у синглу 424, 
у дублу 423.



сенирском првенству државе понавља исти
успех, где губи у финалу сингла и осваја
титулу у дублу. Исте године почиње про -
бој на јуниорској ITF сцени. Освојила је
титуле на Кипру, у синглу и дублу, у Пан -
чеву на ITF турниру такође стижу титуле
у обе конкуренције, а на Југославија јуни -
ор опену такође тријумфује у дублу, и игра
финале сингла. 

У наредној сезони успешно завр шава иг -
рање у јунирској конкурен цији. Осваја ти -
туле у синглу и дублу на турниру ITF 2.
категорије у Ек вадору, а у Боливији долази
до финала у синглу и осваја титулу у ду -
блу. Нај бољи ITF ранг јој је био 42. место.
Исте године Борка са екипом Војво дине
поново је освојила титулу екип ног првака
државе. 

Још једно финале државног првен ства за
сениорке остаће у Боркиној биографији,
када исте године добија поново позив за
ре презентацију за Винтер куп у Португа -
лији. 

Борка је ушла у професиналне воде
2003. године. Исте године играла је полу -
финале сингла и дубла на ITF турниру у
Египту. Почела је пробој на WТА ранг-

листи и њен најбољи ранг је 424. место у
синглу и 423. место у дублу. 2004. године
је играла још једно полуфинале сингла и
финале дубла на ITF турниру у Мостару,
али исте године коначно је одлучила да
настави са школовањем, које је сма трала
подједако важним у животу, и напустила је
професионални тенис. 

Борка је удата, живи у Новом Саду и
ради као тренер са децом узраста од 10 до
12 година. 

Завршила је Филозофски факул тет, од -
сек педагогија и тренутно је на док тор -
ским студијама.
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Фед куп: Борка Мајсторовић са Бранком
Бојовић, Драганом Зарић и селектором
Бранком Веселиновић 
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БРАНКА БОЈОВИЋ
АНТЕЉ

Деби у дресу са државним
грбом у Мурсији 1999.
године. Финалиста Винклер
купа у Немачкој

Субитица, град расадник талената када
је тенис у питању, и тако је још од давних
дана и почетака ове игре на Палићу и
околини, давних година са краја XIX века.
Ништа се није променило ни сто и више
година касније, мало времена прође, а
неко ново име се појави на тениском небу,
таман толико да се традиција сачува.

Бранка Бојовић, свакако је једно од тих
имена које потврђује ово правило, доказује
да је суботичка тениска школа у самом
врху нашег тениса, репрезентативка која је
са непуних девет година кренула са тре -
нинзима у тениском клубу Спартак, да би
већ годину дана касније, на свом првом
турниру, шампионату Војводине, стигла –
до финала !

Овакав успех није прошао неопажено, и
у клубу су се потрудили да талентованој
девојчици пруже што је могуће боље ус -
лове за још боље тренинге и максималан
рад. 

Тренер Габор Рожа пратио је свог пу -
лена следећих неколико година, с обзиром
да су кренули све озбиљнији турнири, пр -
во до 14 година, у земљи и иностранству, а
онда и у конкуренцији 16 и 18 година. У
овом периоду Бранка Бојовић је била

првак Бачке, Војводине и Србије, полуфи -
налиста шампионата Југославије до 16 го -
дина и прва у дублу на истом турниру. Уз
то је била финалиста Чиковог и Човићевог
меморијала, а што се тиче међународних
турнира стигла је до финала Винклер купа
у Немачкој (до 16 и 18 година), финалиста
ITF у Панчеву и финалиста ЕТА на Па -
лићу.

Са 17 година је отишла у Шпанију,
тачније у Реал клуб де тенис Барцелона,
код тренера Карима Пероне и кондицио -
ног тренера Салвадора Сосе, који је у то
време био и тренер Алекса Корече. После
ових припрема учествовала је на многим
WТА турнирима, пре свега у Европи и
Јужној Америци.

Бранка Бојовић је дебитовала у Фед куп
тиму Србије и Црне Горе 1999. године, у
Мурсији (Шпанија). Први меч је био про -
тив Украјине, али су наше играчице (Борка
Мајсторовић, Драгана Зарић и Бранка Бо -
јовић) глатко изгубиле 3:0. Три године ка -
сније, вратила се из Шпаније, у Београду
уписала Вишу тренерску школу, али и на -
ставила кари јеру, уз тренера Слободана
Ранковића.

Лична карта 
Датум и место рођења: 27. новембар
1981, Суботица.
Најбоља WТА позиција: у синглу 450, 
у дублу 320.



Т
ЕН

И
С

б
ез

 г
р

ан
и

ц
а

616

ТАТЈАНА ЈЕЧМЕНИЦА

Успони и падови су део
тениса и живота. 
Лабрадор као поклон за
квалификације. Успешна
као играч, касније и као
тренер и селектор Фед куп
репрезентације СЦГ

Татјана Таша Јечменица почела је да иг -
ра тенис у седмој години. Онако, да нађе
неки смисао и да не буде на улици. Ро -
дитељи јој нису, у том погледу, били пре -
амбициозни. Таша је само почела с тре -
нинзима, али је убрзо толико заволела ову
игру да је за њу све друго било неважно.
Ускоро, Таша је почела да игра на тур -
нирима и да побеђује, прво своје вршња -
киње, а затим и старије. 

Први успеси и освојени турнири у
категорији до десет година као да су овој
несташној, увек у покрету, девојчици
отворили апетите. Уследиле су турнирске

победе и у старијим категоријама, а онда
освојена првенства прво Војводине, затим
Србије, а онда и Југославије. Те победе су
је мотивисале да ради и озбиљније и више. 

На несрећу у развоју, оном тениском,
наилази тежак период. Распад Југославије,
санкције, немогућност да се путује на ју -
ниорске турнире у Европи… Са непуних
15 година „породични савет“ у саставу
мама и тата, одлучио је да Таша, заједно са
мајком оде на Малту и игра квалификације
на првом професионалном турниру у
кари јери. Глава породице, економиста по
стру ци није желео да дете оптерећује
неким посебним захтевима. Супругу и
ћерку испратио је на аеродром и рекао им
да се на Малти лепо проведу за викенд,
Таша да одигра квалификације и, уколико
прође квалификације купиће јој пса.

„То је овај лабрадор-ретривер Буби, маза
целог клуба кога деца обожавају и мал -

Татјана Јечменица у Штутгарту 
2002. године

Летовање за две особе
Татјана Јечменица је рођена у Новом Саду

4. јула 1978. године. Релативно касно је кре -
нула да игра тенис, али је веома брзо ушла у
све тајне овог спорта и за релативно кратко
време показала да је „материјал“ од кога се
може направити врхунска тенисерка. Као
професионалац појавила се 1993. године као
петнаестогодишња девојчица. Ипак, како
она сама каже њен почетак био је са 13 го -
дина. Та анегдотска прича је каракте рис -
тична из тог разлога што је Таша, како је
пријатељи зову, летујући 1991. године у
Трогиру са својом породицом играла на
једном рекреативном турниру. Организован
за тенисере и тенисерке рекреативце. Ташу
је пријавио отац. Мала је заређала са побе -
дама, у финалу је савладала сасвим солидног
рекреативца, бившег тенисера и освојила
прву награду – две недеље летовања у
Трогиру за две особе. То јој је била прва
„професионална“ награда.
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третирају, али он стоички све подноси.
Деца долазе на тренинге и по пола часа
раније само да би се играла са Бубијем“,
кроз смех показује свог љубимца Таша.

Продужени викенд

Мала Новосађанка је добила пса јер је
прошла квалификације, али ту се није за -
уставила. На свом дебију у професио -
налној конкуренцији стигла је до финала и
изгубила од тада 250. играчице са WТА
листе. Колико је тај успех дошао изненада
поткрепљује чињеница да су мама и Таша
сваки дан одлазиле у представништво ЈАТ
на Малти и мењале карте за дан касније.
Тако се викенд баш продужио и није био
туристички јер ни Таша, а ни њена мама
нису Малту ни видели, ако се изузме онај
пут из хотела до тениских терена.

По сопственом признању ни она, а по -
најмање родитељи, нису се заносили да ће
њихова кћи доћи до светског врха. Таша је,
једноставно, уживала у сваком тренутку
играјући тенис.

Неочекивани успех на Малти одредио је
даљу каријеру плавокосе и витке Ново -
сађанке. За пар година је ушла у ТОП 100
на WТА листи. Али, сада, гледајући и вра -
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„Kампови, поготово за нашу децу пред -
стављају и прилику да се мало осамостале,
да се не ослањају превише на родитеље и
њихову помоћ“.

Тренер врхунских
тенисера

Татјана има амбиције да буде тренер не ког
врхунског такмичара у скоријој будућ ности.

„Ја сам већ двадесет година у тенису, и
професионалац сам била као играч, профе -
сионалац сам и као тренер. Живот сам по -
светила тенису и мислим да ћу и остарити у
овом послу. Нисам превише амбициозна у
смислу да сад ја морам да будем тренер
играча у првих 10, или првих сто. Можда
једног дана и то будем. Што да не? Мислим да
сам заокружила неку причу у тенису. Била сам
у првих 100, сада сам тренер успешне и младе
деце, била сам и селектор једне државе.
Остаћу у тенису колико год могу, а ко зна шта
будућност носи. Ништа не искљу чујем.
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ћајући време уназад, Таша је свесна да је
тај успех дошао мало прерано.

„Мислим да нисам била спремна за такав
један квалитативан скок. Па ја сам, само
три године раније на егзибицији у Новом
Саду између Монике Селеш и Аранче Сан -
чез сакупљала лоптице, а сада на турниру
играм заједно са Аранчом која је у том
тренутку била прва на свету. На истом
турниру су Моника Селеш, Штефи Граф,
Агаси, Сампрас…“

Таша је ту где је стигла, успела само
својим радом, упорношћу и талентом. Није
имала уз себе менаџера, масера, спонзоре.
Само родитеље и тренера. 

Њен тренер, од девете године, био је
Драган Ћирић – Шеки и тај период је био
за Ташу најлепши. 

„Шеки је био изузетан тренер и педагог.
Разумели смо се једним погледом. На
турнирима, у току игре, просто сам имала
неку везу с њим, као да сам чула шта ми
сугерише. Као да ми је говорио, као да сам
у глави чула његов глас – сећа се Татјана
Јечменица са сетом свог тренера.

На жалост, Драган Ћирић је изгубио жи -
вот у саобраћајној несрећи на путу из међу
Новог Сада и Београда. Таша је тада била у
Америци, њени су крили и нису желели да
јој саопште ту окрутну вест, али је Таша

Атмосфера
Таша каже да у клубу „Јечменица” има

деце која су међу првих десет у држави, али
не жели да издаваја ни једно. Сва су мо -
тивисана, воле тенис, а њене амбиције су да
се не квари сјајна атмосфера у клубу и да та
деца што дуже остану у спорту. 

„Радимо са децом од 5 до 20 година! У ју -
ниорским конкуренцијама на листама Срби -
је имамо већ пар такмичара. Сва деца, на -
равно, теже да једног дана играју на Ролан
Гаросу или неком другом гренд слем тур -
ниру. Што је најбитније здрава је атмо сфера
у клу бу, нема напетости. Једноставно мени је
уживање да радим са децом која воле тенис
и хоће да играју, да леко сам опуштенија и
мирнија и надам се да ће у будућности бити
неки играч или игра чица из ТК Јечменица у
врху светског тениса!“



ипак сазнала за  трагичну судбину тренера
и тада је, заправо, почео крај њене кари -
јере. 

Пола године није могла да нађе тренера.
Имала је понуду да бесплатно тренира у
Јуниор клубу у Америци. Није је иско -
ристила. 

„Када си у кампу, ти си само један од 50,
100 или чак 500 колико зна да их буде код
Ника Болитијерија. А то није то. Једно
време сам била и код Николе Пилића, али
нисам се осећала као кад сам радила са
мојим тренером. У тенису не можеш да
правиш ве лику паузу. За тих пет-шест ме -
сеци изгубила сам доста бодова, нисам
више била седамдесета већ сто седамде -
сета. Следећи велики турнир који сам
играла пала сам на двестоту позицију. Када
кренеш да падаш, јако је тешко да се вра -
тиш, да поново будеш мотивисан и кренеш
од почетка да играш мале турнире. Пову -
кла сам се из игре, схвативиши целу ситу -
ацију као вишу силу.

Т
ЕН

И
С

б
ез

 г
р

ан
и

ц
а

620

Јечменица хвали децу која су, и поред ре -
лативног неуспеха на првом јуниорском тур -
ниру „Еddie Herr”, који се играо у Брадентону
на Флориди, и то на теренима чувене тениске
академије Ника Болитијерија оставили сас -
вим солидан утисак, пре свега својим пона -
шањем, али и односом према тренинзима и
обавезама. 

– Била сам на првом делу те америчке
турнеје, прве три недеље, и то док су клинци
били у кампу Ника Болитијерија на Флориди,
где се и одржао тај први турнир, један од
најзначајнијих у јуниорској конкуренцији
„Еddie Herr”. Они су се у том најпознатијем
кампу припремали две недеље, практично, то
је била припрема за америчку турнеју. Не -
колицина наших младих тенисера је остала и
наставила такмичења на неколико турнира,
“Мала Мо”, „Prince Cup”, „Nike junior Cup”,
“Orange bowl”. Одушевили су ме својим по -
нашањем, приступом тренинзима и обаве -
зама.

На Флориди: Јоровић, Михајловић и
Татјана Јечменица (ИМЕНА)
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Каријера у једном дану
Као веома перспективна тенисерка бора -

вила је у кампу Ника Болитијерија у Бра -
дентону (Флорида) и то искуство јој је
било драгоцено за наставак каријере. Била
је изузетно вредна, упијала је сваку реч
тренера и брзо напредовала. Освојила је
шест ITF турнира у периоду од 1993. до
1995. године.

Први турнир освојила је у Варни 12.
септембра 1993. године, када је у финалу
савладала Бугарку Панђелову. Следеће,
1994. године освојила је три турнира. Прво
у Остину, где је била боља од Татјане Па -
нове, а онда следе тријумфи у Марибору
(Зденка Малкова) и немачком Вајтингену
(Светлана Комлева). Половином 1995. го -
дине уследила су још два тријумфа у
родном Новом Саду (Андреа Глас) и Бу -
димпешти где је убедљиво савладала у фи -
налу Словенку Барбару Мулеј.

Подједако добро Таша је играла и у
дубловима где је три пута тријумфовала.
Први пут у Бад Гегингу с партнерком Ка -
та лином Кирстеом из Румуније (1994), а
добре игре у Будимпешти 1995. године по -
твр дила је титулом, после сингла и у игри
парова. Овог пута до тријумфа је стигла с
партнерком Светланом Кривен чевом из
Бугарске. Последњу титулу Тат јана Јеч -
меница је освојила у Новом Саду 1998, а
партнерка јој је била Дра гана Зарић. 

Најбољи пласман у сингл конкуренцији
плавокоса Таша забележила је 24. јуна
1996. године када је на WТА листи стигла
до 72. позиције. У конкуренцији дублова
најбољи пласман имала је 29. јула исте
године када је била 88. рангирана девојка
на листи. Учествовала је на сва четири
гренд слем турнира, а најбољи пласман јој
је био 2. коло на Ју-Ес опену 1995. године
и такође 2. коло на Ролан Гаросу 1996.
Била је члан репрезентације Југославије у
Фед купу.

Године 2005. изабрана је за селектора
женске тениске репрезентације Србије и
Црне Горе за такмичења у Фед купу у се -
зонама 2005. и 2006. Сада је тениски тре -
нер и власник тениске школе „Јечменица“
у Новом Саду.

Можемо да освојимо 
Фед куп

Татјана Јечменица је једно време обав -
љала функцију селектора Фед куп репре -
зентације Југославије. Одустала је јер није
могла да спроведе своје идеје и да окупи
најбоље под заставу. 

„Србија је једна од ретких земаља која је
имала две тенисерке број 1 у скоро исто
време, и то две генерацијски повезане де -
војке. Питање је када ће се то поново до -
годити. И уместо да то искористимо и да у
Светској групи, будемо лидери, где бисмо
чак могли и до трофеја, ми смо ту где смо.
Али, мислим да ТС Србије, односно они који
воде овај спорт морају да нађу компромис,
да саставе ове две изванредне тенисерке
под заставу Србије и тако учине да тенис код
нас добије још више на популаризацији. 



РЕНАТА ЉУКОВЧАН

Још једна тенисерка која је
наставила спортски лозу
породице, ћерка познатог
голмана Звезде Живана
Љуковчана. На Кипру
тренирала са Багдатисом, 
у Фед купу дебитовала
победама 

Љубав према спорту, овога пута према
тенису, није била спорна. Рената Љуков -
чан, кћерка познатог голмана Црвене зве -
зде Живана Љуковчана, била је предод -
ређена да се од малих ногу бави спортом,
јер како каже наш народ, ивер не пада да -
леко од кладе. То је наравно била жеља и
оца, који је такође већи део свог живота
посветио спорту, али који је и активно
учествовао у будућој каријери кћерке Ре -
нате.

– Тенисом сам почела да се упознајем
већ са седам година, а с обзиром на то да
ми је отац био бивши професионални
спор тиста, од њега сам наследила таленат,
али што је још важније, љубав према
спорту. Од самог старта, дакле са осам го -
дина, почела сам да играм турнире до 10
година, са много старијима од себе, али ми
то није сметало да побеђујем. Убрзо се по -
ка зало да сам најбоља и у тој категорији,
освојивши већину турнира те прве сезоне
почиње причу Рената Љуковчан, и додаје:
– Затим сам прешла на категорију више, на
турнире до 12 година старости, где сам, за -
хваљујући упорном раду и одрицању, ос -
во јила све што се могло освојити.

Соба са пуно трофеја, пехара и медаља,
потврђује успехе од малих ногу, а свакако
да све то са поносом гледа тата Живан,

мада мора да призна да је кћер у кућу до -
нела више трофеја од тате!

Са 12 година Рената је почела да игра
турнире до 14 година, и увек тако у ју -
ниорској конкуренцији, до сениорских
дана, увек је давала две године форе својим
ривалкама. С обзиром на чињеницу да је
била врло убедљиво првакиња Југославије
до 12 и 14 година, наметало се да крене и у
иностранство, да са најбољим вршњацима
из Европе укрсти рекет.

– Није нескромно да кажем да сам по -
чела да играм и турнире по иностранству,
где сам показивала одличне резултате што
сам ранг на ITF листи говори – друго ме -
сто! Са непуних 14 година постала сам
првак Југославије до 16 година, када сам
донела одлуку заједно са татом да наста -
вим да играм са генерацијом која је две
године старија (18). Такође, повремено сам
се окушавала и на турнирима сениорки. 

Рената Љуковчан је постала првак Ев -
ропе и стипендиста ITF, а затим следи и 14
место на ITF листи до 18 година, иако није
тада напунила ни 17. 

Следеће, 1999. године, за време бомбар -
довања НАТО једини начин да се каријера
настави било је да се напусти Југославија.
Уточиште је нашла на Кипру, код поро -
дице Багдатис, где је свакодневно трени -
ра ла у идеалним условима са једним од
најхаризматичнијих тенисера на све ту
Маркосом Багдатисом. Тамо је провела 6-7
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Отац – највећа подршка
– Улога оца као бившег спортисте ми је

значила више од свега, он је био моја нај -
већа подршка, моје друго ја. Он је једини
умео да ме стимулише, на најбољи и нај -
једноставнији начин да покаже или обја сни
нешто, умео је да сакрије бригу, нер возу,
све оно што би можда негативно ути цало на
моје игре.
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месеци, који су јој јако тешко пали, с об -
зиром на ситуацију у домовини.

После свих догађаја, породица Љуков -
чан одлучује да је за каријеру младе тени -
серке најбоље да се на дужи период исели
из земље. 

– Кренула сам за Холандију, код мог
тренера Петре де Јонг, која је водила ра -
чуна о мојим тренинзима док сам била део

екипе Источне Европе. Тамо сам живела
две године и остваривала одличне резул -
тате. Била сам део холандског тима на
Туру Јужне Америке, где сам играла неке

од најбољих мечева у каријери и оствари -
вала одличне резултате

У том периоду Рената Љуковчан је до -
била позив да игра за Фед куп репре -
зентацију, признање које је очекивала и
које је силно обрадовало. У монденском
летовалишту крај Лисабона, популарном
Ешторилу, више познатом по казину и
тркама Формуле 1, Рената је имала деби

против екипе Кипра, и у мечу са Акритас
била боља у два сета, 6:3, 6:4. Већ у следе -
ћем мечу у игри парова са Драганом Зарић
тријумфовала је против Јерменије, а онда и
у трећем мечу тријумф, овога пута против
Литваније. Куриозитет је да су се у пару за
Југославију нашле две играчице, кћерке
по  з натих фудбалера Звезде. Рената Љуков -
чан и Марина Петровић, кћерка Влади ми -
ра Петровића Пижона, оправдале су своја
пре зимена и спортску лозу, тријумф у тре -
ћем сету – 6:0!

Љуковчани су прави пример пожрт во -
ваности и залагања, јер се у спорту само
напорним радом стиже до врхунских ре -
зултата.

Највећи успеси
� Првак Југославије до 10, 12, 14, 16 и 18 го -

дина.
� Првак Источне Европе до 14 година.
� Друга на ITF листи до 14 година.
� Најбољи ранг на ITF до 18 година: 14.
место.
� Члан Фед куп репрезантације 2000. го -

дине.
� Стипендиста ITF.

Рената Љуковчан са Јеленом Докић



МАРИНА ПЕТРОВИЋ

Први тениски тренинг тек
са 12 година. Ћерка
познатог фудбалског аса
Владимира Пижона
Петровића наследила
спортски ген оца. Повреда
колена зауставила каријеру

Иако је Марина Петровић, кћи славног
играча Црвене звезде Владимира Петро -
вића, њени први тениски кораци почели
су у ТК Партизан, где је остала пуних
седам сезона, играјући за све селекције
црно-белих. Почела је веома касно, тек са
12 година, али је било очигледно да је
спортски ген наслеђен од оца био при -
сутан, јер је Марина врло брзо надокна -
ђивала пропуштено и полако сустизала

вршњакиње које су свој тенис почеле
много раније.

Марина, рођена у јуну 1978, у Београду,
са професионалном каријером почела је
1998. године, дакле тек са 20 година, што је
такође касно. 

– После седам година проведених у
Партизану, где сам као јуниор освојила
шампионат Србије, а касније у полуфи -
налу сениорског државног првенства,
морала сам да пређем у Црвену звезду, јер
мислим да нисам имала адекватну по -
дршку клуба у плановима које сам зами -
слила. Све време моје каријере са мном је
био један тренер, Јован Буџић, који је увек
знао да ме подржи када је било тешко, и
захваљујући њему постигла сам оно што
сам постигла.

На WТА листи је у почетку била на
позицији број 800, да би после више
одиграних турнира у иностранству стигла
и до свог најбољег места – 480.
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ТК Црвена звезда: Екипна титула 1999.
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– Од значајнијих резултата сматрам
онај у Мексику, када сам играла финале
мас терса, затим више четвртфинала и
полу финала турнира вредности 10.000
до лара. Ипак, највише ме је обрадовао по -
зив за репрезентацију 2001. године. Тада
је Фед куп екипа игарала у Португалу и на
дебију сам остварила победу и у синглу и
у дублу.

Тениска каријера Марине Петровић
заустављена је због теже повреде колена.
Уследила је операција, скоро двогодишња

пауза, и то је био знак да од професио -
налног тениса више нема ништа. Али, није
јој падало на памет да остви тениски рекет,
којем је поклонила најлепше године.
Одлучила је да се тенису посвети као
тренер. 

У међувремену, Марина Петровић се
удала а свом презимену додала презиме
Џимовић. Стиже и да се посвети младим
талентима, а у својој школи тениса има 40
полазника, што значи да је на терену од
ујутру до увече.

Спортски гени 
оца Владимира:

Марина Петровић



ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ
Жена ратник, са осмехом
који не прашта. Са 16
година јуниорски гренд
слем у Мелбурну. Годину
2008. завршава као шампион
света на месту број 1 WТА
листе

Бескомпромисна жена ратник на терену
са осмехом који је нераскидиви део њене
личности, заштитни знак са којим пружа
најбоље партије. Јелена Јанковић као да је
од првог дана била предодређена да буде
велики шампион.

Будућа краљица стала је у магични те -
ниски правоугаоник 2. новембра 1994. на
теренима Црвене звезде. Иако је имала већ
девет година што се у тениским круговима
сматра закаснелим почетком, Јелена је то
лако демантовала.

Девојчурак са коњским репићем, неким
посебним сјајем у очима и вером већ као
пионирка показала је фантастичан тале -
нат, а када се са 12 година преселила на
ака демију Ника Болитијерија, добила је и
шансу да на правом месту докаже колико
вреди. Није јој било лако, отишла је у Аме -
рику, далеко од пријатеља и породице, без
знања енглеског језика, пробијала се до
врха мукотрпним радом.

И није јој много требало. Са непуних 16
година освојила је Aустралијан опен за ју -
ни оре у две године старијој конкурен цији
(исте зиме победио је и Јанко Тип саревић)
и постала број 1. Те године оди грала је и
финала Ју-Ес опена и Оранж Бола.
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Јелена на тренингу са Ником
Болитијеријем
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Од првог дана успешне каријере, од
Јанковићеве се очекивало да буде у самом
врху. Сјајно схватање игре, изузетно зрело
грађење поена још у јуниорским данима,
плус фантастичан бекхенд, у тренуцима
њене владавине сигурно најбољи на свету,
поготово паралела, били су њени највећи
адути у трци ка врху.

И наравно, позитиван став и вечита
борба да пружи максимум, да извуче по -
следњи атом снаге из тела које је понекад
изгледало невероватно крхко, али и те
како снажно. 

Већ 2002. је дебитовала у професио нал -
ној конкуренцији, а у првих 100 је ушла
крајем 2003, када је освојила мањи турнир
у Дубаију. Прву WТА титулу узела је 2004.
у Будимпешти, 2005. дебитује у првих 20, а

онда почиње златан период Јеленине ка -
ри јере.

Тријумф над Венус Вилијемс, бранио -
цем титуле на Вимблдону, у лето 2006.
отворио је врата светског врха, та изузетно
драматична победа била је најбољи знак да
је тениска планета добила ново велико
име. Када се томе дода и победа над Сере -
ном у Лос Анђелесу, месец дана касније, и
ореол једине тенисерке која је у тој сезони
надиграла обе сестре, постало је јасно да је
само питање времена када ће Џеј-Џеј сти -
ћи до прве позиције на свету.

Те јесени јој на Ју-Ес опену измиче прво
гренд слем финале нашег тениса још од
вре мена Монике Селеш. Јанковићева је

Надиграла обе сестре Вилијамс: 
Серена и Јелена



изгубила скоро добијен меч против Бел -
гијанке Жистин Енан.

У 2007. Јелена хвата убрзање ка врху. У
тој години не само да осваја четири титуле
(Окленд, Чарлстон, Рим и Бирмингем), све
четири на различитим подлогама, него
игра и четири финала (Сиднеј, Ден Бош,
Торонто и Пекинг). У јулу је постала први
вимблдонски шампион из наше земље –
заједно са Британцем Џејмијем Марејем
освојила је трофеј у миксу. Посебан печат
том трофеју дала је невероватна комбина -
ција тениса, шарма и забаве коју су пока -
зивали Српкиња и Британац на терену. 
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Осмех и пољубац били су Џејмију и Јеци
довољна награда, а баш због тога резул ти -
рало је и највећим успехом на зеленој трави
најпрестижнијег гренд слема и заго лицало
машту целог света по „несуђеној“ љубавној
причи.  

Два од четири: освојени трофеји у Бирмингему и Риму 2007.
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Лична карта 
Датум и место рођења: 
26. фебруар 1985, Београд
Професионална каријера: од 2000.
Најбоља WТА позиција: 1 место (2008). 
Освојени WТА турнири: 12
Освојени турнири прве категорије: 12
(Индијан Велс, Синсинати, Рим, Пекинг).
Освојени гренд слем турнири: 1 микс дубл,
са Џејмијем Марејем (Вимблдон, 2007).
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– Дубл са Џејмијем било је једно сјајно
искуство. Нисам очекивала никакав успех
јер не играм добро у паровима – подсетила
се још једном наша тенисерка на ту летњу
тениску авантуру на магичној трави и ис -
крене пољупце млађаног Британца кога је
очарала црнокоса Београђанка.  

Исте године у полуфиналу Ролан Гароса
водила је битку са Аном Ивановић, коју је
изгубила, али то је није поколебало да нас -
тави јуриш ка врху. Ту 2007. годину је Је -
лена почела на 12, а завршила на трећем
месту WТА листе. Изабрана је и за амба -
садора Уицефа.

Најуспешнија 2008.

Све што је постигла 2007, била је сјајна
одскочна даска за 2008. Све што није ус -
пела у тој сезони, надокнадила је у следе -
ћој. На Аустралијан опену и Ролан Гаросу
стигла је  до полуфинала, прва ти тула у тој
години освојена је у Риму, а онда следи
величанствен финиш. Јелена прво игра
финале Ју-Ес опена и губи од Серене, а
потом осваја заредом тро феје у Пекингу,
Штутгарту и Москви и постаје краљица
целе сезоне. По тради ци ји, тенисерка која
заврши годину на пр вом месту, прогла -

шава се шампионом света и Џеј-Џеј је са
поносом крунисана 2008.

Дигнута на степеницу више када је
самопоуздање у питању Џеј-Џеј је од тада
стално понављала да је заслужила прво ме -
сто и љутито свима у лице одбрусила да је
то једноставно тако и без гренд слем тро -
феја.

– То ће увек бити записано у мојој био -
графији, а поносна сам што сам међу тако
великим именима – причала је увек само -
уверена Јелена Јанковић.

И поред бројних здравстених проблема,
са којима се сусрела од јануара 2008, Је -
лена је из меча у меч гурала себе на корак

Успеси ван терена
Јелена Јанковић је запослена и ван

терена. Поред већ поменуте титуле
амбасадора Уницефа, од „Сони Ерик -
сон“ WТА тура добила је награду
ЕЈСИС, учесник је хуманитарне ак ције
НАЈЈ Србије уз Новака, Ану и Јанка,
добила је од ITF Фед куп на граду
„Срце“ за изузетно репре зен тативно
залагање. 

– Радо сам прихватила понуду да
постанем амбасадор Уницефа за
Србију и пресрећна сам јер ме овај
задатак мотивише да да промовишем

здрав живот међу младима – истакла је 23-
годишња Београђанка која је постала и ам -
басадор „Ед-итерса“ за допринос у 2007.

Не треба заборавити да је снимила и малу
улогу у Кустуричином филму, да је за „Рибок“

такође снимала емисију „Намештаљка“. 

Јелена Јанковић, амбасадор Уницеф

На првом месту остала
18 недеља

Јелена је на првој позицији светске WTA
листе провела 18 недеља, и то у два наврата.
Први пут је остала само седам дана, а други
пут 17 недеља. На ранг-листи по дужини
стажа на броју 1 заузима 14. место.



више. Некад је била и на граници физичке
издржљивости, али бројке показују да је
одиграла више мечева од било које су -
парнице, остварила је 55 победа и 16 по -
раза, на 18 турнира у тој фантастичној
сезони. 

Дефинитивно је постала девета краљица
у историји белог спорта која је презимила
на тој величанственој позицији. И  баш као
да је попут мачке имала девет живота, 23-
годишња Српкиња је успела да оствари
најлепши сан и зацртани циљ. Константно
је кубурила са повредама због лошије фи -
зичке припремљености, хтела да напусти
тенис две године пре тога због серије
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Број 1 без освојеног 
гренд слема

Осим по сјајним резултатима, Јелена је
добила још једно место у историји женског
тениса – једна је од три тенисерке које су
понеле ореол најбоље на свету, а да нису ос -
војиле неки од највећих сингл трофеја.
Поред ње ту су још Динара Сафина и Ка -
ролина Вознијацки.

Јанковићева је у нашој репрезентацији у
Фед купу дебитовала 2001. и увек је била
њен предводник. Рођени лидер, али и увек
спремна да се жртвује за национални тим,
Јелена је одиграла 29 мечева у Фед купу
предводивши репрезентацију од зоне до
Светске групе.

Њен биланс у синглу је 27:7, а у дублу 7:5.
Феноменалне победе у Пловдиву и Коши -
цама, и на крају у полуфиналу Светке групе у
Москви априла 2012. године направиле су
од ње симбол репрезентације, баш као што
је Слободан Живојиновић био много година
раније.



лоших резултата и пада на 38. место WТА
листе, али… 

Британски „Тајмс“ је зато с правом питао
Јелену Јанковић како је бити краљица
белог каравана?

– То је неописива срећа и веома сам
поносна. Уживам у друштву великих шам -
пиона – искрено је тада признала Бео -
грађанка не заборављајући да се сети идо -

ла из детињства. – Моника Селеш ми је
била омиљена тенисерка, јер је била сен -
зација и зато што потичемо из исте земље.

Успела је у професионалном тенису да
оствари сан свакога ко је пожелео да се
окуша у белом спорту. Била је најбоља
игра јући тенис као шах – сваки потез ис -
планиран, беспрекорно тачан, снажан и
прецизан. И када јој после тога није ишло
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Свуда путују заједно, најбоље су прија те љице, најслађе се смеју
шалама, нико нема боље савете од маме – то је рецепт за успех
којим су две Јанковићеве, Јелена и Снежана годинама најсликанија
лица на терену и три бинама светских метропола.

Јер, највећа подршка од првих корака у тенису Џеј-Џеј је имала у
мами Снежани. Тај тандем важи за „нај“ маму и ћерку, а само у неким
тренуцима дугогодишње каријере Јелена је са трибина имала
подршку браће Марка и Стефана и оца Веселина. 

– Било би лепо да сви могу да ме прате, али је мама та која седи на „електричној столици“ –
нашалила се једном приликом Јанковићева и додала. – Понекад је у тим стресним ситуацијама
замени тата или брат, али она је мој највернији навијач. 

Мама Снежана највећа подршка 



као подмазано, Јеца је изналазила начине
да се регенерише.

На жалост, од тог тренутка почиње њен
силазак са трона. Иако је у Аустралију до -
шла као број 1, није оправдала очекивања и
у 2009. осваја само две титуле, у Марбељи
и Синсинатију. У марту 2010. побеђује у
Индијан Велсу и од тада не зна за титулу,
до краја 2010, и у целој 2011. не успева да
се попне на врх победничког постоља.

Бројне повреде наплатиле су велики
данак од Јанковићеве, али иако још увек
далеко од краја каријере, она је већ обез -
бедила своје место у тениској историји
света. Има верну армију обожаватеља јер је
воле због спонтаности, због жеље да се

увек добро нашали и насмеје, због опти -
мизма који непрестано шири. Једноставно,
она је женски „мангуп“ у најпозитивнијем
смислу те речи. 

И у чему лежи највећа снага Џеј-Џеј
осим у чињеници да се никада не предаје,
да и у највећим искушењима и боловима
зна да се осмехне и каже да ће наћи снаге
за нови преокрет. 

– Рад, јер без рада и труда се не може
далеко, тако да увек морам да засучем ру -
каве и кренем напред.

Са таквим ставом Јелена може да буде
само најбољи пример свим младим и та -
лентованим играчицама како у Србији
тако и у свету.
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Манекенка и глумица
На високим потпетицама Јелена Јанковић је

у стилу светских манекенки знала да дефилује
модним пистама рекламирајући хаљине које је
и сама креирала. Омиљени креатор јој је
Роберто Кавали а годинама је заштитно лице
„Моне“ и то је други део њене личности којим
се поноси.

Зна како је и бити окружена камерама 24
сата јер је као први рекет Србије и планете
снимила дугометражни документарни филм
„Јеленин свет“ ауторке и редитељке Тање
Брзаковић.

„Млада и лепа девојка буди се у хотелској
соби, негде у занимљивом делу наше планете.
Након што је устала из кревета, обукла се,
опра ла зубе, свака сличност са са обичном 22-
годишњом девојком са овим нестаје.

Ова девојка је трећа тенисерка света и данас
почиње нови турнир. Пред њом се налази
тежак, и тачно одређен распоред: доручак,
тре нинг, потписивање аутограма, масажа, кон -
султације, опуштање и први меч. Уз њу се на -
лазе њена мајка и пар битних сарадника. Спон -
зори, организатори турнира, фанови, сви хоће
нешто од ње. Чак и филмски тим који је на овом
турниру у корак прати. Јелена није суперхерој.
Она има успоне и падове,  зна и за успехе и

неуспехе; она плаче када је тужна, смеје се кад
је срећна, не устручава се да своја осећања
покаже другима, да себе покаже онаквом каква
је, и због тога је савршени јунак“ – писало је и
синопсису за филм.
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ДАНИЈЕЛА БЕРЧЕК 

Шампион клуба, па затим
Бачке, Војводине, Србије,
Југославије, Европе,
на крају и првак Америчке
факултетске листе. 
Са позивом селектора за
игру у Фед купу сви
тениски снови испуњени.
Са знањем седам светских
језика запослена 
у „Баболату“ у Лиону. 

Тенис је увек био и биће њено најлепше
искуство, њена љубав, али истовремено и
занат, виза и прозор у свет, и како често
уме да каже у друштву пријатеља – док
буде здравља биће и тениса. 

Даниела Нина Берчек рођена је 7. јула
1984. године у Новом Саду. Почела је да
игра тенис са 7 година. Сећа се, мада то
никако није било давно, да је једном, на
путу ка позоришту, видела терене  Вој -
водине крај Дунавског пар ка у центру
Новог Сада, и да је у то време Моника
Селеш била звезда коју сви же лели да
виде, дотакну, упознају се…

– Тако сам почела да и сама играм тенис,
а континуитет, упркос веома тешким вре -
менима, могу да објасним жељом да будем
успешна, другачија, да донесем пехар у
своју Основну школу „Јован Поповић” и да
учиним своју породицу и саму себе, поно -
сном. Истовремено, већ тада сам била све -
сна да само путем спорта могу да путујем,
видим и упознам свет – говори у једном
даху, размишљајући о својим почецима са
рекетом и лоптицом, Нина Берчек. 

Први успеси су почели да се нижу,
сходно труду који је био уложен, веома
рано. Освајала је све редом, шта год је од -
лучила да игра, од првенства клуба, Бачке,
Војводине, Србије, Југославије… Касније
су дошле и многе ITF титуле, титуле ос -
војене са репрезентацијом до 14, 16, 18 го -
дина, а затим и наступ у Фед купу.

– Лично ми је веома тешко да се одлу -
чим која ми је титула најдража, пошто је
свака везана за много дивних, али и теш -
ким радом, заслужених победа. Шампион
Европе, Првак Америчке факултетске
листе (NCAA)… Све су то лепе успомене
које су ми донеле и признања, али и личну
сатисфакцију, а највише жељу да се до кра -
ја свог живота „спортски” борим за победу,
ма шта радила, где год била. 

Иако су тријумфи на тениском терену
стизали у низу, био је то само сигнал да се
за саме врхове светске WТА листе мора
учи нити још пуно тога, да се спортиста
мора одрећи пуно чега, а можда и свега,
зарад каријере на светској позорници. Не
ретко се баш у тенису може чути да само
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ненормалним тренинзима и одрицањима
може да се дође до ненормалних резул -
тата, а то је нешто што је схватила Нина
Берчек, доневши одлуку, да не запостави
школовање и студије настави у Америци.

– Многи фактори су утицали на моју
одлуку да се у јануару 2004. године нађем
на путу за UCLA. Мој први факултет ћу
највише памтити по могућности да живим
у Калифорнији, да будем дубл шампион
Америчке факултетске листе и најбоља
колеџ играчица у САД. После годину и по
дана проведених на UCLA, нисам пропу -
стила прилику да постанем студент пре -

стижног Дјук универзитета, познатог као
Харвард југа. На Дјуку сам стекла диплому
и знање седам страних језика, упознала се
са новим културама, и све играјући врхун -
ски тенис, а колико сам оставила трага у
овој средини, најбоље говори моје име у
Холу славних студената-спортиста овог
колеџа. Била сам необично поносна када
сам на Универзијади у Бангкоку 2007. го -
дине, бранила боје своје земље и боје свог

Универзитета, у исто време. Тиме је моја
мисија тениског играча била завр шена. 

После завршетка студија 2008. године,
вођена љубављу, Даниела Берчек се пресе -
лила у Париз, и имала жељу за новом
каријером, која јој је, захваљујући знању
језика и одличној едукацији, донела мо -
гућност запослења у индустрији високе
моде. После три године проведене у ком -
панији „Loui Viton“, добила је могућност
да се крајем 2011. године пресели у Лион,
да би се вратила тенису – али овог пута као
оперативац у маркетинг сектору компа -
није „Баболат“. 

– Тенис је игра која је мени и мојој
генерацији помогла да брже сазримо, али
на један квалитенији начин. Научила сам
да будем јача, издржљивија, а мислим и
мудрија.

Задовољство је подвући црту после
једног добро обављеног посла, осврнути се
било када касније и присетити се раздобља
које живот чини. 

Даниела Нина Берчек је свој пута нашла,
захваљујући тенису, својој љу бави из мла -
дости, који јој је очигледно љубав узвратио
на најлепши начин.

Најбољи резултати

� Девет пута национални шампион у
синглу, два пута финалист.

� ITF европски шампион у дублу са
Јеленом Јанковић

� Неколико пута четвртфинале, полу -
фи нале и финале ITF турнира.

� Члан Фeд куп тима и члан репре зен -
тације на Универзијади на Тај ланду.

� Прва у синглу и друга у дублу на
ранг- ли сти 2005. у СР Југославији

� На јуниорском ITF рангу 37. у синглу
и 14. у дублу (2000. године).

� На WТА рангу 520 место у синглу и
360 место у дублу ( 2002. године).

Даниела Берчек као члан Фед куп
репрезентације, 2007. године у Бангкоку



ЈЕЛЕНА ДОКИЋ
Од избеглице из ратом
захваћеног Осијека до
четврте играчице света.
Свађа са оцем Дамиром
битно утицала на даљи ток
каријере. Против најбоље на
свету Мартине Хигинс, са
само 16 година Јелена
славила 6:2, 6:0 !

Јелени Докић суђено је да буде јунак ве -
ликих прича. Лепих или ружних, срећних
или несрећних, aли увек непоновљивих. 

Рођена је 1983. године у Осијеку, али
њена животна прича почиње 1991, када је
као де вето годишња девојчица са мајком и
оцем избегла из ратом запаљеног Осијека и
преселила се у Сомбор. Ту је Јелена нас -
тавила са школом али и са тенисом, под
надзором тре нера Јосипа Молнара, који је
своје времено ра дио са Моником Селеш,
полако бивала бру шена у нови тениски
дијамант. Било је у то време тешко да се
путује и усавршава таленат. Али, управо
захваљујући Јеленином изузетном таленту
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и гаранцијама Дамирове тетке, која је жи -
вела у Аустралији, Јелена са трогодишњим
братом Савом и родитељима је 1994. годи -
не напустила земљу. 

Аустралијанци нису могли да верују
какав бисер им је буквално упао у дво -
риште. У Феjрфилду, западном предграђу
Сид неја, Јелена је свакодневно напорно
тренирала, ис то времено савлађујући је -
зич ке баријере и одлазећи у школу. Као
11-го дишњакиња већ је освајала турнире
до 18 го ди на, а ускоро је освојила и Хоп -
ман куп. Са њом су радили познати тре -
нери, међу којима и легендарни Тони
Роуч, који је био Феде реров тренер у јеку
највеће доми нације Швајцарца. Нико од
њих није тра жио ни цент заузврат, а је дина
молба је била – држављанство… 

Аустрали ја је Јеле ни дала све. Пасош,
врхунске услове за тренинг, тренере, новац
за путо вања… Четири године касније њен
труд је био награђен – заузела је прво мес -
то на јуни орској листи Светске тениске
феде рације, освојила је Ју-Ес опен за јуни -
орке и постала најмлађи члан аутралијске
Фед куп репрезентације за коју је насту -
пала три године. Следеће године, тач није
22. јуна 1999, у првом колу Вим блдона,
шесна ес тогодиш ња Јеле на просто је одува -
ла са тра ве тада апсолутну тениску вла -
дарку Мар ти ну Хингис са 6:2, 6:0! Мартина
није зна ла шта ју је снашло. 

Јелена Докић, најбоље пласирана
јуниорка 1998. године



Године 2000. Јелена је на Вим блдону за -
играла у полуфиналу. Било је то први пут
после 20 година да једној Ау стралијанки
то пође за руком. Послед њи пут то је ус -
пело Ивон Гулагонг, 1980. године. Исте го -
ди не победила је и Венус Вилијамс, а на
Олимпијским играма у Сид  неју, у борби за
бронзану медаљу, изгубила је од свог
великог узора Мо нике Селеш.

После неколико скандала и забрани да
присуствује турнирима, Јеленин отац Да -
мир, 2001. године доноси одлуку да се по -
родица врати у Србију. Тада још Савезна

Република Ју гославија дочекала је Јелену
као хероја. Преко ноћи постала је култ.
Дамир је про клињао Аустралијанце, про -
клињао себе што му је уопште пало на па -
мет да напу штају земљу предака. Народ је
клицао, Јеленине фотографије са новим
„плавим“ пасошем красиле су насловне
стране… А Јелена? Јелена је слушала, мало
причала и много ћутала, и збуњено по -
сматрала догађаје који су се смењивали као
на траци.  

У првој години у којој је играла као
пред ставница Југославије, Докићева је по -
казала сав свој раскошан таленат – титула
на Отвореном првенству Италије, финале
Ролан Гароса у конку ренцији парова,
титуле у Токију и Кремљу и, коначно,
осмо место на WТА листи. 

Током 2002. године, Јелена наставља да
ређа успехе, по стаје четврта тенисерка
света, али сукоби с Дамиром тада почињу
да привлаче већу пажњу од њених успеха.
Истовремено Јелену Докић, сада већ де -
војку, почињу, поред очевих, да муче и
други проблеми, они љубавне природе.
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Најважнији резултати
2001: Рим, Токио, Париз 1. место
2002: Сарасота, Бирмингем 1. место
2008: Фиренца, Касерта, Дармштад 1. место
2009: Атина, Политиерс 1. место 
2010: Контрексвил, Ванкувер 1. место
2011: Куала Лумпур 1. место

У дублу је освојила четири турнира, а
најважније остварење је игра у финалу
Ролан Гароса у дублу заједно са Мартинез.
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Помешана осећања, растрзаност на рела -
цији родитељи – дечко, недостатак иден -
титета, припадности, све је то било преве -
лико бреме за младу тени серку. Морала је

да донесе какву-такву одлуку. Током 2003.
Јелена се заљубила у Тина Бикића, брата
њеног тадашњег тренера Бор не, и пре -
селила се у Загреб. 

Позиције 
на WТА листи

1998. 341

1999. 43

2000. 26

2001. 8

2002. 9

2003. 15

2004. 125

2005. 351

2006. 621

2008. 178

2009. 57

2010. 135

2011. 66



Медији су од тог тренутка били крцати
информацијама о њеној романси, роман -
тичним исповес тима Дамира и Љиљане,
апелима за поми рење и сличним садржа -
јима. Медијска заступ љеност била је обр -
нуто пропорцио нална оној спортској: Је -
лена је све ређе наступала на турнирима и
прилично ослабила реј тинг на WТА лис -
ти. У тре нуцима про ве травања здравим
разумом по кушавала је да изађе из зача -
раног круга. Пос ле неких три године,
Јелена Докић била је званично 621. игра -
чица света! 

У међувре мену, по кушала је да се по -
мири са оцем, на кратко се вратила у Срби -
ју и жи вела са Дамиром и мајком Љи -
љаном у по ро дичној кућу у Врднику на
Фрушкој гори. Када је оти шла на академију
Николе Пилића, где је тада тренирао и
Новак Ђо ковић, дело вало је да је на аго -
нију став љена тачка, али се Јелена поново
вратила у Хрватску… Фи зички запуштена,
са одбаченим рекетом, говорила је да је
срећна и заљуб љена.

Вратила се у Аустралију 2005. године и
још једном изразила жељу да жели да на -
ступа под за ставом те земље. Молба је ус -
ли шена, али сама тенисерка није много
променила соп ствени живот. Пријављи ва -
ла се за турнире на којима се једноставно
не би појавила, због чега је плаћала казне,
а током 2007. године, по личном призна -
њу, протекло је 7–8 месеци како није пип -
нула рекет!

Јелена је после низа неуспешних поку -
шаја да се врати победама (добијених за -
хваљујући великодушним специјалним
позивницама организатора турнира), у
децембру 2008. заиграла квалификације за
Отворено првенство Ау стра лије. Прошла
их је једва, а онда, на самом турниру прос -
то екс плодирала. Заус тављена је тек у
четврт финалу, а то је било сасвим довољно
за повратак у првих 100 на свету. 

Због животне приче по којој би Та ран -
тино снимио сулуди блокбастер, Јеле на
Докић нема национални идентитет. Нема
припадност. Њој је свеједно да ли је Срп -
киња, Аустралијанка или Хрватица. Не -
пре стано бал ан сирање између живе егзи -
стенције и саз нања да је предодређена за
велика дела, учинили су је бруталним кос -
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За селекцију Србије и Црне Горе Јелена
Докић је деби товала је 2004. године, игра -
јући заједно у тиму са Јеленом Јанковић и
Аном Тимотић. Побе ђена је Шведска са 3:0. 
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мополитом. Јелена је само желела да је сви
пусте на миру, и да ради оно што усхићује
милионе поклоника – да игра тенис. 

– Ужасан је осећај када изгубиш поро -
дицу и све је то оставило велике после -
дице на моје здравље јер сам доживела
нервни слом и годинама била у депресији.
Било је тренутака када сам мислила да
никада више нећу узети рекет у руке.
Требало ми је много времена да се поново
вратим и будем довољно јака да играм про -
тив најбољих играчица света – гово рила је
Јелена.

Године 2011. Јелена Докић се, после ви -
ше од седам година помирила с оцем и
дошла са братом и дечком Тином Бикићем
на очево имање у Врдник. Сви неспора -
зуми су изгла ђени и Јелена је после више
година, рас терећена могла поново вратити
на тениске терене. Извес но време је про -
вела трени рајући на тере нима Пар тизана,
покушавајући да поврати форму, па је
доста времена прово дила на релацији Бео -
град – Фрушка гора.

Иако су многи очекивали да се Јеленина
тениска ренесанса догоди преко ноћи, на
путу ка но вим трофејима испречила се
повреда дес ног зглоба, због чега је ова те -
нисерка не славно завршила турнире у Ин -
дијан Велсу и Чарлстону почетком 2012.
године.

Бројни приватним и профе сионални
проблеми сада су били иза ње. Сада нас -
мејана и ведрог духа, тенисерка која је кроз
живот газила више по трњу него по шљаци,
успева да про нађе снагу и не одустаје од
своје каријере.

Због њеног експлозивног и темпера -
мент ног начина играња тениса и због свега
оног кроз шта је прошла Јелена Докић је
заслужила да се поново нађе у друштву
најбољих.

Повратак у врх светског тениса: 
Куала Лумпур, 6. марта 2011. – 
Јелена Докић са освојеним трофејом
после победе у финалу Малезијан опена
над Луси Сафаровом



АНА ТИМОТИЋ
Трећа у Европи у 16.
години, иако је почела да
тренира тек у трећем
разреду основне школе.
Тениски савез није јој
пружао никакву помоћ, па
је одбијала позиве за
репрезентацију у сезони
2000–2001.

Неуобичајено за каријере тенисера је да
почну са тренинзима после седме године,
а да неко упозна рекет и тениску лоптицу
тек у трећем разреду основне школе, са
пуних 10 година, а да врло брзо достигне и

престигне своје вршњаке, нешто је што се
догађа врло ретко, скоро да се и не догађа. 

Ана Тимотић, у основној школи „22.
децембар“ у Београду, на Дедињу, поче ла
је баш тако, а врло брзо се нашла у нај ужем
кругу оних јуниора који нешто значе у
Југославији.Ана Тимотић у Кошицама 2007. године 

као члан Фед куп селекције Србије 
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– Први тренер био ми је Ђорђе Симић
Симке, са којим сам ра дила годину дана,
да бих се онда пресе лила у ТК Ушће, и ту
по чиње мој рад са тренером Светом Карло -
вићем – присећа се тих те ниских дана Ана
Ти мотић, и наставља: – Нисмо ра дили ни
пуну годину, и већ сам по чела да играм
турнире по Ср бији. Морам да бу дем
нескромна, заиста сам освојила доста
турнира у кате го рији од 12 и 14 година!

Овако добри резултати омо гућили су
Ани Тимотић позив за јуниорску селек -
цију Југо славије, и она је била стални члан
у кате горији до 14 и 16 година. Осво јила је
државно првен ство до 16 и 18 година, а
била и сени ор ски шам пион са само 15
година!

У Црвену Звезду прелази 1996. године,
где наста вља рад и тренинге са Вељком
Радој чи ћем, са којим је по стигла све
касније успехе и за кога каже да ће му увек
бити захвална на ономе што је учинио у
њеној каријери. Такође, увек на помиње да
је и конди циони тренер кога једноставно
зове Брка, такође човек без којег се није
могло. 

Јуниорска каријера ишла је метеорски.
Оранж бол је играла до 16 година, 1997. го -
дине, стигла до четвртфинала, а онда ос -
таје на Флориди (Бока Ратон) пуних шест
месеци где је тренирала са Роџером Се -
гусом. Ови тренинзи су апсолутно пријали
Ани, па је већ следеће, 1998. године, била
број 3. у Европи. На мастерсу у Италији,
где је играло осам најбољих на свету до 16
година, била је трећа ! 

Од 2000. године стижу позиви за Фед
куп, али по њеним речима, како у то време
није било никакве помоћи од Тениског са -
веза, иако је била прва играчица Србије на
WТА листи, морала је да одбија позиве.
Ослонила се, као и већина осталих, на по -
моћ родитеља, тренера (Вељко Радојчић) и
ТК Црвена звезда.

Прво играње за Фед куп је било 2004.
године у Атини, заједно са Јеленом Докић,
Јеленом Јанковић и Драганом Зарић. На -
жалост, први меч није прошао славно, од -
лучујући дубл Зарић и Тимотић су изгу -
биле против екипе Бугарске.

За Фед куп екипу Ана Тимотић је играла
од 2004. до 2007. године, а свакако да је
најупечатљивија ова последња, када су
наше тенисерке у Пловдиву савладале
Румунију и тиме се пласирале за плеј-оф
меч против Словачке. У одлучујућем дубл
мечу Ана Тимотић и Јелена Јанковић су
донеле победоносни поен нашој екипи.

Ана Тимотић и Јелена Јанковић
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Лична карта 
Датум и место рођења: 
30. децембар 1982, Суботица 
Професионална каријера: од 1998.
Најбоља WТА позиција: сингл 199 (2006),
дубл 274 (2004). 



АНА ЈОВАНОВИЋ
Боље играла у дресу са
државним грбом него на
турнирима. Највредније
победе против Данкиње
Каролине Вознијацки и
шпанкиње Мартинез-
Санчез

Осмех, ведрина, истрајност, борбеност,
заштитни су знак српске Фед куп репре -
зентативке – Ане Јовановић. 

У каријери Ана је освојила осам ITF
титула и играла десет финала. Профи пр -
венац имала је 13. октобра 2002. године у
Египту (10.000 наградни фонд), а већ на -
редне недеље и другу у Ал Мансоури.
Усле дила је пауза до јула 2004. године када
до титуле стиже на турниру у Бибиону у
Италији.

У сезони 2007. нанизала је три титуле -
Атина и Сарајево и Бад Саулгау, Немачка.
У 2008. играла је полуфинале у Падови и
Сарајеву, Загребу, квалификације за гренд
слем турниру у Њујорку, чет вртфинала у
Поитиерсу и Брати слави. По бе ђивала је
тенисерке из топ 100 на свету – Аме ри -
канку Асхлеy Харклероуд, Румунку
Александру Дулгеру, Аранчу Пара Сан -
тоњу (Шпанија), Холанђанку Аранчу Рус,
као и некадашње топ играчице Гркињу
Елени Данилиду, Рускињу Елену Бо ви -
ну…

У каријери је правила доста пауза, делом
због повреда, делом зато што је то био њен
лични избор. Сезону 2009. стартовала је
четвртфиналом турнира на Флориди, а
током ове године стигла је до три финала
на турнирима у Сарајеву, Бад Саулгау у
Немачкој и у Ополу (Пољска) где је осво -
јила трофеј у дублу у пару са Немицом Ју -
стином Озгом. У фебруару 2010. одиграла
је четвртфинале турнира у Бибераху, фи -
нале града, освојила фјучерс у Новом Саду
и играла два финала фјучерса у Африци. 

Стандардна је репрезентативка Фед куп
репрезентације Србије и увек спремна да
ускочи у ватру када је најтеже. Иза себе,
иако нема убедљив ранг има солидно ис -
куство и увек је могла да изненади и фаво -
ризоване противнице. Показала је то у
свим досадашњим репрезентативним на -
ступима, када је пружала и више од тре -
нутних могућности у дресу са државним
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Лична карта 
Датум и место рођења: 
28. децембар 1984. Београд 
Професионална каријера: од 2001.
Најбоља WТА позиција: сингл 216, дубл
472. 
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грбом. У дебитантском мечу у Фед купу
2005. играла је против Данкиње Каролине
Вознијацки и савладала је после велике
бор бе 4:6, 7:6, 6:4. У Словачкој 2007. је
пружила велики отпор Доминики Ци -
булковој, док је у Загребу 2008. блистала и
у мечу који су многи сматрали изгубље -
ним. Савладала је представницу Хрватске,
нека дашњу 32. тенисерку планете Јелену
Кос танић Тошић 6:4, 7:5 и тиме донела
злата вредан бод за Србију.

Један од најбољих мечева у каријери
одиграла је управо за репрезентацију, у
Шпанији априла 2009. против Марије Хозе
Мартинез Санчез тада 46. тенисерке света,
данас 27. на WТА листи. 

Иако је сусрет Шпаније и Србије био
решен, иако је српски тим савладао до -
маћина и пласирао се у Светску А групу,
Ана је водила рововску битку против Сан -

чезове која је бранила образ Шпанаца у том
мечу у Љеиди. На крају, после скоро три
сата игре Јовановићева је Србији донела
победу 3:6, 6:3, 7:6(0) за коначних 4:0.

Ана Јовановић је увек била сигуран
избор за селектора Дејана Вранеша и адут
из рукава репрезентације Србије у Фед куп
такмичењу.

За репрезентацију даје све од себе:
Ана Јовановић



ДАНИЦА КРСТАЈИЋ

Већ са 16 година на профи
турниру из квалификација
право до – финала. Позив 
за репрезентацију у Фед
купу највеће признање. 
За Србију и Црну Гору
играла раме уз раме са
Аном Ивановић и Аном
Тимотић.

Љубав према тенису била је велика,
највећа. У Бару, где се родила 1987. годи -
не, Даница је од малих ногу била при -
кована за ТВ екран и нетремице пратила
сваку игру, сваки покрет, две највеће тени -
серке тог времена, Монику Селеш и Ште -
фи Граф. 

Од тог времена, за њу више дилеме није
било, или тенис, или ништа. Уписала се у
школу тениса на теренима у оближњем
Петровцу, и већ од седме го дине, упоредо
са школом, свакодневно је била и на тени -
ском терену.

Није било лако тих првих година, пре
свега мами, која је морала свакодневно да
буде возач до Петровца и назад, а и није
било континуитета, с обзиром да у том
делу Црне Горе није било затворених
тениских терена на којима би се играло без
обзира на временске прилике. Овако,
Даница је морала да чека на пролеће, да
гране сунце, да често гледа у небо како би
знала хоће ли бити тренинга или неће…

Али, и поред нередовног начина тре -
нинга, квалитет је избијао у први план и
свој први турнир одиграла је са девет годи -
на. Две године касније, као 11-годишња
девојчица постала је првак Црне Горе до 12
година, а годину дана касније освојила је
првенства Црне Горе у свим категоријама.
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Како каже Даница, овом успеху најза слу -
жнији је тата, који јој је посвећивао много
пажње свакодневно тренирајући и путу -
јући на турнире широм Србије и Црне
Горе, а касније и Европе.

Са 15 година постала је првак СРЈ, а
годину дана касније дошла је до финала
сениорског првенства СРЈ. На ЕТА листи
до 16 година заузимала је високо 5. место,
а са 16 година одиграла је свој први про -
фесионални турнир, на којем је после
четири победе у квалификацијама ушла у
финале. Неколико месеци касније, потпи -
сала је уговор у Немачкој и тамо се пре -

селила да живи и тренира. Професионално
се бавила тенисом непуне четири године.

За репрезентацију СРЈ је почела да игра
већ као јуниорка, а 2005. године први пут
је била позвана да заигра за Фед куп тим
Србије и Црне Горе, заједно са Аном Ива -
новић, Аном Тимотић и Аном Весели -
новић. Најрадије се Даница сећа тих дана,

јер се испунио сан да игра за репрезен -
тацију своје земље. Тиме се потпуно оправ -
дало све оно из периода када је требало
сваки дан путовати до Петровца и назад,
тренирати често и по ветру и по киши, али
само један позив за репрезентацију био је
довољан да се све тешкоће јуниорских да -
на забораве.

Од 2006. године наставила је да игра за
репрезентацију Црне Горе, а већ трећу го -
дину је и селектор црногорског Фед куп
тима. Нажалост, 2008. године је дошла
тежа повреда скочног зглоба чиме је ко -
начно завршена професионална каријера.
Од тада се Даница Крстајић искључиво
бави тре нерским позивом. 

Најбољи WТА ранг био је 223. у синглу и
162. у дублу. Три године је наступала и у
Бундес лиги у Немачкој у Тениском клубу
Бочхолт.



АНА ИВАНОВИЋ 

Први узор – Моника Селеш.
Авиони бомбардују, горива
нема, тренинга нема…
Ролан Гарос сањала, 
Ролан Гарос освојила. 
Амбасадор Уницефа, идол
милиона…

Смарагдни поглед, чаробни осмех, гра -
циозан ход, црна коса као абоносово дрво
и тен као најнежнија свила – то су једин -
ствене слике Ане Ивановић, препознат -
љиве у сваком дому било ког краја пла -
нете, препознатљиве на насловним стра -
ни цама најпрестижнијих светских мага -
зина…

Снажан и прецизан форхенд, убојит сер -
вис, брзина, воља, победнички поклич
„ајде“ и стиснута песница – то су једин -
ствене слике Ане Ивановић са светских
терена.

И једно и друго је право лице некадаш -
ње краљице света, броја 1 на WТА листи,
шампионке Ролан Гароса, једне од најбо -
љих тенисерки у историји Србије. 

Два бицикла, па на тренинг 

Одлуку да игра тенис донела је са пет
година када је на телевизији гледала Мо -
нику Селеш и пожелела да постане тени -
серка, и то баш као она. 

Ана – потпуни и признати симбол бе -
лог спорта у 2008. години, владарка Ролан
Га роса и власница још 10 престижних ти -
тула, али сигурно и још нешто, краљица
лепоте тениских меридијана. На стотине
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Ролан Гарос, 2008. године



наслов них страна суперлуксузних часо пи -
са ши ром света красио је девојачки ис крен
ос мех, шарм и јединственост девојке, која
је рођена у Београду, 6. новембра 1987.
године.

– Најсрећније успомене носим из де -
тињ ства, када сам са родитељима и братом
возила бицикл крај реке, а сећам се да ми
је тата увек говорио да пазим како пре -
лазим улицу – сећа се и са смешком от -
крива појединости првих корака младости,
девојка која је од 2005. године немерљиво
доприносила експанзији тениса у Србији,
и популаризацији Србије у свету. 

Запамтила је тада мала Ана телефонски
број тениске школе у близини, добила ре -
кет на поклон, и кренула у животну аван -
туру која јој је, испоставило се, донела
свет ску славу.

– Тенис волим, јер стално доноси нове
изазове – једноставно је често знала да
обја сни црнокоса Београђанка, на честа
питања откуд толико љубави према овом
спорту.

А, није све било тако једноставно у
годинама када је Србија проживљавала
најтеже дане, када је као и Новак Ђоковић
морала да слуша завијање сирена и хуку
НАТО бомбардера над Београдом. Желела
је да учествује на турнирима у иностран -
ству, али…

– Путовање је било ноћна мора. Уни ш -
тен аеродром, немогућност добијања виза.
Да би путовао у иностранство тре бало је да
дођеш до Букурешта аутомо билом, а 24.
март 1999. је најупечатљивији датум који је
остао у мојој меморији. Све је било спрем -
но за рођенданско славље моје рођаке
Милице, која је славила шести рођендан.
Али, НАТО је почео са бом бардовањем
Београда. Тек када се рат за вршио ми смо
започели нормалан живот. Тачно од тог
момента, Миличиног неодржаног рођен -
данског славља, па до јуна, било је страшно
– причала је у једном интервјуу Ана. 

Године кризе превазилазиле су се на
различитије начине, али од једног правила
се није одступало, одустајање од тренинга
није долазило у обзир.

– Због несташице бензина нисмо били у
могућности да идемо на тренинге сваки
дан колима. Зато смо позајмили два би -
цик ла и тата је ишао са мном носећи ми
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Награде

� Sony Ericsson WTA Tour – Тенисерка која је
највише напредовала 2005. 

� Шампионка Ју-Ес опен серије 2006. 
� Sony Ericsson WTA Tour – Тенисерка која је

највише напредовала 2007. 
� Sony Ericsson WTA Tour – Karen Krantzcke

Sportmanship награда 2007. 
� УНИЦЕФ Национални Амбасадор за Ср -

бију. 
� Номинована за International Women of

Courage nagradu U.S. Secretary of State за
2007. 

� AIPS Тенисерка године 2008. 
� Michael Westphal награда немачког Tennis

Magazina 2008. 
� Sony Ericsson WTA Tour – Diamond ACES

Награда 2008. 
� Sony Ericsson WTA Tour – Humanitarian

награда 2009. 
� Пет година (2005–2009) освајала је на -

гра ду сајта tennisreporters.net за најсек -
сипилнију тенисерку и више није међу
кандидатима јер „нема конкуренцију“.

� Била на 11. месту FHM 100 најсекси пил -
нијих жена света 2009. 

� Новине „The Age“ прогласиле су је нај -
леп шом тенисерком свих времена. 

� У октобру 2008. победила у избору чита -
лаца за „најлепше тело“ у спорту. 

� У децембру 2008. новине The Globe & Mail
прогласиле су је „најлепшом“ тенисер -
ком.
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торбу са рекетима на леђима – остало је у
Анином сећању још један детаљ из де -
тињства. 

Са првим корацима на јуниорској сцени
Ивановићева је била неко ко се истицао
храброшћу, упорношћу, такмичарским
духом. У 2003. имала је право наступа на
само осам професионалних турнира, јер

није била пунолетна – забележила је 35
победа и само шест пораза, а од јуниорске
кон куренције опростила се вимблдон ским
финалом. 

Да ће направити каријеру велике пла -
нетарне звезде најавила је са 16 година
када је забележила златни поход на WТА
сцени. 



Скок на WТА листи 
608 места

Имала је 16 година и на почетку сезоне
отишла на турнеју у Јапан. У Земљи из ла -
зећег сунца показала је вансеријски тале -
нат, јер је за 15 дана славила у 16 ме чева и
освојила две титуле – Гиф и Фу кооку. 

Ова висока Београђанка (186 цм), серију
је наставила освајањем пет про фесио -
налних турнира од којих су че тири била
наградног фонда од 50.000 долара, затим је
кроз квалификације ушла у главни жреб
турнира у Цириху, и на том путу декла -
сирала четири тенисерке из топ 50! 

Те 2004. године направила је највећи
скок у историји тениса када је напредовала
608 места и први пут је ушла у најбољих
100 на свету (96). Рушила је противнице
моћним форхендом и сервисом а то јој је у
2005. години донело прву WТА титулу у

Канбери и то кроз квалификације и пла -
сман на 16. место светске листе после Вим -
блдона 4. јула. 

Годину дана касније и даље је била у топ
20, освојила WТА ти тулу прве категорије у
Монтреалу, а онда 2007. златним словима
уписала име Србије као прва међу тени -
серкама и тенисерима која је дошла до
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Велики хуманиста
Са 18 година, на почетку кари јера, Ана и

Новак били су спортисти који су одржали
„слово о хуманости” када су се први укљу -
чили у акцију за изградњу срушеног Авал -
ског торња у бомбардовању 1999. го дине.

Са 19 година Ивановићева је ста ла раме уз
раме са Александром Ђор ђевићем и Емиром
Кустурицом, амбасадорима Уницефа. У ок -
виру про јекта „Школа без насиља” Ана ко -
ристи име, таленат, лепоту и шарм да промо -
више и натера људе да размиш љају о деци,
њиховим правима, заштити и обра зовању.

Међу првима која се укључила у акцију
по моћи после великог земљотреса и ката -
строфе која је задесила Јапан 2011. 

Дан Холцман – човек који
је знао да ризикује

У свакој бајци има нека добра вила која
ублажава све невоље, а у причи о Ани Ива -
новић то место припада Дану Холцману. Са
14 година Београђанка је упознала бизнис -
мена и лиценцираног власника велике свет -
ске компаније за продају нутриционис -
тичких производа у капсулама „Ђус плус”,
који је породицу Ивановић позвао у Базел.

– Питао сам Ану шта жели од живота –
присетио се Холцман првог сусрета. –
Погледала ме је у очи и одговорила да жели
да буде број 1 у свету. Био сам у тренутку
жестоко уздрман, али сам исто тако брзо
донео одлуку да јој помогнем у томе. 

После шест година улагања и цифре од
500.000 долара, Ана Ивановић је вратила
сваки цент Холцману, а он јој је и даље ве -
лика подршка у каријери и тврди да се
уопште није променила.

– И даље је пријатна и насмејана као кад
сам је први пут упознао у Базелу!
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гренд слем финала на Ролан Гаросу.
Изгубила је тај меч од Бел гијанке Жистин
Енан, али су звезде по казале да ће тај
највећи турнир на шљаци у граду свет -
лости 12 месеци касније бити њена суд -
бинска дестинација. 

Са 20 година и седам месеци досегла је
врхунац каријере – у пролеће 2008. осво -
јила је Ролан Гарос и постала прва дама
светског тениса, а седамнаести „број 1“ од
увођења компјутерског система обрачуна -
вања бодова за светску листу. 

Породица највећа подршка
Велику подршку од почетка каријере Ана је имала од породице – оца Мирослава, бившег

кошаркаша од кога је према сопственом признању наследила мотивацију, мајке Драгане, адвоката
и брата Милоша, који је њен највећи навијач. 

Не подноси да губи и плакала је у свлачионици четири сата после пораза, када је помислила да
ће швајцарски бизнисмен Дан Холцман, тражити да му се врати новац који је уложио у њу.

– Моји родитељи нису никада желели да ме оптерећују новцем и никада нисам о томе размиш -
љала док сам играла, али сам била свесна тога – причала је 24-годишња Ана. – Била сам пресрећна
када сам успела да вратим новац уложен у моју каријеру, а родитељи су увек поклањали много
пажње брату и мени и трудили се да нам усаде праве вредности у животу. 

Московска победа
Први меч за Фед куп репрезентацију Ана

Ивановић одиграла са 18 го дина, за тадаш њу
заједницу Срби је и Црне Горе у првој групи
Евро-афричке зоне 2006. године. Од тада је
играла 13 мечева,  у синглу има скор 12:5, а у
дублу 3:2. Није увек било лако одлучити се за
репрезентативне двобоје поред тешког и
напорног распо реда и по вреда. У полуфи -
налу Светске групе у Москви против Русије,
Ивановићева је другог дана успела да по -
беди Пављученкову и отвори пут Јелени за
трећи победнички поен и пласман у исто -
ријско финале против Чешке. 



Србија је први пут као независна и са -
мостална држава добила најбољу тени -
серку света и гренд слем шампионку!

Тробојка и химна „Боже правде“ на
стадиону „Филип Шатрије“, цео Париз за -
љуб љен у њу, а неверица и сузе Ане Ива -
новић. Девојчица која је тренирала на
терену смештеном на дну некадашњег
базена СЦ „11. април“ остварила је дечји
сан – у једном дану после великих двобоја
у Булоњској шуми постала је краљица
Париза и света. 

На пехару „Сузан Ленглен“ заувек ће ос -
тати угравирано име прве Београђанке која
је постала шампионка, а пре ње то је три
пута успела Моника Селеш, под за ставом
Југославије. И то је сигурно било судбин -
ски предодређено јер је управо „Мала Мо“
била девојка која је инспи рисала Ану да
узме рекет у руке. 

– Све док нисам у себи поверовала да то
могу, за мене је било недостижно. Сада
верујем да могу да побеђујем најбоље те -
нисерке света, освајам велике турнире и то

се дешава – оду шев љено и искре но при -
знала је тада Ана.

Да живот није бајковит на својој кожи и
души осе тила је Ивановићева јер је најтеже
сачу ва ти се на престолу. У мају је била на
врхун цу каријере, јер је јед ним ударцем
успела да оствари два сна сваког играча, а
онда су кола кренула низ брдо, ређали су
се порази и повреда палца на турниру у
Канади, која је приморала нашу тенисерку
да одустане од Олим пиј ских игара у
Пекингу 2008. године. 

Дошла је у главни град Кине како би
била део српске породице на највећој смо -
три света, желела је то више од свега али
није ишло.

– Морала сам да одустанем од учешћа на
Олимпијским играма и то ми је било јако,
јако те шко. После тога сам играла на не -
ким тур нирима иако нисам била спремна.
Почела сам да губим од слабије ранги -
раних тени серки, а када сте број 1 и губите
од таквих противница, онда се по јави
велики при тисак. Почнете да губите само -
поуздање и да превише анализирате ства -
ри. Када сте млади немате шта да изгубите
и играте без страха. Али, када сте успешни,
када ос војите гренд слем и одједном све
крене по лошем, то је тешко. Уђете у лош
круг – не знате где је почетак, ни крај.

Зато је агонија трајала дуго, пуне две го -
дине и Ана је морала да научи да се од воји
од прошлости и да заборави све до тада
остварено. 

Т
ЕН

И
С

б
ез

 г
р

ан
и

ц
а

654

Са пехаром „Сузан Ленглен“ освојеним 
на Ролан Гаросу 2008. године

Лична карта 
Датум и место рођења: 
6. новембар 1987, Београд
Професионална каријера: од 1995.
Најбоља WТА позиција: 1. место (2008). 
Освојени WТА турнири: 11
Освојени турнири прве категорије: 3
(Берлин, Монтреал и Индијан Велс).
Освојени гренд слем турнири: 1 (Ролан
Гарос, 2008).
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Повратак Ивановићеве на велику сцену
светског тениса десио се на месту где је
пре тога забележила последњи успех у
2008. У Линцу 2010. освојила је титулу и
поново удахнула пуним плућима шам -
пионски ваздух на туру. Опет смо могли да
се радујемо са њом, да јој верујемо да може
поново да узлети до светског врха као
некад.

Тренерска посла
Золтан Кухарски, Дејвид Тејлор, Свен

Грунефелд, Крег Крејдон, Хајнц Гинтард и на
крају Најџел Сирс. Британац (на слици са
Аном Ивановић) је последњи у низу тренера
који су обликовали игру Ане Ивановић и са
њим ради од јула 2011. године. 

Једна од најпознатијих спортских компа -
нија „Адидас” потписала је са Аном Ивановић
спонзорски уговор до краја каријере. Не по -
стоји лепша жена на Туру која на тако спе -
цифичан и софистициран начин носи хаљине
са ознаком немачког произвођача.

Зато није ни чудо што је тај таленат пре -
познао и „Ролекс” па на руци Српкиње блис -
тају најновији модели луксузних ручних
часовника. А када је тениска алатка у питању
за то се побринуо јапански „Јонекс” који је
према најновијој технолигији покушао да
направи рекет по мери снажних удараца
Ивановићеве, док је за фитнес опре му за -

дужен „Техноџим”.

Манекен „Адисаса“ 
и „Ролекса“



ВОЈИСЛАВА ЛУКИЋ 
Као јуниорка побеђивала и
Ану Ивановић. Неповољан
уговор са румунским
менаџером упропастио
професионалну каријеру.
Престала да игра већ 
у 22. години     

Војислава Лукић је својевремено била
једна од најуспешнијих и најперспек тив -
нијих тенисерки Србије, а још као јуни -
орка забележила је завидне резултате на
европској, па чак и светској тениској
сцени. У јуниорској конкуренцији такми -
чила се до 2004. године, и захваљујући

сјајној игри и победама успела је да се нађе
међу осам најбољих јуниорки света. Та ко -
ђе, у конкуренцији до 14 година, Во јис лава
је била европски првак, а у конку ренцији
до 16 година нашла се међу пет тенисерки
Европе. Освојила је и четири ITF титуле у
синглу и три ITF титуле у дублу, а најбољу
позицију на WТА листи забележила је 20.
августа 2007. године, када је била 203. те -
нисерка света. Заиста, брилијантан и блис -
тав почетак каријере обећавао је много, и
сви су са правом оче кивали времена која
ће обележити нови успеси и велике победе
Војиславе Лукић. 

Као основац Војислава се бавила гимна -
стиком, где је била и више него успешна,
јер је својевремено била и првак Србије у
тој спортској дисциплини. Међутим, во -
лела је и друге спортове, бавила се и кара -
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Вредно вежбала и пуно обећавала:
Војислава Лукић

Лична карта 
Датум и место рођења: 
31. март 1987, Суботица.
Најбоља WТА позиција:
203. место (2007).
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теом, а онда је почела и са те -
нисом. Врло брзо је схватила да
је тенис спорт у коме може да
покаже сав свој раскошан спорт -
ски таленат. Вредно је веж бала,
тренирала и усавршавала тенис -
ке еле менте. Такмичила се у
млађим кате горијама где је по -
казивала тениско умеће које је
мало ко поседовао у њеном уз -
расту. Сви су се дивили игри
Војиславе Лукић, која је у јуни -
орским данима побе ђивала и
бившу светску првакињу Ану
Ивановић. И када су сви са не -
стрп љењем очекивали дан када
ће се млада српска тенисерка
наћи међу нај већим именима
света тениса, дошло је до пот -
писивања уговора са румунским
ме наџером. Едуард Габријел
Пана, пону дио јој је петогоди ш -
њи уговор који је само у први
мах изгледао професионално и
оз биљ  но. У том уговору посто -
јале су и речи које су биле вешто скривене,
а које су, како се испоставило и главни
узрок због кога је Војислава морала да
оконча тени ску каријеру у 22. години.
Према њеним речима, уговор је обећавао
много, најбоље тренере, велике турнире,
обез бе ђене термине за тренинге… Међу -
тим, све је то зависило од три фамозне
речи које су стајале у уговору, „према
својим могућ ностима“. Те речи биле су до -
вољне да се румунски менаџер заштити од
било какве одговорности при ликом неи -
спуњења обе ћа ња и захтева мла де Воји -
славе Лукић. Како велики део уго вора није
био испу њен, млада српска те нисерка била
је оне могу ћена да настави пу тем којим је
кре нула, и пет својих најбитнијих година у
из градњи тениске каријере морала је да
потроши на поражавајући начин. Овакав
тениски пут српске тенисерке, може по -

служити као пример како избор сарадника
и менаџера може да представља лош мо -
менат у тениској каријери, односно коли -
ко је важно одабрати праве људе који ће
подржати каријеру на прави начин. 

Војислава Лукић је дуже времена жи -
вела у Букурешту у Румунији и за тај град
има само речи хвале, али ипак за њу је
најлепши град на свету, поред Београда
Мајами, у коме је такође провела известан
период живота. 

Војислава се такође опробала у тре нер -
ским водама, али и у водитељским. Ипак,
највећи сан поред тениске био је и холи -
вудска каријера, о којој је одувек са њала.
Ова наочита девојка је свакако заслу жила
да се њено име нађе уписано у исто рију
српског тениса, иако сплетом лоших окол -
ности није успе ла да забележи и успеш -
нију тениску кари јеру.
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ТЕОДОРА МИРЧИЋ
Са непуних 11 година
освојила шампионат СР
Југославије до 14 година. 
Са шеснаест професионалац
на WТА листи

Теодора је почела као скупљач лопти на
тениском терену АС у Београду, јер је ста -
рији брат играо, а она долазила да га гледа
и да му доноси лоптице. Врло брзо ју је

игра понела, па је од родитеља и она за -
тражила да игра, па се убрзо сан претворио
у збиљу. Са осам година на правила је прве
тениске кораке захваљују ћи тренеру Гора -
ну Ђуровићу, да би  так ми  чарски тренинг
наставила са Николом Четником. Узор,
баш као свим клинцима на терену тих го -
дина била је Моника Селеш, па ни Теодора
није била у томе изузетак. 

Већ са девет година почела је да игра
прве турнире, углавном по Београду, са де -
сет крећу путовања по Србији, а тада сти -
жу прве победе и први освојени турнири.
Веома талентована, Теодора Мирчић је
врло брзо у свом узрасту загосподарила те -
ренима по СР Југославији, и то не само у
свом узрасту, већ и на турнирима против
старијих девојчица. Веома успешне су
биле сезоне 1999. и 2000. када је освојила
скоро све турнире на којима је играла. Нај -
важнија титула тада била је она на зим ском
шампионату државе до 14 година, који је
надмоћно освојила, мада је имала непуних
11 година! 

После оваквих успеха уследила је тур -
неја по Америци и турнири јуниора на
Флориди. Тада су Теодору Мирчић запа -
зили стручњаци из Академије Болитијери,
и њеним родитељима понудили сарадњу.
Тешко је било одбити понуду, с обзиром
да су јој били понуђени услови да остане у
САД, да настави школовање на Флориди о
трошку Академије, као и да настави тени -
ску каријеру под руководством њених тре -
нера. Крајем 2000. године са мамом Драги -
њом, Теодора је отишла у САД, где је на -
ставила са тенисом и школовањем. 

Уз добар тренинг, играње на јуниорским
тур нирима по Америци и Јужној Америци
допринели су да Тедора Мирчић већ у 16.
години загази у професионалне воде. До
тада је одиграла неколико ЕТА турнира,
обично у лето када је долазила у Србију на
одмор и тада је заузимала на јуниорским
листама позицију између 50. и 60. места. 
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Прекретницу за прелазак у профи воде
био је јуниорски Вимблдон, одно сно од -
мах иза њега, такође у Енглеској на трав -
натој подлози, професионални турнир
вред ности 10 хиљада долара, када је Тео -
дора Мирчић из квалификација стигла до
финала! С обзиром да је на том турниру
победила две играчице доста високо пла -
сиране на WТА листи, Теодора је дошла и
до бонус поена који су се тада добијали за

овакав подвиг, па је на крају освојила више
поена него победница турнира. Следећег
понедељка њено име је освануло на WТА
листи, на позицији 700. 

За репрезентацију Србије у Фед купу де -
битовала је у Будимпешти 2008. године, а
била је у саставу екипе и за меч против
Хрватске. На WТА листи најбољи пласман
до сада је позиција број 249 у синглу, 131 у
дублу.   



АЛЕКСАНДРА
КРУНИЋ

Чланица московског клуба
Спартак, од првог дана до
данас. Са Јеленом Јанковић
у дублу донела историјску
победу Србији и омогућила
пласман екипи у Светску
групу 

Непредвидива на терену, луцидних ре -
шења и невероватно брзих удараца, пот -
пуно неспојиво са дечијим рукама и телом,
појавом која потпуно одудара од данаш -
њих мишићавих жена – ратника на терену.
Вижљаста, необично брза на ногама, сушта

супротност данашњем схватању онога што
је потребно да би се играо добар профе -
сионални тенис. 

У свет тениса закорачила је са седам
година. Рођена у Москви, 1993. године,
већ 2000. године у московској школи те -
ниса Спартак, у групи код тренера Еду арда
Анатољевича Сафонова, под чијим будним
оком је тренирала напорно пуних десет
сезона. За то време, играјући широм
Русије, победила је на 16 турнира, два пута
била финалиста, два пута у полуфиналу.
Наравно, врло често је долазила и бора -
вила у Београду, а у време када није бора -
вила у Москви, тренирала је на теренима
ТК Црвена звезда, са којом је 2008. осво -
јила екипну титулу првака Србије.  

На турнирима широм Европе, као ју -
ниор тријумфовала је 2007. у Ливорну
(Ита лија), Португалији, Прагу, Харкову, уз
то освојила је државне шампионате СЦГ и
Србије до 12 и 14 година, а 2008. освојила
је државно у дворани у конкуренцији до 16
година и летње у конкуренцији до 18 го -
дина. На првом одиграном ITF турниру у
каријери стигла је до титуле - Монтенегро
опен 2007. Тада је са укупно шест оди гра -
них турнира дошла до места 329 на ITF ли -
сти. 

На првом професионалном турниру у
ка ријери, Прокупље опен 2008. године,
оки  тила се првом титулом и тиме постала
најмлађа победница ITF женског турнира
10.000 долара у свету(!) Исте године игра -
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Лична карта 
Датум и место рођења: 
15. март 1993, Москва
Пребивалиште: Москва
Тренер: Миомир Михаљ
Професионална каријера: од 2008.
Најбоља WТА позиција: 213 (2010) сингл,
368, дубл 
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ла је финале ITF турнира у Шведској,
ос војила ITF турнир у Мађарској и у ду -
блу нанизала пет победа на ITF такми че -
њима. 

Александра је дебитовала у дресу са
државним грбом 26. априла, 2009. године,
када је Србија поразила Шпанију на њеном
терену у Љеиди – 4:0. Селектор Дејан Вра -
неш указао је поверење младој Александри
да заигра у дублу и тако званично крене
њен репрезентативни стаж. Изашле су
девојке на терен, таман започеле, када је
киша прекинула сусрет, да би после до -
говора два руководства било одлучено да
се меч не настави. 

Следећи сусрет у Фед куп екипи, играла
је у пару са Јеленом Јанковић, ни мање ни
више него код изједначеног резултата 2:2,
против Словачке у Братислави, када је Ср -
бији победа доносила пласман у Светску
групу А, међу осам најбољих на свету.
Указао јој је селектор Вранеш поверење,

поставивши је у тим испред Бојане Јова -
новски, која је одиграла сингл сусрете (је -
дан добила, један изгубила) и која је та -
кође била јунак тог другог дана двобоја у
„Сибамак арени“ у Братислави, када је са -
владала Рибарикову (6:1, 7:6).

Меч у дублу између Хантухове и Ри -
барикове са једне тране, и Јелене Јанковић
и Александре Крунић са друге, један је од
најузбудљивијих мечева у ФЕД купу те
године. Громогласна публика правила је
неописиву галаму, па су домаће играчице,
иначе апсулутни фаворити пре меча, лако
дошле до првог сета (6:2), а у другом по -
веле са 5:1. Игра наше две тенисерке, од
тог тренутка, не може се описати. Стизале
су лопте које се не стижу, погађале не -
брањене површине терена, огромно вођ -
ство је почело да се топи. Сет је добијен –
7:5, а у трећем, одлучујућем, после мара -
тона до касно у ноћ, 9:7. Тријумф који је
мало ко могао да очекује. Јунак дубл пар -

Изузетно брза и непредвидива:
Александра Крунић



тије, Александра Крунић, нашла се на ра -
менима селектора и руководства репре -
зентације. Дуго се веселило у нашем табо -

ру те прохладне априлске ноћи у главном
граду Словачке. 

Пресликано као индиго, или како би у
ово компјутерско време рекли копи-пејст,
догодило се Александри на следећем ме -
чу, у „Спиридом арени“ у белгијском граду
Шарлроа, у првој рунди сезоне 2012. го -
дине. Поново је селектор одлучио, да код
резултата 2:2, у дубл поред Бојане Јова -
новски постави Александру Крунић. И
посрећило се. Незаустављива је била Алек -
сандра на овом мечу, као да јој је пријао
притисак и неизвесност које доноси пети
одлучујући меч. Опет јој нису сметали до -
маћи навијачи, као да јој је то давало ин -
спирацију. 

Србија је опет тријумфовала 3:2, а Кру -
нић је у нашој штампи прозвана „златни
џокер.
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22. април 2012: радост Александре
Крунић, под заставом Србије и
репрезентативки после победе Јелене
Јанковић над Рускињом Светланом
Кузњецовом у Москви и пласмана 
у финале Фед купа 
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БОЈАНА ЈОВАНОВСКИ
Са 12 година најбоља у
држави у конкуренцији до
14, истоврмено финалиста
до 16 година. Дебитовала
на WТА турнирима 2010. 
У Сиднеју до полуфинала
из квалификација

Београђанка са убојитим форхендом и
каријером која је кренула силовито узлаз -
ном путањом, потпуно посвећена спорту
који је одабрала као животно опредељење.

Титулу шампиона државе већ је понела
са 12 година, победивши све противнике
на турниру до 14 година, да би се исте
сезоне окушала и са четири године ста -
ријом генерацијом, где је стигла до фи -
нала! Са непуних 13 година одиграла је пет
ЕТА турнира у сезони и завршила на по -
зицији број 13 најбољих на Старом кон -
тиненту. Од пет турнира Бојана Јованов -
ски је победила на три (Чачак, Печуј, Нови
Сад). Захваљујући добрим резултатима на -
шла се међу седам најбољих у А тиму Ев -
ропе, па је у сезони 2006. одиграла пет
најјачих турнира А категорије до 16 годи -
на. На првом ITF турниру, који је одиграла
са само 14 година стигла је до финала, тако
да је у 2007. години са зачеља листе пре -
ско чила ривале корацима од седам миља и
стигла до позиције број 11 на ITF листи на

крају сезоне. Освојила је Санта Кроче,
играла у финалу у Бонфилију и Ди Прати,
одиграла четвртфинале Вимблдона, осво -
јила сениорско дворанско и летње првен -
ство Србије.

Најбоља позиција до које је Бојана до -
сегла у 2008. години на ITF, било је пето
место на свету међу јуниоркама, када је од
одиграна 42 меча, победила у 30. Тада је
стигла до четвртфинала Мелбурна и Вим -
блдона, финала у Копа Гардау (Бразил),
финала Бонфиља и четвртфинала јуниор -
ског шампионата Европе. 

У професионалној конкуренцији исте
године одиграла је 29 мечева, победила у
22. Профи првенац је освојила у Прокупљу
(10.000 долара наградни фонд), затим у
Винковцима и Брчком. Одиграла је полу -
фи нале у Калкути и финале у Делхију (тур-
нири од 50.000 долара). Те 2008. године
завр шила је на 290. месту светске WТА
листе.

Пауза која је уследила на почетку 2009.
и први мечеви тек у априлу, по следица су
повреде која је одвојила од тренинга и
терена пуна два месеца. Ипак је успела да
поврати стабилност и форму из претходне
сезоне, па је после два успешно одиграна

Лична карта 
Датум и место рођења: 
31. децембар 1991, Београд
Пребивалиште: Београд
Тренер: Зоран Јовановски (отац)
Професионална каријера: од 2007. 
Освојени WТА турнири: 1
Најбоља WТА позиција: 54. сингл, 509. дубл 



турнира, у Индији и Ја пану, стигла на
крају сезоне до бројке 154 на WТА листи.
У тој сезони Бојана је стигла да се одазове
на позив селектора и прикључи екипи на
Европском првенству до 18 година. У
септембру, у Шпанији, Срби ја је стигла до
треће позиције у Ев ропи, а Бојана Јова -
новски је оправдала по верење стручног
штаба. 

Сезону 2010. млада тенисерка Србије
започела је на турниру у Кини (Гуанжу),
где је доспела до полу финала, а онда
квали фикације за гренд слем у Мелбурну,
када је имала меч лопту у трећем колу
против Верле. У Куала Лумпуру у првом
колу главног жреба била је боља од Вита -
лије Дијаленко (Русија), да би у другој
рунди изгубила од Елене Демен тијеве. На
турнирима у Белгији, у априлу, и Мари -
бору, у мају, стигла је Бојана до полуфи -

нала. На WТА турнирима у Риму, Варша -
ви, Истанбулу и Сеулу пролазила је квали -
фикације, али је увек губила на старту
главног жреба. У Пекингу и Синсинатију
је пролазила прво коло главног турнира, а
у самом финишу сезоне успела је да освоји
Дубаи и турнир у Индији.

Прво полуфинале на WТА туру оди -
грала је Бојана Јовановски на старту сезоне
2011, када је у Сиднеју савладала три игра -
чице из првих 25 у свету! Била је боља од
Резаи (19), Канепи (22) и Пенете (24). Про -
тив друге играчице света Вере Зво нарјеве
добила је први сет 6:2, али иску ство је
пресудило у корист славне про тивнице.
Прву WТА титулу у каријери осво јила је
28. јула 2012, истог дана када су спортисти
Србије, првог такмичарског дана насту -
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Четвртфинале на трави Вимблдона
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пили на олимпијским борили штима у
Лондону. У финалу WТА турнира у Бакуу
(Азербејџан) савладала је Амери канку Џу -
лију Коен са 6:3, 6:1.

Ватрено крштење у дресу Фед куп ре -
презентације имала је Бојана Јовановски у
„Београдској арени“, априла 2010. године,
против селекције Словачке, где је заједно
са Јеленом Јанковић играла у синглу и
дублу. Успела је Бојана да донесе поен
против Рибарикове, али пораз у игри
парова пресудио је у корист гостију (2:3).
Међутим, Јовановски је потпуно оправдала
позив селектора Вранеша, донела је важан
поен, очекивало се да Јелена Јанковић до -
бије оба сингла и наша екипа оде даље. То
се није догодило, па је Србија следећег
фебруара у Новом Саду, морала да игра у

првом колу Светске групе II, против врло
неугодне Канаде. У овом сусрету, Бојана
Јовановски је постала херој нације. По -
бедила је у оба сингл меча (Возниак, Ма -
рино), а онда у дублу са Александром
Крунић донела и трећи, победоносни
поен Србији. После победе Србије у на -
редна два гостовања (Братислава, 2011,
Белгија 2012) стигла је Србија до полу -
финала Светске групе. Онда, први пут у
својој историји, и до финала (победа у
Москви против Русије), где је свој пуни
учинак дала Бојана Јовановски, без чијих
победа у Новом Саду, заједно са Аном
Ивановић, Јеленом Јанковић и Алексан -
дром Крунић, Србија не би била у жен -
ском тенису ту где се нашла на крају 2012.
године. 

Бојана Јовановски у дублу са Јеленом… … и саветовање са селектором Вранешом
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Маргарет Смит Корт је неспорно нај -
боља тенисерка Аустралије свих времена,
светска број 1, рекордерка по броју освоје -
них гренд слем титула, чак 24 у синглу и

40 у женским и мешовитим паровима.
Тако ђе, ова велика шампионка је прва
жена у опен ери, а тек друга у историји
тениса која је успела да освоји Велики
гренд слем турнир, а то је остварила 1970.
године када је освојила сва четири највећа
турнира у истој години. 

Њено име са правом представља сино -
ним за Отворено првенство Аустралије, јер
је на том турниру Кортова тријумфовала
рекордних 11 пута, а 6 година заредом је
била непобедива у Мелбурну, 1960–1966.
године. Са Фед куп репрезентацијом Ау -
стралије освојила је пет светских титула,
1964, 1965, 1968, 1969. и 1971. године. За -
иста импозатно, а да ли ће бити достиг -
нуто време ће показати.

Маргарет Корт је још као дете наговеш -
тавала успешну спортску каријеру, играла
је кошарку, возила бицикл, бавила се ат -
летиком, а тек у својој четрнаестој години
открила је љубав према тенису. Од тог
тренутка, Маргарет у тенис улази са ве -
ликом жељом, мотивацијом и високим
амбицијама. Свакодневно је вежбала у мес -
ту Олбури у Аустралији, где је рођена и
где је одрастала, а потом је у својој пет -
наестој години почела сарадњу са те нис -
ким стручњаком Франком Седгманом, што

Маргарет Смит Корт

ВЕЛИКИ ГРЕНД СЛЕМ  
ИЗ ДРУГОГ ПОКУШАЈА
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је испоставило се била и прекретница у
њеној каријери. Као јуниорка освојила је
велики број турнира, али како је желела
увек више, била је при морана да се
пресели у Сид неј. Неуморно
је веж бала са својим
трене ром, а велики део
је по свећивала физич -
кој при преми. И тако
све до 1960. године када
је Маргарет Корт осво -
јила сениорско првенство
Ау стралије, и то само два
дана након што је изгубила
у финалу јуниорског шам -
пи о  ната. 

На турниру у Квинсленду успела је да
изненади тада већ славну Ма рију Буено и
пора зи је са 7:5, 3:6, 6:4. Дакле, велики труд
се почео исплаћи вати. Међутим, Марга рет
је желела да оствари веће успехе и ван ау -
стра лијског конти нен та, а нај већа жеља и
циљ су јој били да освоји Ве лики гренд
слем турнир. И тако одлуч на да оствари

своје намере, дошла је на европски кон -
тинент, и 1961. на турниру у То рину дош -
ла до полуфинала, затим је и у Па ризу

изгубила у полуфиналу, док
је на вимблдон ском турниру
била заус тављена тек у чет -
вртфиналу. 

Иако без већих успеха у
тој години, Маргарет не
одус таје од свог циља да
ос воји све највеће свет -
ске турнире и поново
1962. године долази на

европ ски континент где беле жи сјајне
резул тате. Те годин освојила је све турнире
осим једног, али можда и нај вред нијег.
Био је то Вимбл дон, где је потпуно не -
очекивано изгубила већ у првом колу од
славне Били Џин Кинг. Иако разочарана и
потпуно депримирана након тог пораза,
Маргарет Корт је и даље мис лила само на
једно, да не одустане од свог зацртаног
циља. 

Следеће године освојила је свој први
Вимблдонски турнир, и све до 1966. годи -
не освајала је најмање по један гренд слем
турнир сваке године, али никада сва че -
тири у истој години што јој је била жи -
вотна жеља, коју није крила.  

Изненадни крах и
повлачење из
професионалног тениса 

Велике жеље и циљеви, наизглед недо -
стижни, проузроковали су промену код
Маргарет Смит, и она је због не могућ -
ности да освоји гренд слем турнир, донела
одлуку да се повуче из тениса, што је
учинила 1966. године. Да би што пре „по -
бегла“ од проблема, спорта, тениса и де -
пресије Кортова се преселила на нај за -
паднију тачку континента, у Перт, и по све -
тила неким другим животним ствари ма.
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Заиста, та одлука Кортове за многе људе
широм света била је несхватљива, јер је
управо она обележила претходне године у
светском тенису. Маргарет Корт, наиз глед
одлучна да заборави на спорт, водила је
миран и тих живот. Убрзо се упознала са
Беријем Кортом, репрезентативцом Аус -
тралије у једрењу, и већ 1967. године своју
везу су крунисали браком. Њен супруг,
као велики заљубљеник у спорт и тенис,
покушавао је да наговори Маргарет да се
поново врати на тениске терене. Захва -
љујући његовим убеђивањима и нагово -
рима, она поново узима рекет у руке и
наставља тамо где је стала, али са истом
жељом и вољом да што пре освоји Велики
гренд слем. 

Дуго сањани сан
постао јава

Сигурнија у себе, релаксирана и мање
нервозна, поново је започела да хара те -
ниским теренима. Покушавала је сваке
године, бележила сјајне резултате, освајала
турнире, али главни циљ увек остајао не -
додирљив. Чак је успела да 1969. године по
други пут освоји три од четири највећа
турнира. 

Недостајао јој је Вимблдон. 
А онда, дошла је 1970. година! На по -

четку сезоне Кортова је успела да освоји
пр венство Аустралије, а затим и Ролан
Гарос. Одлучна да истраје у трци за својим
циљем, максимално мотивисана и спремна
Маргарет Корт је дошла на Вимблдон, и
„прошетала“ се до финала, а ту је поново
чекала америчка звезда Били Џин Кинг.
Очекивано, финале је било максимално
узбудљиво, и права посластица за све љу -
битеље белог спорта. Маргарет Корт, иако
повређена, желела је да пружи и ви ше од
својих могућности против сјајне Амери -
канке. 

У првом сету виђена је сјајна, неизвесна
и драматична борба. Након мноштва бреј -
кова и сјајних гемова, дошле су до ре -
зултата 12:12, и у двадесет петом гему
Кортова је одузела сервис против нице, да
би у следећем гему сервирала за сет и
добила га са 14:12. И у другом сету борба
није јењавала. Нападале су и једна и друга
а свој сервис опрезно чувале да би дошле
до резултата 7:7. Током драматичне за -
вршнице, Били Џин Кинг је успела да спа -
си пет меч лопти али не и шесту. 

После 2 часа и 28 минута игре Маргарет
Корт коначно побеђује са 11:9 и долази до
толико жељеног трофеја.

Понесена успехом са Вимблдона дошла
је на Ју-Ес опен који је без већих проблема
освојила и тако коначно остварила дуго
сањани сан. 

„Велика Марџ“, остаће у тениској ис -
торији заувек упамћена као прва жена у
опен ери која је освојила Велики гренд
слем и као једна од најбољих играчица
свих времена.  

Коначно до толико жељеног
вимблдонског  трофеја

Oд 2003. године, тениски терен број 3,
комплекса „Мелбурн парк“ носи име про -
слав љене ау стра лијске тенисерке Маргарет
Корт.



Свима је мање-више познато да је Били
Џин Кинг свакако једна од најбољих те -
нисерки свих времена, али вероватно
многи не знају у чему је заправо била тајна
њеног невероватног успеха. Њену игру
красило је више значајних елемената:
борбеност, разноврсност, непредвидивост,
пожртвованост, упорност и изнад свега -
агресивност.

Скоро да није било тениског елемента
који није био савршен, али Били Џин ипак
је била препознатљива по свом неприко -
сновеном волеј ударцу. Била је најбоља у
игри на мрежи, а то је постизала најпре

захваљујући свом ниском бекхенд волеју,
који је био доведен до савршенства. Играла
је врло агресивно, нападајући сваку лопту,
имала снажан и први и други сервис, са
основне линије врло добра, а дроп шот бес  -
прекорно прецизан и неугодан. Када се уз
све те елементе дода још и прави „му шки“
смеч ударац, онда се може рећи да је Били
Џин Кинг била једна од нај савр шенијих
играчица белог спорта. Ме ђутим, она је о
себи имала скромније мишљење па је сма -
трала да су њени ос новни квалитети који
су је издвајали од других, били бекхенд и
феноменална по кретљивост и агресивност. 
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Били Џин Мофит Кинг

АГРЕСИВНОСТ ДО ФАНАТИЗМА 

Били Џин Кинг и Маргарет Смит 26. јуна 1962. у Вимблдону
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Заиста, имала је сјајне атлетске спо -
собности, и својим изванредним трчањем
одавала је утисак као да може да се у сва -
ком тренутку нађе на било ком делу те -
рена. Увек озбиљна, оштроумна, оштрог
језика, концетрисана само на меч, поне кад
је деловала и препотенто, па због тога
често и није била омиљена код пред -
ставника седме силе. Наравно, Били се
није много освртала на то, већ је увек била
доследна себи и спремна да брани своје
ставове, а то је често на терену испољавала
гласним узвицима, гримасама, итд. 

Тенис изнад свега

Били Џин Кинг је током своје дуге ка -
ријере освојила 12 гренд слем титула, али
је и била изложена многобројним повре -
дама које су је спутавале да забележи још
боље и веће резултате. Упркос томе, она се
увек са великом жељом и вољом враћала на
терен и играла сјајне мечеве. Оно што је
још одвајало од других играча је била њена
невероватна љубав и преданост тенису.
Сматрала је да није добро то што многи
играчи играју тенис, егзистирају захва -
љујући њему, а притом не знају како је
тенис настао и како се развијао. Када није
била на терену, своје слободно време по -
свећивала је само тенису, читала о тенису
и тениској историји, ствараоцима игре,
великим шампионима и слично. Сматрала
је да је то начин на који ће унапредити
своје размишљање о томе што игра, да ће се
обогатити новим идејама, и можда је
управо то била тајна успешне каријере
Били Џин Кинг. Посебно је занимљиво то
што је Били прилично касно почела да се
бави тениском игром, јер како је рођена у
Лонг Бичу у Калифорнији, више се инте -
ресовала за бејзбол, а често је као девој -
чица играла и кошарку па и фудбал.

У својој једанаестој години, Били Џин је
први пут узела рекет у руке, и како сама

каже, од тог тренутка је осетила неверо -
ватну жељу и вољу за овим спортом, и већ
тада је себи поставила циљ да једнога дана
постане светска шампионка белог спорта. 

Уживала је у сваком тренингу, ударцу,
покрету, тениској опреми, а рекет готово
никад није одвајала од себе. Толико је била
заљубљена у тенис да готово никада није
осећала потребу за одмором или краћом
паузом. Једноставно, за њу је тенис био
велики изазов, а испред себе је видела само
један циљ, место број 1.

Ненадмашна 
вимблдонска владарка

Били Џин Кинг је са својих 14 година
освојила првенство Јужне Калифорније, и
то је био први плод њеног свакодневног
неуморног вежбања. Да би се што брже
развијала и стасавала у будућу шампионку,
био јој је неопходан новац, па је захваљу -
јући својим суграђанима који су сакуп -
љали новац за њу, почела да учествује и на
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већим турнирима. Тако се Били Џин Кинг
са својих 17 година, 1961. године, први пут
појавила на Вимблдону и већ тада напра -
вила сензацију освајањем титуле у жен -
ским паровима, заједно са својом вршња -
кињом Карен Хантзе. Понесена тим успе -
хом, Били Џин полако, али сигурно корача

ка тениском Олимпу, и 1963. године до -
лази до финала Вимблдона у синглу, где је
поражена од легендарне Маргарет Корт.
Вероватно, тада није ни слутила, да ће се
једнога дана њено име, уписано златним
словима наћи баш ту на Вимблдону као
рекордерка са највише освојених вимбл -
донских титула. Били Џин Кинг са 20 ос -
во  јених вимблдонских титула и данас је
рекордерка, с тим што је касније тај рекорд
изједначила сјајна Мартина Навратилова.
Успела је да на најпрестижнијем турниру
на свету у синглу тријумфује шест пута, у
дублу 10, и у мешовитим паровима четири
пута. Овај рекорд остварила је 1979. го -
дине, када је у дисциплини парова  играла
управо са Мартином Навратиловом. 

Били Џин Кинг је у периоду 1966–1968.
године, три пута заредом освајала вимбл -
донску титулу, да би се после неколико
година и два пораза у финалима овог тур -
нира поново вратила на вимблдонско по -
бедничко постоље, и то три пута, 1972,
1973. и 1975. године. Заиста, после 20. ос -
во   јених вимблдонских титула, Били Џин
Кинг заслужује са правом да се назове не -
надмашном владарком краљевског клуба у

РЕКОРДИ 
ЗА СВА ВРЕМЕНА

Дванаест гренд слем титула у синглу
сврставају Били Џин Кинг међу највеће
горостасе у историји женског тениса.
� 6 титула на Вимблдону у синглу;
� 4 титулe на Ју-Ес опену где је била

најбоља четири пута (1967, 1971, 1972,
1974), 

� 1 титула на Ролан Гаросу (1972);
� 1 титула на Отвореном првенству Ау с -

тра  лије (1986);
� Били Џин Кинг је наступала и за Фед куп

тим Америке, са којим је освојила 7
титула првака света (1963, 1966, 1967,
1976, 1977, 1978, 1979). 
Да ова велика светска шампионка није

била успешна само на тениском терену,
показала је и оснивањем многих спортских
организација као што су Женска спортска
фондација и Светски тениски тим, али
најзначајнија је свакако Женска тениска
асоцијација (WТА).   
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Крис Еверт

ЛЕПОТИЦА
ЧЕЛИЧНИХ
НЕРАВА

Крис Еверт, једна од најбољих тени -
серки света свих времена рођена је 21.
децембра 1954. године у Форт Лодердејлу,
близу Мајамија на Флориди (САД).  Гео -
графска предодређеност, уз више него дуг
сунчани пе риод у току године, утицали су
да су многе њене вршњакиње тада јуриле
за тениском лоптицом бројним теренима
широм сунчане Флориде. Али, само једна
од њих израсла је до неслућених тениских
висина – Крис Еверт. Велика шампионка  и
дефинитивно тенисерка која је обележила
седамдесете и велики део осамдесетих
година прошлог века. 

Крис Еверт је у својој каријери освојила
готово све што се освојити може у тенису.
Власник је многих рекорда који ни до
данас нису превазиђени. Њено понашање,
смиреност, стрпљење и невероватно миран
темперамент разлог су зашто су је многи
звали „ледена краљица“.

Када је реч о жен ском тенису тог вре -
мена, углавном се го вори о две играчице
које су својим ри валством обележиле тај
период, а то су биле Крис Еверт и Мартина
Навратилова. 

Баш као што су у мушкој конкуренцији
то били Мекинро, Конорс и Борг једно
време, касније Пит Сампрас и Агаси, тако
се и међу тенисеркама памте ривалства
Монике Селеш и Штефи Граф, а управо
пре њихове ере надметања Крис Еверт и
Мартине Навратилове. 

Њихова  међусобна борба и ривалство,
почели су још када је Евертова имала 18
година, тачније када је почела и њена про -
фесионална каријера. Њихови дуели има -
ли су три јасне фазе у току каријера. У

Двадесетогодишња Крис Еверт у финалу Вимблдона 1974.



првој, доминирала је Крис Еверт и то је
трајало до 1978. године, када је однос у
победама био 21:4. Затим од Вимблдона
1978. до Отвореног првенства Аустралије
1982. године, боља је била На вратилова са
скором 14:9 а у трећој фази њиховог ри -
валства искључиво је боља би ла Мартина
Навратилова са чак 13 уза стопних победа и
скором од 25:7. Укупни скор у њиховим
мечевима је 43:37 за Навратилову.

Међутим, у гренд слем трофејима у син -
глу однос је 18:18. Мечеви између ове две
шампионке увек су изазивали огромно
интересовање. Увек су били пуни на боја,
емоција, без   условне борбе. Јед но ставно
речено било је то ривалство које ће можда
и заувек остати као највеће у тениској
историји када је реч о женском тенису.

Седам пута 
краљица Париза

Крис Еверт је, дакле, постала професио -
нална тенисерка са својих 18 година, тач -
није 1972, а већ 1974. године освојила је
два гренд слем турнира – Ролан Гарос и
Вимблдон. Од тог тренутка, кренула је и
њена потпуна доминација на тениским
теренима, низала је победе за победом,
трофеј за трофејом. Била је светски број 1
чак седам година, а у периоду између 1974.
и 1986. године, Крис Еверт је сваке године
освајала најмање по један гренд слем тур -
нир. У својој каријери освојила их је 18.

На Ролан Гаросу била је најубедљивија и
по ставила можда и необорив рекорд са се -
дам освојених трофеја и то 1974, 1975, 1979,
1980, 1983, 1985. и 1986. године. 

На Ју-Ес опену била је нешто мање ус -
пешнија, тач није један трофеј мање у од -
носу на Ролан Гарос, а победник тог тур -
нира била је 1975, 1976, 1977, 1978, 1980. и
1982. го дине. 

На Вимблдону је била најбоља три  пута
и то 1974, 1976. и 1981. године. 

Отворено првенство Аустралије осва -
јала је два пута – 1982. и 1984. године. Та -
кође има и три гренд слем титуле
освојене у дубл конкуренцији. 

Са аме ричким Фед куп тимом има осам
наслова првака света и то 1977–1982, 1986.
и 1989. године. 

Може се закључити и на основу осво -
јених трофеја да је Крис Еверт била на ј -
убедљивија на турнирима који се играју на
шљаци и на тој подлози није била пора же -
на чак пуних шест година, чиме је по ста -
вила можда и необорив рекорд, а забе ле -
жила је и 125 узастопних победа. Такође,
она је власник још једног рекорда са само
146 пораза од укупно одиграних 1.309 ме -
че ва. Заиста импресивно! 

Свакако најјачи утисак на Крис Еверт
остављају три освојена трофеја на Ролан
Гаросу, 1975, 1985. и 1986. године, јер је у
финалу тих турнира побеђивала њену
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највећу ривалку тог времена Мартину
Навратилову. Битно је истаћи да ни Париз
односно Ролан Гарос није заборавио на ве -
лику шампионку, па је 1997. године чуве -
ни председник Француске тениске феде -
рације и дугогодишњи председник ITF-а,
Филип Шатрије, уручио Крис Еверт специ -
јално признање за животно оства рење. 

Прославила „Rolex“
и „Еllesse“

Треба истаћи да је Крис Еверт била прва
милионерка у женском тенису, а захва љу -
јући њој тада мала италијанска фирма
спортске опреме „Ellesse“, чију је оп рему
Евертова носила, постала је светски гигант
у тој области. Слична ситуација је и са
најбољим светским произвођачем сатова
марке „Rolex“.

Наизглед тиха, мирна и сконцен трисана
само на тенис, Крис Еверт је ипак имала и
другу страну живота, поред оне спортске.
Било је посебно бурно у њеном љубавном
животу. Најпре је светски ауди то ријум за -
интере совала њена веза са легендом муш -
ког те ниса Џимијем Конорсом. Били су за -
једно неколико година на почетку њихо -
вих ка ријера, али ипак с обзиром да су би -
ли мла ди и успешни та веза није могла да
се одр жи, јер се Конорс наводно почео за -
бављати са једном бившом мис света.
После 11 година од разлаза са Џимијем

Конор  сом, Крис Еверт се удала за тада
бри танског тениског шампиона Џона Лој -
да, који је чак и жртвовао своју ка ријеру
због супруге. Пошто ни тај брак није
успео, Евертова се удала по други пут,
овога пута за скијаша Ендија Мила. Сво -
јевремено говорило се и да је била у вези са
сином некадашњег пред сед ника Америке
Џона Форда, Џеком, као и са познатим
глумцем Бертом Реј нол д сом и британском
рок звездом Ада мом Фејтом. Данас је нај -
чешће за једно са једним од највећих голф
игра ча света Грегом Нор маном.

Крис Еверт изузетно активна када су у
питању пословне активности, често је при -
сутна на тениским мечевима у улози са -
говорника или коментатора ТВ станица
као што су ВВС или NВС. Уредник је и чу -
веног магазина, „US Tennis Magazine“, a
има и своју тениску акаде мију. 

Од када се повукла са терена, Крис је
ангажована и у многим ху мани тарним ак -
тивностима, а круна је тра дицио нални тур  -
нир који носи њено име „Крис Еверт Про-
звезде тенис класик“, ко ји се одр жава ради
прикупљања средстава намењених деци
која су била жртве на сиља. Треба истаћи да
је Крис Еверт била осам година председ -
ник WТА. На крају, може се закључити да
је Крис Еверт једна од највећих тениских
имена женског тениса, и шампионка која
је била пред одређена за постављање ре -
корда, до данас необоривих!        

ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ



Када се у тениским круговима говори о
шампионима, тениским звездама, непобе -
дивим асовима, најбољим играчима свих
времена, владарима белог спорта, свакако
да је једна од њих и Мартина Навратилова,
по резултатима можда и најуспешнија од
када је тенис уопште измишљен.

Ова натурализована Американка, чехо -
словачког порекла, освојила укупно 58
гренд слем титула, од тога 18 у синглу, 31
у паро вима и 9 у мешовитом дублу. 

Још као девојчица показивала је интере -
совање за тенис, али и за другим спор то -
вима као што су скијање и хокеј. Иако под -

једнако успешна у свим спортовима ко јим
се бавила, Мартина је ипак највише пока -
зала у тениској игри, а како је још као врло
мала остала без оца, њен таленат је правим
путем усмеравао њен очух, који је свако -
дневно улагао огромне напоре како би
Мар тина што пре напредовала, и један је
од најзаслужнијих што је ова велика шам -
пионка достигла тениски Олимп. 

На свом првом турниру као осмого диш -
ња девојчица дошла је до полуфинала, са
четрнаест година освојила је свој први на -
ционални турнир, а са шеснаест је била
прва на листи најбољих тенисерки Чехо -
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Мартина Навратилова

ДО ПЕХАРА ВИМБЛДОНА 1983.
ИЗГУБИЛА САМО ПЕТ ГЕМОВА

Друга титула на Вимблдону за Навратилову у само два дана: 
Мартина Навратилова и Били Џин Кинг, победнице женског дубла, 1979.
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сло вачке. Својим резултатима стекла је пра -
во да наступа на турнирима широм света,
укључујући и Америку.

У Америци је боравила први пут 1973.
године и као тинејџерка потпуно се за -
љубила у амерички начин исхране, што ју
је довело и до проблема са вишком кило -
грама, па је то проузроковало њене лошије
резултате на почетку каријере. Губила је
на турнирима од славне Крис Еверт, која је
касније постала и њена највећа ривалка у
дугогодишњој каријери. Ипак, Наврати ло -
ва се брзо вратила у форму и већ 1974. го -
дине у четвртфиналу Отвореног првенства
Аустралије савладала је тада актуелну
шам пионку чувену Маргарет Смит Корт. 

Одлазак у Америку
Иако млада, Мартина Навратилова је

своју будућност видела на америчком кон -
тиненту, и са само деветнаест година до -
нела је одлуку да се пресели у Америку,
упркос томе што је знала да ни она ни

њена породица дуго времена неће моћи да
се врати у Чехословачку. Наравно, било је
тешко да се привикне на нову земљу и но -
ви начин живота, али упорност и истрај -
ност шампионке су победили. Сматрала је
да се једино у Америци може развити у
врхунску тенисерку, али и личност. Имала
је све услове, па се неуморно трудила да
испуни своје циљеве. Наредних неколико
година освајала је велики број турнира у
синглу, али никако није могла да се до -
могне победничког постоља на једном од
четири највећа гренд слем турнира.
Упркос тој чињеници, Мартина је ипак
успела да се пробије на позицију број 3
светске ранг-листе. Када се потпуно при -
викла на нове услове и нови начин живота
у Америци, све је више стремила ка првом
месту WТА листе, и коначно 1978. године
у тешком фи налу Вимблдона против своје
велике ривалке Крис Еверт, успела је да
победи и тако освоји прву гренд слем ти -
ту лу, а тиме  постане и светски број 1. 

РЕКОРДИ 
ЗА СВА ВРЕМЕНА

Мартина Навратилова је по многима најбоља игра -
чица свих времена. Такав статус заслужила је резулта -
тима и великим бројем титула које је освојила у својој
богатој каријери. 
� Једина играчица која је 9 пута подизала вимбл донски

пехар (1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,
1990); 

� У своју богату ризницу додала је још 4 гренд слем
трофеја са Ју-Ес опена (1983, 1984, 1986, 1987); 

� 3 трофеја са Отвореног првенства Аустралије (1981,
1983, 1985);

� 2 титуле са Ролан Гароса (1982,1984). 
Навратилова је у конкуренцији синглова побеђивала

167 пута и тиме оборила рекорд Џимија Конорса који је
освојио 109 титула. Однос победа и пораза је 1.442:219.
Рекордерка је постала подедивши у 23 узастопна фина -
ла, а још је освајала титуле у  дублу рекордних 84 пута. 



Богиња Вимблдона
Иако је прву титулу на Вимблдону осво -

јила у 22. години, што је по мно гима за
модерни тенис доста касно, Мартина На -
вратилова је баш на овом турниру оборила
све рекорде и чак девет пута подизала
најсјајнији и најдражи пехар краљевског
клуба. Од тог првог освојеног Вимблдона,

практично креће и њена те ниска влада -
вина, и тад почиње ера Мартине Навра -
тилове. Већ следеће године на Вимблдону,
поново је шампионка, и у синглу и у кон -
куренцији парова. Када је реч о овом
турниру на трави, Навратилова га поново
осваја 1982. године и наредних шест го -
дина суверено влада вимблдон ским те -
реном, а и светском ранг-листом, јер је од
1982. па до 1985. године била свет ски број
један са 156 узастопних недеља прове -
дених на тој позицији, а уку п но је провела
331 недељу на челу WТА листе. Уз вим -
блдонски, тих година осва јала је и мно ш -
тво других турнира и дефи нитивно је обе -
лежила 80. године прошлога века.  

Године 1984. Навратилова је прогла шена
за најбољу спортисткињу света. Њену фе -
но меналну каријеру, обележило је и ве -
лико ривалство са сјајном Крис Еверт са
којом се константо сме њивала на позицији
број 1 светске ранг ли сте. Остао је  упечат -
љив моменат из 1986, када се први пут
вратила у своју Чехословачку од када је
отишла у САД. То је био најважнији ме -Т
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Разговор са британском краљицом,
привилегија само најбољих

Пише: Мирослав Радојчић

ВЕЛИКО
ФИНАЛЕ
Лондон, 1. јула,1988.

Американац Артур Еш, једини црни побед -
ник Вимблдона, шампион из 1975, једини се
досад усудио да гласно размишља о фаво -
ритима, све до краја. За четворицу полуфи -
налиста, који су данас излазили на терен, он је
рекао да је по досадашњим играма Бекер
најбољи, а Мечир најпотцењенији. 

После ће бити лакше…
Бекер је играо већ једном, са прошлого -

дишњим шампионом Кешом, и то већ у чет -
врт финалу он и Лендл данас играју друго
полуфинале. И један и други то су добро
знали, јер су били сигурни да ће им, који год
од њих прође званично финале, казати: ,,О'кеј
Вимблдоне, тамо ће бити лакше!“ Знао је то,
нарочито, светски ас број један Лендл, јер је
пре две године против тада 18-годишњег Бе -
кера овде изгубио и право и званично
финале.

Са овом „званичношћу" одмах да се и
прекине и само још да се дода толико како су
изгледали скоро сви досадашњи дуели ових
финалиста: Лендл је, када се све сабере,
водио против Бекера са б: 4, али овим скором,
до сада слабији, били су зачудо успешнији на
страни. Тотално, значи „нелогика логике"!
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дијски догађај, јер је Навратилова дошла у
своју постојбину у саставу Фед куп тима
Аме рике, али је упр кос томе била доче -
кана ова цијама. Иако је била бес прекорно
физички припремље на, и веро ватно могла
да продужи каријеру за још неко време,
пред налетима нових тениских звезда, пре
свега Штефи Граф и Монике Селеш, ипак
је своју каријеру окончала 1994. године. 

Једна амбиција 
и једна жудња

Код спомена Бекерове нешто млађе коле -
гинице, која је са деветнаест година већ прва -
киња света, обавезно је рећи нешто и о пра -
вом вимблдонском финалу, оном женском.
Ова незгодна америчка тинејџерка не само да
досад није изгубила ни један сет, него досад
никоме ни у једном сету није дала више од два
гема! Невероватно, али истинито, њен полу -
финални меч против познате брбљивице Па -
меле Шрајвер личио је више на неки тренинг,
него на дуел за улазак у финале.

Тако се сада долази до репризе прошлого -
диш њег финала. И лане су Штефи и Мартина
играле у финалу, Штефи Граф равно туце
година млађа, била је фаворит, и лане је гледа -
лиште било поде љено, али је на крају тријум -
фовала Мартина. Све је то и сада сем што је
осмо струка победница годину дана старија, а
светска првакиња годину дана зрелија.

Па ипак, ово ће у суштини бити судар из -
међу амбиције спортски одмаклог доба и
жудње спортски долазећег доба. Мартина (у
тенису се сви ословљавају првим именом) има
часну амбицију да освоји свој девети Вим -
блдон и да тако постане вимблдонски шам -
пион свих времена. Штефи има страшну
амбицију да Вимблдон освоји први пут и да
пре своје двадесете освоји Велики гренд слем.
Обе ове „ледис“ имале су већ уочи свог судара
непоновљиве рекорде: „чешка Американка" 7
узастопних победа у Вимбл дону, Немица 20
узастопних победа на гренд слем турнирима.

Свеједно, боље је што је победила На -
вратилова, која у слему и са Евертовом има

четири победе више, јер Навратилова је
једина играчица на свету која се још може
носити са Графовом. Јер је Кристи негде на
скијању нашла једног од америчких репре -
зентативаца у белом спорту и има бар утеху да
се убрзо после Вимблдона по други пут удаје.
Овај меч „старих дама" био је сјајан и најбоље
би било да се овамо више не враћају.

Опроштај „старих дама“, ако је био опро -
штај, стварно је на неки начин био и вели -
чанствен, као што сте већ и сами видели.
Постоје само три-четири играчице на свету
које на главној вимблдонској позорници могу
играти. Постоје и они који овде долазе годи -
нама и никад се тој позорници нису ни при -
ближили, јер се никако нису могли издићи
изнад нивоа осредњих и успутних извођача.

А сад адио, збогом 102. Вимблдоне. Ниси
заслужио да оволико будеш мучен са кишног
неба. Ниси заслужио да тако будеш упамћен. И
нећеш бити. Донео си нам нешто што се не
доживљава често, призор смене генерација и
како то у животу изгледа.  Негде касније, у
твојим архивама, стајаће да је у женском
финалу млађана Штефи Граф победила осмо -
струку краљицу Мартину Навратилову, ста -
јаће да је Борис Бекер надмоћно савладао
Швеђанина Стефана Едберга, старог ривала и
доброг другара. 

(„Спорт“, 2. јул 1988)



Штефи Граф

РЕКОРДЕР 
ЗА СВА
ПОКОЛЕЊА

Са три године већ је држала дрвени
рекет и опонашала покрете старијих, са че -
тири је имала тренинге свакога дана осим
недеље, да би у петој години играла и први
турнир. Штефани Марија, односно много

познатија као Штефи Граф, рођена је 14.
јуна 1969. године, у Манхајму, у тадашњој
Западној Немачкој. Обележила је послед -
ње две деценије ХХ века, а у својој кари -
јери освојила је у тенису све што се осво -
јити може, оборила многе рекорде који ни
до дан данас нису достигнути. 

Златни слем 
и олимпијско злато 

Први професионални турнир одиграла
је са само 13 година. Ту прву сезону завр -
шила је на 124. месту на WТА листи, сле -
деће године била је 22, а 1985. године већ
је била на месту број 5. Прву титулу ос -
војила је 1986. године, а те године освојила
је још седам турнира и завршила  сезону на
трећој позицији WТА листе. Следеће,
1987. године, Штефи Граф је освојила  свој
први гренд слем турнир и то на Отвореном
првенству Француске када је у финалу
савладала велику Мартину На вратилову.
Нико на свету није могао ни да претпо -
стави да ће неко са 19 година постићи
резултат који нико није успео да оствари.
Али, управо се то до годило 1988. године,
када је Штефи Граф освојила сва четири
гренд слем турнира у години, и била
победница на Олим пијским играма у
Сеулу. 

Од тог тренутка у новинарском жаргону
уводи се нови назив за такав успех –
„Златни слем“. С обзи ром да је то био ап -
солутни рекорд у те нису, Штефи Граф је
поставила нове стандарде а и загоспо да -
рила као нова краљица белог спорта. На -
равно, и до данас је овакав рекорд сан
сваког играча било у мушком или женском
тенису. 

Након убедљиве владавине на тениским
теренима тих година, долази и до првих
проблема већ 1991. године. Низали су се
јадан за другим, повреде, лични проблеми,
пад форме, али и појављивање нове тени -

Т
ЕН

И
С

б
ез

 г
р

ан
и

ц
а

678

Штефи Граф на Вимблдону 1987. жали за
изгубљеним поеном у мечу са Габријелом

Сабатини
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ске звезде Монике Селеш. Те године,
Штефи Граф је освојила само једну титулу
и то на Вимблдону, када Моника Селеш
није ни учествовала. Велика битка Граф –
Селеш трајала је неколико година и на -
жалост окончана је на врло пора жавајући
начин, када се догодио познати инцидент
напада ножем на Монику Селеш на
турниру у Хамбургу, од стране Гинтера
Пархеа, су лудог обожаваоца Штефи Граф. 

Тада је Штефи Граф поново постала
играчица „број један“ али је наредни пе -
риод био итекако под плаштом догађаја о
нападачу Гинтеру Паркеу, и о  неправди
коју је проузроковао тај инци дент. 

Селешова је успела да се врати на терен
1995, када је поново постала једна од нај -
бољих, али више никада није била у форми
као што је то био случај пре тра гичног
инцидента. Чак су једно време Штефи и
Моника делиле прво место на WТА листи. 

Наредних неколико година Штефи Граф
је покушавала да опстане на врху WТА

листе, али  је 1997. године пропустила ве -
лики број турнира због низа повреда.

У то време на тениском небу појавила се
још једна звезда – Мартина Хингис из
Швај царске. Штефи Граф освојила је само
још један, свој последњи гренд слем
турнир 1999. године, победивши управо
Хинги сову у финалу Отво реног првенства
Фран цуске. Исте године одиграла је и
своје по следње финале, када је на

Вимблдону из губила од младе Амери -
канке Линдзи Де венпорт. Једна од најве -
ћих звезда белог спорта, повукла се 1999.
године, и то у тренутку када је била на
позицији број 3 на WТА листи.

Са Шумахером најбољи 
спортиста Немачке

Штефи Граф је свакако једна од највећих
тениских звезда свих времена, а такав ста -
тус у тениском друштву великана заслу -
жила је искључиво својим резултатима.

Штефи Граф је вимблдонски трофеј подизала чак седам пута



Она је укупно провела чак 377 недеља на
месту број 1 WТА листе, и такав резултат
још нико није успео да понови. Осам
година је била светски број 1, и једина је
играчица која је успела да на сваком гренд
слем турниру буде шампионка бар по
четири пута. Укупно је освојила 22 гренд
слем титуле, и то седам пута у Вимблдону
(1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996),
шест пута најбоља на Ролан Гаросу (1987,
1988, 1993, 1995, 1996, 1999), пет пута је
освојила трофеј на Ју- Ес опену (1988, 1989,
1993, 1995, 1996) и четири титуле на От -
вореном првенству Аустралије (1988, 1989,
1990, 1994). Укупно је освојила 107 WТА
турнира и то са скором од 900:115 у односу
победе – порази. 

Штефи Граф се приликом повлачења из
професионалног тениса 1999. године нала -
зила на трећој позицији WТА листе. Треба
додати да су Штефи Граф и возач Фор муле
1 Михаел Шумахер 2011. прогла шени за
најбоље спортисте Немачке свих времена.         
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ОТАЦ ЗАБРАЊИВАО
ДРУЖЕЊЕ

Највећу улогу у животу Штефи Граф имао
је њен отац Петер, који је још као девојчицу
од три године учио тениским корацима.
Како многи сматрају, био је и сувише ам -
бициозан и суров када је у питању однос
Штефи Граф према тенису. Све је било
подређено њеном пренапорном вежбању и
игрању тениса, па је ишао толико далеко да
је забрањивао Штефи да се дружи са било
којом од тенисерки јер је сматрао да је то
губљење времена. Међутим, 1995. године
долази до великих проблема у његовом
пословању, када је оптужен и ухапшен због
утаје пореза. Тек након тога Штефи Граф се
ослободила тог притиска и почела „нор -
мално“ да живи. Недуго после тог догађаја
почела је да се забавља са великом те ниском
звездом Андреом Агасијем. Они су се
венчали 22. октобра 2001. године, а  четири
дана касније рођен је њихов син Џејден Гил.
Две године касније добили су и ћерку Џез Ел.
Данас Штефи Граф са својом породицом
живи у Лас Вегасу.     
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Венус и Серена Вилијамс

ТАМНОПУТЕ
ВЛАДАРКЕ
НОВОГ
МИЛЕНИЈУМА 

Да су сестре Вилијамс јасан показатељ да
тениска игра није предодређена само за
богате и успешне, свакако нам најбоље све -
доче њихови резултати невероватно успе -
шна тениска каријера. Чињеница да су Ве -
нус и Серена Вилијамс у својој каријери
укупно освојиле 32 гренд слем титуле,
укљу чујући и титуле у конкуренцији
парова, три олимпијска злата, и обе биле
на месту број 1 светске WТА листе, до -

вољно говори да се са правом могу назвати
највећим тамнопутим шампионкама свих
времена.

Своју моћну тениску империју започеле
су на крају прошлога века, када су се „пен -
зионисале“ Моника Селеш и Штефи Граф,
а суверено је спроводиле током новог ми -
ленијума. Само су у периоду од 1999–2005.
године освојиле чак 18 гренд слем титула
и два олимпијска злата у Сиднеју 2000. го -
дине. У том периоду освојиле су још много
титула и захваљујући тим резултатима
постале су по први пут светски број 1,
Венус 25. фебруара 2002, а Серена 8. јуна
2002. године. Сестре Вилијамс су 5. априла
1999. постале прве сестре у исто рији, које
су заједно ушле у топ 10 најбо љих игра -
чица света. Када је 28. фебруара исте го -
дине, Венус освојила турнир у Окла хоми,
Серена је освојила турнир у Па ризу, и тиме
су ове сестре поставиле још један рекорд,
тако што су постале прве сес тре које су
освојиле турнире у истој недељи. 



Сестре – велики ривали

Још као девојчице кроз заједничко тре -
нирање, спаринговање, надметање, полако
су градиле и међусобно ривалство. Уз мно -
го уважавања, поштовања и сестринске љу -
бави једне према другој, увек је била и
присутна жеља за победом. Биле су слич -
них карактерних особина, па ни једна, као
ни друга, нису лако подносиле поразе.
Увек су желеле да доминирају, да буду
респектоване, а не оне да респектују, па
чак иако је са друге стране мреже била
рођена сестра. Како је старија Венус брже
напредовала и упливавала у професио -
налне тениске воде, Серена се неуморно
борила и покушавала да је сустигне, и тако
су се 15. марта 1999. године састале у
финалу турнира у Мајамију, где је била
успешнија старија Венус (6:1, 4:6, 6:4). 
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...Серена је сестру у стопу пратила

Венус је у почетку брже
напредовала…
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Међусобни мечеви низали су се један за
другим, а ривалство је расло, и увек су
приказивале беспоштедну борбу. Тако су у
својој каријери одиграле 8 гренд слем
финала у којима је успешнија била млађа
Серена са скором од 6:2, а њихово по -
следње гренд слем финале оди грано је на
Вимблдону 2009, у коме је славила Серена
– 7:6(3), 6:2. 

Витрине сестара Вилијамс препуне
су трофеја са свих гренд слем

турнира: Вимблдон, Аустралијан
опен, Ролан Гарос…

ТИТУЛА „КАО ПЛЕВЕ“
Серена Вилијамс, иако млађа од фено -

меналне сестре Венус, успела је да је пре -
вазиђе када су у питању гренд слем титуле.
Једна је од ретких која може да се похвали да
је освојила сва четири гренд слем турнира и
у појединачној и у конкуренцији парова.
Једна је од најбољих америчких играчица
свих времена а сигурно и једна од најбољих
у историји белог спорта. 

Освојила је 38 титула од чега 14 гренд
слем титула у синглу и 12 гренд слем титула
у кон куренцији парова. Такође има и
завидан успен на Олимпијским играма – 4
Олим пијска злата. У Сиднеју 2000. и Пекингу
2008. у паровима, а у Лондону 2012. године у

синглу и у пару са сестром Сереном. 



Многи су сматрали и говорили да се
ипак једна према другој често понашају
крајње попустљиво у ситуацијама када је
некој од њих преко потребан добар ре -
зултат, али оне су увек то демантовале и

штавише нису биле ни мало благе у неким
изјавама једна о другој. Тако на пример,
пред вимблдонско финале 2008. године
кружиле су приче у штампи и те ниским
круговима да је могућа породична „на -
мештаљка” сестара Вилијамс, али оне су
овако објасниле ту ситуацију. У својој
изјави Венус је казала: 

„Ја сам на то већ навикла, и Серена ме не
може омести нити помрсити моје рачуне.
Код нас сестара нема суревњивости још од
малена, пошто смо тако васпитане. Увек јој
желим све најбоље, па и у овој игри којом
се бавимо. Када она прави добре резултате,
пресрећна сам, као да сам ја направила
такав подвиг. Јасно, осим када игра против
мене, тада пружам све од себе и желим да
победи боља“.

Са друге стране, Серена је изнела своје
виђење о односу и ривалству са сестром: 

„На терену никога не респектујем, па ни
Венус. Не признајем никога за фаворита.
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УЗОРИ БЕКЕР И САМПРАС
Венус Вилијамс, играчица са мушким те -

лесним предиспозицијама, играчица са нај -
јачим сервисом на планети у женском те -
нису, са невероватно јаким форхендом и
њеним омиљеним смеч ударцем, одувек је
сањала само једно, да сервира као Борис
Бекер и да игра као Пит Сампрас. У великом
делу то је и успела јер је њен сервис био
готово једнако јак као код мушких тенисера
а за игру као Сампрас недостајала јој је само
боља покретљивост. 

Њена корпулентна грађа, висина од 185 цм
и маса од 73 кг, онемогућавала јој је боље
кретање при намештању за ударац, али то је
практично била и њена једина мана. Венус
Вилијамс је освојила 41 титулу а од тога
седам гренд слем титула, четири олимпијска
злата, и чак 12 гренд слем титула у тандему
са сестром Сереном у конкуренцији парова. 



Чак и кад нисам у најбољој форми, не оду -
стајем од циља и наравно да је неко бољи
од мене. Ми смо се састајеле широм света,
у различитим приликама, осам пута у
финалима WТА турнира и имам бољи
скор, али то је најмање пресудно за ово
предстојеће финале”. 

Отац Ричард строги
учитељ

Сестре Вилијамс су током детињства
пролазиле кроз много мрачне и ружне
периоде живота. Одрастале су у окружењу
где је владало сиромаштво, насиље, кри -
ми нал, болест и беда, а за спорт готово да
нико није марио. Захваљујући својим ро -
дитељима а првенствено оцу Ричарду који
их је свим напорима покушавао издвојити
из таквог окружења и усмерити ка правим
животним вредностима, сестре Вилијамс
су кренуле правим стазама успеха. Отац им

је био уједно и тренер и родитељ, и све је
подредио њима како би бар од једне на -
правио успешну тенисерку. Није ни слу -
тио да ће једнога дана постати отац можда
и најпознатијих сестара на свету. 

Осим Серене и Венус, у истом дому
одрастале су још три кћерке оца Ричарда и
мајке Ореј син, и није се било лако избо -
рити са свим животним проблемима који
су их пратили у таквом окружењу. 

Захваљујући оцу, Се рена и Венус су не -
уморно вежбале, ула гале огромне напоре
како би научиле да играју тенис и то су
врло брзо постигле, јер је Серена на тур -
нирима за девојчице до 10 година успела
да забележи чак 46 победа у 49 мечева.
Треба напоменути да су под прити ском, по
многима престрогог оца, дано ноћно веж -
бале а да при том нису смеле ни да раз -
мишљају о неким профе сионалним турни -
рима, јер је он сматрао да би биле изло -
жене честим нападима расизма. 
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Сестре Вилијамс са олимпијским златом на Играма у Лондону 2012. 
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угославија је на гренд слемовима
има ла значајно место са својим пред -
став ницима, од славног Пунчеца који

је играо полуфинале Вимблдона још у пе -
ри оду између два светска рата, да би кас -
није веома важно учешће имали Пилић,
Фра нуловић, Јовановић, Живојиновић,
Ива  ни шевић, Прпић, Мима Јаушовец и
Мо ника Селеш.

Мима Јаушовец је чак три пута играла у
финалу Ролан Гароса (1977, 1978, 1983),
једном тријумфовала против Румунке
Фло ренте Михаи (1977), док је Моника
Селеш чак девет пута стала на победничко
пос тоље у Мелбурну, Паризу и Њујорку.

Што се тиче такмичара из Србије, Новак
Ђоковић са пет освојених појединачних
титула (Вимблдон, Њујорк, Мелбурн) и
Не над Зимоњић са седам освојених гренд
слем титула у дублу и микс дублу, су обез -
бедили почасно место у историји светског
и нашег тениса за сва времена, баш као и
Ана Ивановић, која је 2008. године тријум -
фовала у Паризу. 

Више од једног века четири највећа тениска турнира 
на свету чувају своју традицију. Прва првенства кренула су
крајем XIX века, да би данас, на почетку новог миленијума,
ове шампионате пратили љубитељи тениса широм планете,
ишчекивали, стрепели, надали се 
и навијали за своје љубимце.

VI ДЕО



Сунчано,
врело,
далеко...

У сред аустралијског лета, од 19. јануара
до 1. фебруара, када се тепературе крећу и
преко 40 степени Целзијуса на најудаље -
нијем континенту игра се први гренд слем
сезоне – Аустралијски опен. Надимак
азијско-пацифичког гренд слема је „Срећ -
ни слем“ због тога што му из године у го -
дину расте посећеност без обзира да ли су
у питању дневни или ноћни мечеви –
2008. године постављен је рекорд дневних
посећености свих гренд слемова са 62.885
посетилаца. Претпоставља се да овај нај -
већи спортски догађај у Аустралији вреди
око 38 милиона долара домаћој економији,

а једино ту можете чути да ће на терену
интервенисати екстремна „полиција вру -
ћи не!“ Они ступају на сцену када треба да
се одлучује да ли ће неки мечеви због ви -
соких температура, а ради здравља играча,
бити померени у адекватнији термин.

Четири године по уласку у ХХ век, шест
тениских организација Аустралије у сарад -
њи са Нови Зеландом основало је Тениску
асоцијацију Аустралије, а 1905. године
одр  жан је први Аустралијски шампионат
за мушкарце у „Ворхаусмен крикет клубу“
у Мел бурну. 

На 17 малих терена постављене су осно -
ве садашњег гренд слема, а доктор Артур
Куртис и Родни Хит били су први фина -
листи који су играли пред 5.000 посети -
лаца. Од те године овај престижни азијско-
пацифички гренд слем одржаван је у пет
аустралијских и два новозеландска града –
у Мелбурну (52 пута), Сиднеју (17), Аде -
лејду (14), Бризбејну (8) и Перту (3),
Крист чурчу (1906) и Хастингсу (1912).
Једини изу зеци направљени су за време
Првог и Другог светског рата када се овај
турнир није играо, а пошто је 1972.
одлучено да гренд слем мора да буде у
једном граду, одабрано је да то буде Кујонг
тениски ком плекс у Мелбурну. 

Легенде аустралијског тениса Кен Роз -
вел и Маргарет Корт по следњи су освојили
шампионске титуле у Сиднеју, белом гра -
ду, 1971. године.
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Временски термини
Временски термини одигравања овог

гренд слема мењали су се од 1919. године до
1987. – био је у јануару, па марту, крајем и
средином децембра, да би се од 1987. сре -
дина јануара поставила као једино време. 

И сада се воде расправе о том питању, да
ли је најпаметније да се игра у јануару, у
пуној летњој сезони када су велике врућине
опасне по здравље играча. 
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Међународна тениска Федерација  увела
је нова правила 1983. године и центар у
Ку јонгу није задовољавао капацитете, па је
1988. играње почело на Флидерс парку,
сада Мелбурн парку.

Са данашње тачке гледишта изгледа не -
вероватно, али историјски подаци указују
на то да је 1920. године путовање за стране
играче од Европе до Аустралије трајало 45
дана бродом! Први тенисери који су на
пети континент слетели авионом били су
амерички Дејвис куп репрезентативци
1946. године. Много познатих играча, због
велике удаљености, никада није ни же -
лело да учествује на овом такмичењу а ме -
ђу њима су Рене Лакост, Боби Ригс, Џек
Кремер, Панчо Гонсалес, Мануел Сантана,
Јарослав Дробни, Мануел Орантес, Илија
Настасе, а Бјорн Борг је играо само једном. 

Мелбурн парк је дом је првог гренд слем
турнира у сезони, Отвореног првенства
Аустралије, од 1988. године када је саграђен.

Мелбурн парк се састоји из четири за -
творена и 22 отворена терена. 

Род Лејвер арена 
Објекат има 14.820 седишта и покретни

кров који се отвара или затвара за само 15
минута. Арена је првобитно названа Цен -
трални терен, а потом је 2000. добила име по
једном од најбољих аустралијских тенисера
свих времена. 

Хајсенс арена 
Друга по реду по величини арена у

комплексу Мелбурн Парк која је отворена
2000. године. Њен капацитет је 10.500 места,
такође има покретни кров, али и покретна
седишта.

Маргарет Корт арена 
Овај објекат у Мелбурн парку добио је

2003. године назив по најуспешнијој аустра -
лијској тенисерки свих времена. 

Мелбурн парк 



Легендарни тенисери који су убележени
као великани гренд слема у Аустралији:

Џек Крафорд: 1931, 1932, 1933,1935.
Рој Емерсон: 1961, 1963, 1964, 1965, 1966,

1967.
Кен Розвел: 1953, 1955, 1971.
Род Лејвер: 1960, 1962, 1969.
Матс Виландер: 1983, 1984, 1988.
Андре Агаси: 1995, 2000, 2001, 2003.
Роџер Федерер: 2004, 2006, 2007, 2010.
Дафни Акурст: 1925, 1926, 1928, 1929, 1930.
Џоан Хартиган: 1933, 1934, 1936.
Ненси Вејн Болтон: 1937, 1940, 1946, 1947,

1948, 1951.
Маргарет Корт: 1960, 1961, 1962, 1963,

1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971,1973.
Евон Гулагонг: 1974, 1975, 1976, 1977.
Мартина Навратилова: 1981, 1983, 1985.
Штефи Граф: 1988, 1989, 1990, 1994.
Моника Селеш: 1991, 1992, 1993, 1996.

Мартина Хингис: 1997, 1998, 1999.
Серена Вилијaмс: 2003, 2005, 2007, 2009,

2010.
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Tраву заменио бетон
Од 1905. до 1987. године Отворено првен -

ство Аустралије играно је на трави, да би
1988. била постављена тврда подлога. Је -
дини тенисер који је освојио овај гренд слем
на трави и тврдој подлози је чувени Шве -
ђанин Матс Виландер, а последњи шампион
на трави је Стефан Едберг који је у финалу
победио Пата Кеша, док је у женској кон -
куренцији тријумфовала Хана Мандликова. 

Двадесет година после тога на Мелбурн
парку, играло се на „Рибаунд ејс“ подлози, а
2010. године постављена је нова – „Плекси -
кјушн“.  

Главне одлике ове акрилне подлоге јесте
боља костантност и отпорност на високе
температуре.

Великани
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Шампиони од 1990. године
Тенисери

1990: Иван Ленл (САД), 1991: Борис Бе -
кер (СР Немачка), 1992–1993: Џим Куријер
(САД), 1994: Пит Сампрас (САД), 1995:
Андре Агаси (САД), 1996: Борис Бекер (СР
Немачка), 1997: Пит Сампрас (САД), 1998:
Петр Корда (Чешка), 1999: Јевгениј Кафељ -
ников (Русија), 2000–2001: Андре Агаси
(САД), 2002: Томас Јохансон (Шведска),
2003: Андре Агаси (САД), 2004: Роџер Фе -
дерер (Швајцарска), 2005: Марат Сафин
(Ру сија), 2006–2007: Роџер Федерер (Швај -
царска), 2008: Новак Ђоковић (Србија),
2009: Рафаел Надал (Шпанија), 2010: Роџер
Федерер (Швај царска), 2011–2012: Новак
Ђоковић (Србија).

Тенисерке
1990: Штефи Граф (СР Немачка), 1991–

1993: Моника Селеш (Југославија), 1994:
Штефи Граф (СР Немачка), 1995: Мери
Пирс (Француска), 1996: Моника Селеш
(САД), 1997–1999: Мартина Хигинс (Швај -

царска), 2000: Линдзи Девенпорт (САД),
2001–2002: Џенифер Капријати (САД), 2003:
Се рена Вилијамс (САД), 2004: Жас тин Енан

(Белгија), 2005: Серена Вилијамс (САД),
2006: Амели Морезмо (Француска), 2007:
Серена Вилијамс (САД), 2008: Мари ја Ша -
рапова (Русија), 2009–2010: Серена Ви  ли јамс
(САД), 2011: Марија Шарапова (Ру сија),
2012: Викторија Азаренка (Бело русија).

Зики
Ненад Зимоњић освојио је Аустралиајн

опен у два наврата и то у микс дублу 2004. са
Рускињом Еленом Бовином и 2008. са Ки -
нескињом Сун Тиантиан. Моника Селеш, шампионка 1993. године

Новак Ђоковић освојио је
Аустралијан опен 
2008. 2011. и 2012. године



Поглед у непрегледне париске кровове
је незаборавна слика свакога ко је бар јед -
ном био у Граду светлости, а поглед у небо
изнад Булоњске шуме значи само једно –
Ролан Гарос. Прво тениско такмичење
одр жано је 1891. године као „Интернацио -
нални шампионат Францус ке“. Шест годи -
на после на турниру су први пут заиграле
и жене, а 1912. подлога од траве замењена
је црвеном шљаком. 

Капије терена за странце, између тркач -
ког клуба и стадиона Француске, отворене
су 1925. године.

Тотални преображај догодио се после ус-
пеха четири „мускетара“ – Ренеа Лакоста,
Жана Боротре, Анрија Кошеа и Жака Бру -
њона који су 1927. године освојили Дејвис
куп на аме ричком тлу, па је одлу чено да се
сле деће сезоне трофеј брани у новом те -

нис ком комплексу, за који је по нуђено три
хек тара земљишта у Булоњској шуми.

Данас је Ролан Гарос други гренд слем у
години. Игра се после Аустралијан опе на,
а пре Вимблдона, у последњој недељи маја
и почетком јуна. Јединствена подлога од
црвене шљаке предстваља проблем за
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Бескрајна прича 
о мускетарима

F R E N C H  O P E N

Париски гренд слем назван је по Ролану Гаросу (Roland
Garros, 1888–1918) фран цу ском пилоту који је постао славан за -
хваљу јући првом непрекидном лету преко Средо земног мора,
од Фрежиса на југу Фран  цуске до Бизерте у Тунису, који је извео
23. сеп тембра 1913, за 7 сати и 53 минута. Идуће го дине при -
дружио се француској војсци. На кон неколико летачких мисија
схватио је да је истовремено летење и пуца ње претешко, па је
митраљез причврстио на предњи део свог борбеног авиона, а
не на бочну страну. Тако је себи олакшао гађање, а да би за -
штитио дрвену елису авиона од оштећења, на њу је причврстио
металне клинове. У апри лу 1915, у врло кратком року срушио је
три немачка авиона, те је стекао велики углед, али је убрзо оборен и заробљен. Успео је да
побегне тек 1918. и одмах се јавио својој јединици, али је 5. окто бра исте го дине опет погођен.
Авион се срушио поред градића Вузије, у Арденима. Овај пут с тра гичним последицама.

Иако је по њему један од највећих свет ских турнира добио име, Ролан Га рос је то ком свог
живота играо тенис само рекреа тивно. Остало је забележено да је био првак Француске у
бициклизму 1906. године.

Ролан Гарос
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Рођена 24. маја 1899, Сузан Ленглен је
неколико пута освајала Вимблдон, од 1920. до
1926. године и титуле шам пионке Фран цуске.
Најбоља тенисерка на свету била је 1925. и
1926. Током каријере освојила је 81 титулу у
синглу, од којих је до седам дошла без иједног
пораза, 73 у дублу и осам у миксу. 

Она је донела гламур у тенис, редови су се
стварали око терена где је она играла. Њена
различитост у односу на ри валке није се
огледала само у хаљинама већ и у томе што је
отворено плакала током мечева, дурила се и
пила бренди између сетова. 

Четрдесет година после смрти уведена је у
Кућу славних, а од 1997.  други највећи терен
на којем се играју мечеви гренд слем турнира
Ролан Гароса носи њено име. 

Сузан Ленглен

Терен „Сузан Ленглен„ (10.068 места)

велики број тенисера и тенисерки јер је за
победу потребно много више од доброг
сервиса и волеја. 

Када је Џек Крафорд 1933. освојио Ау -
стралијан опен, Ролан Га рос и Вимблдон, а
пред Ју-Ес опен, но винар „Њујорк тајмса“
Џон Кјеран написао је да би Крафорд са

титулом у Америци могао да споји „гренд
слем мост“. Аустра лијанац није успео у
намери јер га је у финалу победио Бри -
танац Фред Пери, али је назив „гренд слем“
ушао у историју. 

Само двојица тенисера успела су да у
једној години освоје четири најважнија
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тро феја – Доналд Баџ и Род Лејвер, а код
жена то су оствариле Мар гарет Корт, Мо -
рин Коноли и Штефи Граф. 

Међу великанима светског тениса који
никад нису успели да подигну трофеј на
стадиону „Филип Шатрије“ су Пит Сам -
прас, Џон Мекинро, Стефан Едберг и Бо -
рис Бекер. За разлику од њих велике тре -
нутке славља на Ролан Гаросу доживели су
Бјорн Борг, Иван Лендл, Матс Виландер и
Рафаел Надал.

Године 1981. уведене су неке необичне
новине, па се поред победничких награда
додељују још неке – „Трофеј поморанџе“ за
најомиљенијег и фер плеј играча, „Лимун“
за оног ко има најизраженији карактер и
„Бургон“ за нај за бавнијег. Последњa ино -
вацијa уведенa je 2006. када је одлучено да
гренд слем у Паризу почиње недељом када
се игра 12 сингл мечева, на три главна те -
рена. 

Касне седамдесете и ране осамдесете
године биле су магична ера тениса, наро -
чито француског гренд слема, када је у
мушкој конкренцији био неприкосновен
Швеђанин Бјoрн Борг са шест титула, док
је Американка Крис Еверт водила неве -
роватне двобоје са Мартином Наврати -
ловом.

Шампиони од 1990. године
Тенисери

1990: Андреас Гомес (Еквадор), 1991–
1992: Џим Куријер (САД), 1993–1994:
Серхи Бругера (Шпанија), 1995: То мас Му -
с тер (Аустрија), 1996: Јевегниј Ка фељ ни -
ков (Русија), 1997: Густаво Киртен (Бра -
зил), 1998: Карлос Моја (Шпанија); 1999:
Андре Агаси (САД), 2000–2001: Гу с таво
Киртен (Бразил), 2002: Алберт Коста
(Шпанија), 2003: Хуан Карлос Фереро
(Шпа  нија), 2004: Гастон Гаудио (Арген ти -
на), 2005–2008: Ра фаел Надал (Шпанија),
2009: Роџер Феде рер (Швајцарска),
2010–2012: Рафаел На дал (Шпанија).

Тенисерке

1990–1992: Моника Селеш (Југославија),
1993: Штефи Граф (Немачка), 1994: Аранча
Санчез (Шпанија), 1995–1996: Штефи Граф
(Немачка), 1997: Ива Мајоли (Хрватска),
1998: Аранча Санчез (Шпанија), 1999:
Ште фи Граф (Немачка), 2000: Мери Пирс
(Фран цуска), 2001: Џенифер Капријати
(САД), 2002: Серена Вилијамс (САД), 2003:
Жи стин Енан (Белгија), 2004: Анастасија
Мис кина (Русија), 2005–2007: Жистин

До 2017. године Френч опен добиће нови фу -
туристички изглед. Централни терен „Фи лип Ша -
трије“ за непуних пет минута покри ваће кров при -
тиском на дугме, бочне стране биће заш ти ћене
панелима за два минута, а сунчеве зраке упијаће
ћелије на крову од де вет сати до седам по подне.
Жеља пројек таната је да што више унесу дах Париза
у Бу лоњску шуму, па ће тако и улаз у Ролан Гарос
бити реди зајниран, баш као и кан целарије, прес
центар, неки помоћни терени, свлачионице… 

Тренутни простор тениског комплеска проши -
риће се са 8,6 на 14,1 хектара, па ће нови Ролан Гарос
имати 35 тениских терена са шљаком

Централни терен „Филип Шатрије“
капацитета 14.840 места

Ново рухо за будућност
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Енан (Бел гија), 2008: Ана Ивановић (Ср -
бија), 2009. Светлана Кузњецова (Русија),
2010. Франческа Скјавоне (Италија), 2011.
На Ли (Кина), 2012. Марија Шарапова (Ру -
сија). 

Игре бројки
Највише титула у синглу 
мушкарци: Рафаел Надал (Шпанија) 7,
жене: Крис Еверт (САД) 7.
Најмлађи шампиони
мушкарци: 1989. Мајкл Ченг (САД) 17

година и три месеца,
жене: 1990. Моника Селеш (Југославија)

16 година и шест месеци.

Најстарији шампиони: 
мушкарци: 1972. Андреас Химено (Шпа -

ни ја) 34 године и 10 месеци,
жене: Жужи Кормоци (Мађарска) 33

године.
Победници који нису изгубили сет 
мушкарци: 1973. Илие Настасе, 1978. и

1980. Бјорн Борг, 2008. Рафаел Надал,
жене: 1928, 1929, 1930. и 1932. Елен Вилс

Муди, 2006. и 2007. Жистин Енан.
Шампиони који нису били носиоци 
мушкарци: 1946. Бернар, 1982. Вилан -

дер, 1997. Киртен, 2004. Гаудио,
жене: 1933. Скривен.
Највише титула по државама
мушкарци: Шпанија 13, Фран цуска,

Шведска 12, Аустралија и САД 11,
жене: САД 27, Немачка 10.

Најдужа финала
мушкарци: 1982. Виландер – Вилас 1:6,

7:6, 6:0, 6:4 (четири сата и 42 минута),
жене: 1996. Граф – Санчез 6:3, 6:7, 10:8

(три сата и четири минута).
Најдужи мечеви
мушкарци: 2004. Санторо – Клемон 6:4,

6:3, 6:7, 3:6, 16:14 (шест сати и 33 минута),
жене: 1995. Бујсон – Ван Лотум 6:7, 7:5,

6:2 (четири сата и седам минута).
Најбољи скор
мушкарци: Надал (53 победа, 1 пораз),
жене: Граф (84 победе и 10 пораза).
Највише учешћа
мушкарци: Жофрет, 20 (1961–1980).
жене: Варин, 19 (1934–1965). 

Ана Ивановић, шампион 2008. године

Мима Јаушовец освојила је Ролан Гарос
1977. године

Зимоњић је освајао Френч опен чак три
пута. У микс дублу са словеначком тени -
серком Катарином Среботник и то у два
наврата – 2006. и 2010, док му је у мушком
дублу са Данијелом Нестором то пошло за
руком 2010. године.

Зикију 2010.  дупла круна



У ери глобализације, транзиције, ком -
пјутерских социјалних мрежа и још ми ли -
он модерних „састојака“ XXI века једна
ствар је непроменљива већ 126 година –
гренд слем на Вимблдону. Традиција, ис -
то рија, престиж, благи наклон, шешири,
кра љевска породица… Свима је циљ исти –
да направе што бо љи резултат у храму
тениса, месту где се уписујеш у вечност и
великане белог спор та. Стихови Киплин -
гове поеме из 1899. године „Ако можеш да
се суочиш са три јумфом и несрећом и
третираш их исто…“ исписани на улазу
Централног терена Вимблдона суштина су
сваког ко крочи на зелену лондонску траву.

Због тога су све емоције, жеље, снови и
хтења, у последњој недељи јуна и првој
јула, резервисани за „његово гренд слем
височанство“ – Вимблдон. 
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Његово гренд слем
височанство

Драгутин Митић, Јосип Палада и Фрањо
Пунчец пред полазак за Вимблдон 1939.
са особљем британског конзулата
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До тренутка када у рукама једне даме и
господина буде засијао победнички пехар
треба проћи седам паклених кругова, на -
диг рати, надмудрити, надјачати седам
противника и постати шампион у белом.
Краљ. 

„Бити или не бити“ – то је суштина пле -
са по трави „Свеенглеског тениског клуба“
основаног 1868. године. Био је то тада само
крикет клуб, али је мајор Валтер Клоптон
Вингфилд 1875. на травнати посед унео
рекет и лоптицу. Та прва одредница у
Лондону била је позната као Вурпл роуд,
али је 1922. године изграђен централни
терен у Черч роуду који је свечно отворио

Сага о јагодама
Бели крем на црвеним јагодама и сласни залогај – то је

синоним за Вим блдон баш као и трава. Ово укусно бо -
бичасто воће неза обилазни је састојак боравка у тениском
комлексу. 

Сваког дана послужи се 8. 615 порција од десет јагода,
што је 31. 360 килограма за две недеље а у з то се сервира
7.000 литара кре ма. Јагоде су проверено свеже јер се беру
дан пре сервирања, испорука је у 5.30 ујутру, а минимална
порција је 10 црвених јагода са кремом.

Пре две деценије за чувену порцију бо бичастог воћа са
кремом на Вимбл дону било је потребно издвојити само
фунту, а данас то слатко задовољство кошта чак 2,5 фунте. 

Куриозитети
1973. – Вимблдонски бојкот 81 професио -

налног играча због суспензије југословен -
ског играча Николе Пилића. 

1980. – Бјорн Борг постао први тенисер са
пет везаних титула. То је од 2003–2007.
успело и Роџеру Федереру.

1985. – Борис Бекер са 17 година постаје
најмлађи шампион и први Немац који је
освојио Вимблдон.

2001. – Горан Иванишевић постао први
шампион са вајлд кардом.



краљ Џорџ Пети. Данас је тениски храм
под патронатом краљице Елизабете.

Историја каже да је први победник, али
само у мушкој конкуренцији 1877. године
био Спен сер Гор који је тријумфовао пред
само 200 гледалаца, а 1884. и даме су до -
биле част да играју на овом турниру па је
Муд Вотсон упамћена као прва шампи -
онка. Чак и за време Другог светског рата

вимбл дон ски посед у Лондону није се
заобилазио, а остаје убележено да су бомбе
на централ ном терену уништиле октобра
1940. преко 1.200 седишта. 

Права владавина вимблдонског царства
почиње са опен ером и 1968. годином када
су Род Лејвер и Били Џин Кинг постали
први шампиони Вимблдон опена који је
имао наградни фонд 26.150 фунти.

Иако најмање времена у години проведу
на трави, иако изнад Лондона увек вребају
кишни облаци, иако је гужва у саобраћају
несносна... ништа не може нарушити ле -
поту тријумфа у белом. Тако моћно дру -
гачијег, а тако непроменљивог. 
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Посета краљице
Елизабете 

Вимблдон 2010. памтиће се по томе
што је Њено височанство краљица
Елизабета први пут после 33 године
провела дан на Вимблдону и сликала
се са прва четири носиоца у мушкој и
женској конкуренцији међу којима су
били и српски тенисери Новак Ђо -
ковић и Је лена Јанко вић. 

Терени
Сви терени се прекривају за време кише, а

прекривач који тежи једну тону развлачи од
12 до 18 људи у зависности од терена и то за
22 до 28 секунди.



ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

699

Вимблдонски комплекс има 22 терена, од
којих се централни и терен број 1 користе
само за време шампионата, а осталих 17
могуће је користити и у току године. Ово је
једини гренд слем који се игра на трави и то
од 2001. са стопостотно квалитетном „Пере -
нијал“ травом коју је испитао институт у
Јоркширу. Сваке године се засади по тона

траве, а земљиште мора бити тврдо и суво за
време 13 дневног турнира, и без оштећења.
Трава која је на таквом земљишту отпорна је
на сувоћу, шиша се на висину од 8 мили -
метара, а временски услови не би требало да
имају много утицаја. Лоптице су лакше и спо -
рије, како би се игра прилагодила великој
већини играча.
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Игре бројки

125. – јубиларно издање гренд слема у
Лондону било је 2011. године,

980 – поена одиграли су 2010. Изнер и
Маху у најдужем мечу у историји,

511.043 – рекордна посета гледалаца
2009. године, 

41.920 – највише посетилаца у једном
дану 25. јуна 2009, 

300.000 – шољица кафе и чаја се по -
служи,

25.000 – флаша шампањца попије се на
Вимблдону,

238 – километара на час је најбржи
сервис Тејлора Дента,

113 – асова је рекорд Џона Изнера, 
54.250 – „слезинџер“ лоптица искористи

се за 14 дана.

Рекордери 
Вимблдона

Пит Сампрас (САД), Роџер Федерер
(Шва јцарска) – седам титула у мушком син -
глу.

Мартина Навратилова (САД) – девет
титула у женском синглу.

Тод Вудбриџ (Аустралија) – девет титу -
ла у мушком дублу (1993–1997, 2000, 2002–
2004).

Е. М. Рајан (САД) – 12 титула у женском
дублу (1914, 1919–1923, 1925–1927, 1930,
1933–1934.

О. К. Дејвидсон (Аустралија) – четири
титуле у миксу (1967, 1971, 1973–1974).

Е. М. Рајан (САД) – седам титула у мик -
су (1919, 1921, 1923, 1927–1928, 1930, 1932).

Американац Џон Изнер, 23. носи лац и квалификант из Француске Ни колас Мау, 148. играч
света, одиграли су незаборавни историјски дуел првог кола – меч је трајао 11 сати и 5 минута,
последњи сет 491 минут што је за сат и 38 минута дуже од претходног рекордног меча. Одиграли
су 183 гема и искористили 123 лоптице да би на крају високи Американац славио са 6:4, 3:6, 6:7
(9:7), 7:6 (7:3), 70 : 68. На слици Изнер и Мау са судијом Мохамедом Лајанијем по завршетку меча.
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Легенде 
Тенисери
Бјерн Борг (Шведска), шампион 1976,

1977, 1978, 1979, 1980, финалиста: 1981.
Џими Конорс (САД), шампион 1974,

1982, финалиста: 1975, 1977, 1978, 1984,
шам пион у дублу: 1973.

Род Лејвер (Аустралија), шампион 1961,
1962, 1968, 1969, финалиста: 1959, 1960,
шам пион у дублу: 1971.

Џон Мекинро (САД), шампион: 1981,
1983, 1984, финалиста: 1980, 1982, шампи -
он у дублу: 1979, 1981, 1983, 1984, 1992.

Џон Њукомб (Аустралија), шампион:
1967, 1970, 1971, финалиста: 1969, шампи он
у дублу: 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1974.

Фред Пери (Велика Британија), шампи -
он: 1934, 1935, 1936.

Пит Сампрас (САД), шампион: 1993,
1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000.

Роџер Федерер (Швајцарска) – шампион:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012.

Тенисерке

Маргарет Корт (Аустралија), шампион:
1963, 1965, 1970, финалиста: 1964, 1971,
шам  пи он у дублу: 1964, 1969.

Крис Еверт (САД), шампион: 1974, 1976,
1981, финалиста: 1973, 1978, 1979, 1980,
1982, 1984, 1985, шампион у дублу: 1976.

Штефи Граф (Немачка), шампион: 1988,
1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, фи на -
листа: 1987, 1999, шампион у дублу: 1988.

Били Џин Кинг (САД), шампион: 1966,
1967, 1968, 1972, 1973, 1975, финалиста:
1963, 1969, 1970, шампион у дублу: 1961,
1962, 1965, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972,
1973, 1979.

Сузан Леглен (Француска), шампион:
1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1925, шампион
у дублу: 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1925.

Хелен Муди (САД), шампион: 1927,
1928, 1929, 1930, 1932, 1933, 1935, 1938,
шампион у дублу: 1924, 1927, 1930.

Мартина Навратилова (САД), шампион:
1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,
1987, 1990, финалиста: 1988, 1989, 1994,
шампион у дублу: 1976, 1979, 1981, 1982,
1983, 1984, 1986. 

Шампиони од 1990. године 
Тенисери

1990: Стефан Едберг (Шведска), 1991:
Михаил Штих (Немачка), 1992: Андре
Агаси (САД), 1993–1995: Пит Сампрас
(САД) 1996: Рихард Крајичек (Холандија),
1997–2000: Пит Сампрас (САД), 2001: Го -
ран Иванишевић (Хрватска), 2002: Лејтон
Хјуит (Аустралија), 2003–2007: Роџер Фе -
дерер (Швајцарска), 2008: Рафаел Надал
(Шпа нија), 2009: Роџер Федерер (Швајцар -
ска), 2010: Рафаел Надал (Шпанија), 2011:
Новак Ђоковић (Србија), 2012: Роџер Фе -
дерер (Швајцарска). 

Тенисерке
1990: Мартина Навратилова (САД), 1991

–1993: Штефи Граф (Немачка), 1994: Кон -
чита Мартинез (Шпанија), 1995–1996:
Штефи Граф (Немачка), 1997: Мартина
Хин гис (Швајцарска), 1998: Јана Новотна
(Чешка), 1999: Линдзи Девенпорт (САД),
2000–2001: Венус Вилијамс (САД), 2002–
2003: Серена Вилијамс (САД), 2004: Ма -
рија Шарапова (Русија), 2005: Венус Ви -
лијамс (САД), 2006: Амели Морезмо
(Фран цуска), 2007–2008: Венус Вилијамс
(САД), 2009: Серена Вилијемс (САД), 2010:
Серена Вилијемс (САД), 2011: Петра Кви -
това (Чешка), 2012:  Серена Вилијемс (САД).

Ненад Зимоњић је пуну сласт вимблдон -
ских јагода осетио две године узастопно,
2008. и 2009, оба пута у мушком дублу са
Канађанином Данијелом Нестором, а Јелени
Јанковић је то успело 2007. у микс дублу са
Британцем Џејмијем Марејем. 

Зики и Јеца



Лондон, 2. јула, 1985.

ви дугогодишњи описивачи овог нај -
већег тениског турнира године, ствар -
но незваничног шампионата света,

помирили су се већ били са идејом да ће овог
најкишовитијег Вимблдона за много година
уназад, морати да прибегну прастарој рутини:
да седећи иза лепе кућице код које је шатор
„енглеског тениског клуба“ почну са својим
„размишљањима уз кишу“, као у оном холи -
вудском филму. Није то ни тешко. Већ је ле -
гендарни Џефри Грин одавно једном написао
свој најбољи вимблдонски извештај управо о
киши, а сад је био ту са нама и својом новом
књигом „Извините што још живим", шармантно
као што је и он сам, као што може бити Енглез,
редак Енглез који је шармантан зато што није
само Острвљанин већ стварно „грађанин све -
та", као чувени Сократ што је био.

И управо када је изгубљени новинарски
клан смишљао како да се некако извади по -
моћу сећања на кишу, грануло је за часак,
трећег вимблдонског дана, и сунце. Са тим
сунцем, још шкрто осмехнутим, до шао је
и сунчани тренутак Слободана Бобе Жи -
војино вића, југословенског тенисера
број један, у двадесет првој години ње -
говог живота.

На централном вимблдонском те -
рену он је напросто уништио Шве -
ђанина Матса Вилан дера, побед -
ника Ролан Гароса и Мелбурна,
играча који је ишао на оно што је
тениски сан, победити на „чети ри
велика“.

Југословенски шампион
имао је много скром нији сан:
да игра на најчувенијем од
седамнаест вимблдонских
те рена. У тај тениски храм
дошао је јер је имао тако
знаменитог противника
већ у првом колу. Из тога

храма изашао је тријумфално и зато што је
играо тако сјајно да су неки безазлени гледао -
ци, зате кавши се први пут на Вимблдону, ми -
слили да је Боба био Виландер!

Искрен да будем: колико сам био радостан
због Бобине победе над трећим играчем света,
био сам помало и љутит јер ми је Боба том
победом пореметио прави „ред ствари" по
коме сам се договорио када ме је „Темпо"
послао овамо као свог „специјалног извеш -
тача".

Због Бобиног славља у првој рунди ја сам
изгубио извештачки темпо. Мислио сам једно -
ставно да ће то за Виландера бити једна „шетња
по трави“.

За тениску историју
Живот је, кажу, збирка необичног. За вимбл -

донске описиваче најнеобичније је, ваљда,
било то што је Виландер имао и неко тајно пре -
д осећање.

Стигавши у Вимблдон он је сазнао да у
првом колу игра са Живојиновићем. Виландер
је знао само једно, да са Бобом никад није
играо лако. Само једанпут, године 1981, обоји -
ца су се нашла у Вимблдону али на јуниорском
турниру. Три пута су пре овог великог Вим -
блдона игра ли један против дру гог и Швеђа -
нин је водио са 2:1. У неком кутку срца, упамтио
је да му је са Југословеном увек било тешко.

„Сада, мало ведрине, али стварно и мало
шале“. Баш тако су као шалу отпратили ТВ-ре -
портери изјаву југословенског шампиона да је
„у овом мечу био разочаран јер је сервирао
лоше". Као шалу је тај аудиторијум схватио
изјаву момка који је у овом прелепом мечу
сервирао пет наест асова. 

Кад се завршио тај његов „меч живота", бар
досадашњег, Боба је изашао на обавезну вим -
блдонску прес-конференцију и то с тим како да
се изговори његово дугачко презиме.

Мој пријатељ и „Тајмсов" тениски репор -
терски великан Рекс Белами, најлепше је, ваљ -
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Мирослав Радојчић, дописник „Политике“ из иностранства

ЗА КИМ ЗВОНА ЗВОНЕ



да, описао овај тренутак: „…Недавно сам рекао
да неко са таквим именом и презименом неће
никада ухватити наслове и насловне стране.
Погрешио сам. Мени је изгледало разумно да
напишем да би Слоба, како га сада скраћено
зовемо, могао узети један сет Ви ландеру, само
један сет. И ту сам погрешио.“

Грешка са Бобом била је тако лепа и по -
жељна да су сви описивачи пожелели да се
грешка и продужи. Јер, у овим кишним данима
новинарима је од свега најпожељнија нека
права прича а да ли је могло бити боље у овом
кишном дану који није на почетку ни нудио
причу, неку причу о Давиду и Голијату, с тим
што је Боба физички био у улози Голијата, а
психички у улози Давида. А и једном и другом
улогом он је освојио Вимблдон ’85. и постао је
прича за насловне стране.

За разлику од свих југословенских играча
који су до сада играли у Вимблдону, оних
прератних и оних поратних, Боба је, уз Николу
Пилића, једини који је знао да игра на трави и
који је још рекао да воли да игра на трави. На
том тениском турниру сервис је због силине и
брзине неспорно ударац број један.

„Мој сан, још од дечачких дана, био је да
играм на Централном вимблдонском терену“,
рекао је југословенски шампион, после свог
најславнијег досадашњег меча.

Сабатини лепа као грех

И не сањајући, не верујући ни на тренутак да
ће Слободан Живојиновић Боба направити
највећу сензацију овог Вимблдона, унапред
сам се радовао, полазећи у Вимблдон, да
напишем ко су највеће нове звезде тениског
света и сазвежђа. Бескрајно срећан што се у
том сазвежђу нашао и један „наш момак“, ја ћу
југословенском читаоцу представити само
имена тих „нових нада“ које ће, ако нађе
времена да чита спортске стране, можда и
упамтити.

Код мушкараца су све махом Швеђани, сви
испод двадесете, као да хоће да „изваде“
побеђеног Виландера. Зову се: Андерс Јарид,
Стефан Едберг и Јоаким Нистром. Једини из
ове тинејџерске бригаде који им је близу јесте

Немац Бекер, који је већ описан као „неис -
ковано злато“.

Једина, јединствена у „лепшем полу“ јесте
петнаестогодишња Аргентинка Габријела Са -
ба тини. Ако настави да игра тенис отићи ће
далеко, али ко може да настави да игра ту игру
кад је леп као грех.

А Габријела изгледа управо тако, бар у
генерацији наших синова.

И онда, најзад, још нешто о највећем југо -
словенском вимблдонском слављу, још од вре -
мена Николе Пилића. У званичном програму
уочи меча, који је и најславнији тренутак
његове досадашње каријере, о Боби Живоји -
новићу је у том званичном програму написано
је ово: „На Централном терену Вимблдона
победник француског и аустралијског шампио -
ната сусреће се са Југословеном Слободаном
Живојиновићем који је висок преко 1,90, који је
1984. био на светској ранг-листи сто петнаести
а сада је седамдесет седми. Пре две недеље
овај играч, који има стравичан ударац и који се
креће по терену као балетски играч, играо је на
трави у Квинс клубу, том највећем турниру пре
Вимблдона, веома упамтљиво.“

(„Темпо“ 3. јул 1985)
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Најслађе су у позно лето, било да су
црве не, зелене, жуте и сваки угриз даје
осе ћај задовољства. За бели тениски ка -
раван „Велика јабука“ значи само једно –
последњи гренд слем сезоне у Њујорку,
место за коначни престиж на планети, за

трофеј који има посебан шмек – онај
амерички. 

Грозница, лудница, забава без престан -
ка, вашариште - сваки од ових епитета на
свој начин описује атмосферу у Нацио -
налном тениском центру. Унутар комлек -
са је мноштво штандова, продавница, ка -
фића, гужва неописива, а две најпо пу лар -
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Сласт „Велике јабуке“

„Артур Еш“ 
највећи на свету

Највећи тениски стадион на свету налази
се баш у Њујорку – то је „Артур Еш“ чији
капацитет износи 24.000 људи и куриозитет
је да никада није био попуњен до последњег
места. Унутар њега су и просторије у којима
бораве играчи, као и велики медија центар. 
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није ствари су „кока кола“ и хот дог. Сви
једу и пију, повремено тапшу и гласно на -
вијају гледајући двобоје најбољих тени се -
ра да наш њице.

Ју-Ес опен је један од најстаријих тенис -
ких турнира на свету на коме је прво так -
мичење одржано 1881. године. Један је од
четири гренд слем турнира, последњи у
години, који се одржава крајем августа и
почетком септембра, а траје две недеље.
Дом Отвореног првенства САД је Нацио -
нални тениски центар „Били Џин Кинг“
на Флешинг Медоусу у Њујорку.

Оно по чему је Ју-Ес опен разликује у
односу на Аустралијен опен, Ролан Гарос
и Вимблдон јесте то што се у одлучујућем
петом сету игра тај-брејк, а не на разлику
од два гема као што је то случај са пре -
остала три гренд слема. 

За Ју-Ес опен кажу да није обичан тени -
ски турнир, да представља комплетан за -
бавни догађај. Тих дана када се одржава, на

Флешинг Медоуз се сјате бројне познате
личности које долазе да подржавају тени -
сере па је тако 2007. године у ложи Новака
Ђоковића седео Роберт Де Ниро, у Феде -
реровом штабу су уредница „Вога“ Ана Вин  -
тур, модни креатор Оскар де ла Рента и
певачица Гвен Стефани, на трибинама се
могу срести и Никол Кидман, Ким Катрал,
Камерон Дијаз, Доналд Трамп... 

Првих неколико година такмичили су се
само мушкарци и то у синглу. Од 1884. до
1911. године важило је правило да про -
шлогодишњи победник аутоматски обез -
беђује место у финалу. Шест година после

„Луис Армстронг“ 
Други по величини је терен „Луис Арм -

стронг“ (око 10.000 места) за који многи
тврде да је атмосфера много боља него на
„Ешу“, а за тренинге има и додатних десет
терена. 



оснивања турнира право учешћа добиле су
и жене, а касније је уведена и игра парова.
Опен ера је почела 1968. када се 96 тени -
сера и 63 тенисерке борило за наградни
фонд од 100.000 долара (данашња вредност
је 625.336 долара). 

Подлога на Ју-Ес опену је првобитно
била трава (1881–1974), па потом шљака
(1975–1977), а данас је deco turf (од 1978.
године). Захваљујући брзим променама
током седамдесетих година прошлог века,
Џими Конорс је једини тенисер који је ос -

војио овај турнир на све три подлоге, 1974.
на трави, две године касније на шљаци, а
1978, 1982. и 1983. на бетону. Електронски
систем проверавања судијских одлука да
ли је лопта у ауту, или не, користи се од
2006. године и играчи имају могућност да
траже по три челенџа у сету, плус додатни
у тај брејку. Сматра се да је успешност „ока
соколовог“ 99,2%.

Године 2011. Ју-Ес опен славио је 130
година од првих мечева у Њујорку који су
се играли 1881. године, али се први шам -
пион рачуна од опен ере 1968. када је у
легенду ушао Артур Еш. Веровали или не,
али Еш тада због аматерског статуса није
могао да добије шампионски чек на 14.000
долара, а укупан наградни фонд турнира,
највећег до тада, био је 100.000 долара! 
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На турниру 2008. године Јелена Јанковић
се домогла финала али је изгубила 
од Серене Вилијамс 

У конкуренцији дуб ло ва прву титулу за
југословенски тенис на Ју-Ес опену донео је
Никола Пилић 1970. Партнер му је био 
Пјер Бартес  

Рекордна посета 
2009. године

За две недеље гренд слема у Њујорку
2009. године кроз капије комлекса у Квинсу
прошло је рекордних 721.059 гледалаца на
17 терена колико је у оптицају за играње
мечева. 
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„Мора бити љубав“ (It must be love) чу -
вени је лого овог гренд слема. Није ни
чудо јер се одржава у граду који једно -
ставно морате да волите. „Њујорк, „Њу -
јорк“ певала је Лајза Минели у чувеном
кабареу, а у последњој недељи августа и
првој септембра певају најбољи играчи
данашњице. Јер, сви желе да буду део
елите, да осете шампионски угриз „Велике
јабуке“ и поносно корачају Менхетном. 

Ју-Ес опен није оптерећен традицијом
као Вимблдон, нема светлост као Париз,
ни тропски аустралијски ветар. Али, до -
бро дошлицу осећају сви, а на то указује и
велика статуа земљине кугле окружена
водоскоцима.

Ко ће више, боље, јаче, прецизније, ко је
издржљивији, спремнији, мудрији… само
су нека од питања, а победник је увек само
један. 

Шампиони од 1990. године 
Тенисери: 

1990: Пит Сампрас (САД), 1991–1992:
Стефан Едберг (Шведска), 1993: Пит
Сампрас (САД), 1994: Андре Агаси (САД),
1995–1996: Пит Сампрас, 1997-1998:
Патрик Рафтер (Аустралија), 1999: Андре
Агаси (САД), 2000: Марат Сафин (Русија),
2001: Лејтон Хјуит (Аустралија), 2002: Пит
Сампрас (САД), 2003. Енди Родик (САД),
2004–2008: Роџер Федерер (Швајцарска),
2009: Мартин дел Потро (Аргентина),
2010: Рафаел Надал (Шпанија), 2011: Новак
Ђоковић (Србија), 2012:

Тенисерке:

1990: Габријела Сабатини (Аргентина),
1991–1992: Моника Селеш (Југославија),
1993: Штефи Граф (СР Немачка), 1994:
Аран ча Санчез (Шпанија), 1995–1996:
Штефи Граф (СР Немачка), 1997: Мартина
Хи гинс (Швајцарска), 1998: Линдзи Де -
венпорт (САД), 1999: Серена Вилијамс
(САД), 2000–2001: Венус Вилијамс (САД),
2002: Серена Вилијамс (САД), 2003: Жас -
тин Енан (Белгија), 2004: Јелена Кузњецова
(Русија), 2005: Ким Клајстерс (Белгија),
2006: Марија Шарапова (Русија), 2007: Жа -
стин Енан (Белгија), 2008: Серена Вили -
јамс (САД), 2009-2010: Ким Клајстерс
(Белгија), 2011: Сем Стосур (Аустралија),
2012: 

Артур Роберт Еш Џуниор (Arthur Robert
Ashe) био је амерички тенисер, који је про -
фесионално играо од 1966. до 1980. године.
Од гренд слемова Еш у каријери није ос -
војио само Отворено првенство Француске.

Био је велики борац за људска права због
чега је био и хапшен. Повукао се 1980.
године, након операције срца.

Њему у част назван је и централни терен
Отвореног првенства САД.
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Све до 1973. године, светске ранг-листе су
сматране оне које су објављивали угледни
свет ски дневни листови, или специјализо -
вани тениски часописи. Американац Волис
Мејерс је важио пре Другог светског рата за
најпозна тијег светског експерта за састав ља -
ње ранг-листи.  Први од наших играча који се
нашао на светским листама је Фрањо Пунчец,
којег је Волис Мејерс ставио на позицију број
10. у се зони 1938. Годину дана касније, када је
поно вио полуфинале у Вим блдону, стигао је
Пунчец на позицију број 4.

Боро Јовановић је 1963. године на ранг
лис ти лондонског Дејли Телеграфа био осми
играч света. Од Европљана те године у првих
осам само је још био Шпанац Маноло
Сантана.

Никола Пилић, који је дуги низ година био
у врху светског тениса, 1967. је, такође на
листи „Дејли телеграфа“, био седми играч
света, а на ранг листи „Ворлд тениса“, 6. на
свету. 

Жељко Франуловић је био шести на Гран
при листи 1970, а следеће сезоне девети. 

Од како су уведене компјутерске ранг
листе на крају сваке такмичарске сезоне од
стране ITF се проглашавају најбољи поје -
динци у мушкој и женској конкуренцији,
односно они играчи који су сакупили нај -
више бодова у тој календарској години.  

Од наших играча као најбољи на крају
годи не нашли су се Моника Селеш (1991. и
1992), Јелена Јанковић (2008) и Новак Ђоко -
вић (2011).

СВЕТСКЕ РАНГ-ЛИСТЕ
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Јуниорски прваци света на крају 
календарске године били су:

1. Ivan Lendl 1978. (TCH) 
2. Raul Viver 1979. (ECU)
3. Thierry Tulasne 1980. (FRA)
4. Patrick Cash 1981. (AUS)
5. Guy Forget 1982. (FRA)
6. Stefan Edberg 1983. (SWE)
7. Mark Kratzmann 1984. (AUS)
8. Claudio Pistolesi 1985. (ITA)
9. Javier Sanchez 1986. (ESP)

10. Jason Stoltenberg 1987. (AUS)
11. Nicolas Pereira 1988. (VEN)
12. Nicklas Kulti 1989. (SWE)
13. Andrea Gaundezi 1990. (ITA)
14. Thomas Enqvist 1991. (SWE)
15. Brian Dunn 1992. (USA)
16. Marcelo Rios 1993. (CHI)
17. Federico Browne 1994. (ARG)
18. Martano Zabalata 1995. (ARG)
19. Sebastien Grosjean 1996. (FRA)
20. Arnaud Di Pasquale 1997. (FRA)
21. Roger Federer 1998. (SUI)
22. Kristian Pless 1999. (DEN)
23. Andy Roddick 2000. (USA)
24. Gilles Muller 2001. (LUX)
25. Richard Gasquet 2002. (FRA)
26. Marcos Baghdatis 2003. (CYP)
27. Gael Monfils 2004. (FRA)
28. Donald Young 2005. (USA)
29. Thiemo de Bakker 2006. (NED)
30. Ricardas Berankis 2007. (LTU)
31. Tsung – Hua Yang 2008. (TPE)
32. Daniel Berta 2009. (SWE)
33. Juan Sebastian Gomez 2010. (COL)
34. Jiri Vesely 2011. (CZE)

Јуниорскe првакињe света на крају 
календарске године били су:

1. Hana Mandlikova 1978. (TCH)
2. Mary-Lou Piatek 1979. (USA)
3. Susan Mascarin 1980. (USA)
4. Zina Garrison 1981. (USA)
5. Gretchen Rush 1982. (USA)
6. Pascale Paradis 1983. (FRA)

7. Gabriela Sabatini 1984. (ARG)
8. Laura Garrone 1985. (ITA)
9. Patricia Tarabini 1986. (ARG)

10. Natalia Zvereva 1987. (USSR)
11. Christina Tessi 1988. (ARG)
12. Florencia Labat 1989. (ARG)
13. Karina Habsudova 1990. (TCH)
14. Zdenka Malkova 1991. (TCH)
15. Rossana De Los Rios 1992. (PAR)
16. Nino Louarssabichvili 1993. (GEO)
17. Marina Hingis 1994. (SUI)
18. Anna Kournikova 1995. (RUS)
19. Amelie Mauresmo 1996. (FRA)
20. Cara Black 1997. (ZIM)
21. Jelena Dokić 1998. (AUS)
22. Lina Krasnoroutskaya 1999. (RUS)
23. Maria Emilia Salerni 2000. (ARG)
24. Svetlana Kuznetsova 2001. (RUS)
25. Barbara Strykova 2002. (CZE)
26. Kirsten Flipkens 2003. (BEL)
27. Michaella Krajicek 2004. (NED)
28. Viktoria Azarenka 2005. (BLR)
29. Anastasia Pavlyuchenkova 2006. (RUS)
30. Urszula Radwanska 2007. (POL)
31. Noppawan Lertcheewakarn 2008. (THA)
32. Kristina Mladenović 2009. (FRA)
33. Daria Gavrilova 2010. (RUS)
34. Irina Khromacheva 2011. (RUS)

СВЕТСКИ ЈУНИОРСКИ ШАМПИОНИ ОД 1978. ГОДИНЕ
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Сениорски прваци света на крају
календарске године били су:

1. Bjorn Borg 1978. (SWE)
2. Bjorn Borg 1979. (SWE)
3. Bjorn Borg 1980. (SWE)
4. John P McEnroe 1981. (USA)
5. James S Connors                         1982. (USA)
6. John P McEnroe 1983. (USA)     
7. John P McEnroe 1984. (USA)
8. Ivan Lendl 1985. (TCH)     
9. Ivan Lendl 1986. (TCH)

10. Ivan Lendl 1987. (TCH)
11. Mats Wilander 1988. (SWE)
12. Boris Becker 1989. (GER)
13. Ivan Lendl 1990. (TCH)
14. Stefan Edberg 1991. (SWE)
15. Jim Courier 1992. (USA)
16. Pete Sampras 1993. (USA)                              
17. Pete Sampras 1994. (USA)
18. Pete Sampras 1995. (USA)
19. Pete Sampras 1996. (USA)
20. Pete Sampras 1997. (USA)
21. Pete Sampras 1998. (USA)
22. Andre Agassi 1999. (USA)
23. Gustavo Kuerten                         2000. (BRA)
24. Lleyton Hewitt 2001. (AUS)
25. Lleyton Hewitt 2002. (AUS)
26. Andy Roddick 2003. (USA)
27. Roger Federer 2004. (SUI)
28. Roger Federer 2005. (SUI)
29. Roger Federer 2006. (SUI)
30. Roger Federer 2007. (SUI)
31. Rafael Nadal 2008. (ESP)
32. Roger Federer 2009. (SUI)
33. Rafael Nadal 2010. (ESP)
34. Novak Đoković 2011. (SRB)

Сениорске првакиње света на крају 
кален дарске године биле су:

1. Chris Evert Lloyd 1978. (USA)
2. Martina Navratilova 1979. (USA)
3. Chris Evert Lloyd 1980. (USA)
4. Chris Evert Lloyd 1981. (USA)
5. Martina Navratilova 1982. (USA)
6. Martina Navratilova 1983. (USA)
7. Martina Navratilova 1984. (USA)
8. Martina Navratilova 1985. (USA)
9. Martina Navratilova 1986. (USA)

10. Steffi Graf 1987. (GER)
11. Steffi Graf 1988. (GER)
12. Steffi Graf 1989. (GER)
13. Steffi Graf 1990. (GER)
14.Monika Seleš 1991. (YUG)
15.Monika Seleš 1992. (YUG)
16. Steffi Graf 1993. (GER)
17. Arantxa Sanchez-Vicario 1994. (ESP)
18. Steffi Graf 1995. (GER)
19. Steffi Graf 1996. (GER)
20. Martina Hingis 1997. (SUI)
21. Lindsay Davenport 1998. (USA)
22. Martina Hingis 1999. (SUI)
23. Martina Hingis 2000. (SUI)
24. Jennifer Capriati 2001. (USA)
25. Serena  Williams 2002. (USA)
26. Justine Henin 2003. (BEL)
27. Anastasia Myskina 2004. (RUS)
28. Kim Clijsters 2005. (BEL)
29. Justine Henin 2006. (BEL)
30. Justine Henin 2007. (BEL)
31.Jelena Janković 2008. (SRB)
32. Serena Williams 2009. (USA)
33. Caroline Wozniacki 2010. (DEN)
34. Petra Kvitova 2011. (CZE)

СВЕТСКИ ШАМПИОНИ ОД 1978. ГОДИНЕ
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Најбоље мушке дубл парове на крају календарске године сачињавали су:

1. Todd Woodbridge/ Mark Woodforde                                             1996.                  (AUS)
2. Todd Woodbridge/Mark Woodforde                                              1997.                  (AUS)
3. Jacco Eltingh/Paul Haarhuis                                                           1998.                  (NED)
4. Mahesh Bhupathi/Leander Paes                                                     1999.                  (IND)
5. Todd Woodbridge/Mark Woodforde                                              2000.                  (AUS)
6. Jonas Bjorkman/Todd Woodbridge                                                2001.                 (SWE) (AUS)
7. Daniel Nestor/Mark Knowles                                                           2002.                 (CAN) (BAH)
8. Bob Bryan/Mike Bryan                                                                      2003.                 (USA)
9. Bob Bryan/Mike Bryan                                                                      2004.                 (USA)

10. Bob Bryan/Mike Bryan                                                                      2005.                 (USA)
11. Bob Bryan/Mike Bryan                                                                      2006.                 (USA)
12. Bob Bryan/Mike Bryan                                                                      2007.                 (USA)
13. Daniel Nestor/Nenad Zimonjić                                                       2008.                (CAN) (SRB)
14. Bob Bryan/Mike Bryan                                                                      2009.                 (USA)
15. Bob Bryan/Mike Bryan                                                                      2010.                 (USA)
16. Bob Bryan/Mike Bryan                                                                      2011.                 (USA)

Најбоље женске дубл парове на крају календарске године сачињавале су:

1. Lindsay Davenport/Mary Joe Fernandez 1996.                (USA)
2. Lindsay Davenport/Jana Novotna 1997.                (USA) (CZE)
3. Lindsay Davenport/Natasha Zvereva 1998.                (USA) (BLR)
4. Martina Hingis/Anna Kournikova 1999.                (SUI) (RUS)
5. Julie Halard – Decugis/Ai Sugiyama 2000.                (FRA) (JPN)
6. Lisa Raymond/Rennae Stubbs 2001.                (USA) 
7. Paola Suarez/Virginia Ruano – Pascual 2002.                (ARG) (ESP)
8. Paola Suarez/Virginia Ruano – Pascual 2003.                (ARG) (ESP)
9. Paola Suarez/Virginia Ruano – Pascual 2004.                (ARG) (ESP)

10. Lisa Raymond/Samantha Stosur 2005.                (USA) (AUS)
11. Lisa Raymond/Samantha Stosur 2006.                (USA) (AUS)
12. Cara Black/Liezel Huber 2007.                (ZIM) (USA)
13. Cara Black/Liezel Huber 2008.                (ZIM) (USA)
14. Serena Williams/Venus Williams 2009.                (USA)
15. Gisela Dulko/flavia Pennetta 2010.                (ARG) (ITA)
16. Kveta Peschke/Katarina Srebotnik 2011.                (CZE) (SLO)

СВЕТСКИ ДУБЛ ШАМПИОНИ ОД 1996. ГОДИНЕ
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100 ГОДИНА ТЕНИСА НА НАШИМ ПРОСТОРИМА

Уз стрељаштво, мачевање,
клизање и фудбал, тенис се
сврстава у наше најстарије
спортове. На прве трагове
тениса код нас наилазимо у
Хрватској, Црној Гори,
Словенији и Србији, већ
око 1880. године. Поуздано
се зна да крајем XIX века
тениски терени егзистирају
у Жупањи, Вараждину,
Палићу, Прибоју, Цетињу,
Новој Градишци...

Било некад... 
Мима Јаушовец и Марица Црнадак
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упања, место у источној Славонији,
у Хрватској, према поузда ним са -
знањима је једно од првих места на

Балкану где се играо тенис. Подаци говоре да
је то било 1881. године, па је Тениски савез
Југославије упри личио велику свечаност у том
граду 15. маја 1981. године, на прослави 100
година од поче така тениса на овом под ручју.

На свечаности су од гостију из иностранства
били Дејвид Греј, генерални секретар ITF, као и
Хајнц Грим, председник Европске тениске
федерације (ЕТА), а саму свечану седницу је
отворио поздравним говором председа вајући
Председништва Тениског савеза Југо славије
инж. Радмило Николић. У име дома ћина и
организатора говорио је професор Виктор
Приморац, а реферат о веку нашег тениса
поднео је секретар Тениског савеза Хрватске
Фреди Крамер. Прослављена тени серка Мима
Јаушовец је на крају прочитала поздравне
телеграме послате од стране Цен тралног ко -
митета Савеза комуниста Југосла вије и Пред -
седништва СФРЈ.

У реферату Фредија Крамера, који се освр -
нуо на претходних 100 година, и саме почетке,
ка же се да је све почело доласком неколицине
енглеских пословних људи, који су привучени
богатством славонских храстових шума, одлу -
чили ту да остану и саграде фабрику. У то доба
храстове шуме су прекривале скоро 70 одсто
територије ових крајева, а како су то биле
веома старе и вредне шуме, способне за екс -
пло атацију, довитљиви Енглези су врло добро
уочили начин да се дође до профита и одлу -
чили су да ту и остану. Такође, према не ким
подацима, заступници разних европских фир -
ми појављивали су се средином XIX века из
истих разлога, пре свих Немци и Французи. 

Долазак странаца представљао је зна чајан
догађај за цео крај, а посебно за Жупању, где се
покретао интензивнији друштвени живот. От -
ворени су читаоница, штедионица, добро вољ -
но ватрогасно друштво… Било је из гра ђено и
прво травнато игралиште, које је ко риш ћено за
спорт. Ту се играо фудбал, хокеј на трави и
тенис.

Према сећањима савременика тог доба, која
су се преносила са очева на децу, са сигур -
ношћу се може рећи да су први играчи тениса
били: Френк и Фред Хепбурн, Алфред Лафон,
Вилијамс Биркет, Фостер Мортимор, Џон Ранке

Фред Хепбурн, један од првих тенисера у
Жупањи
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Честитке домаћину
Два важна госта из иностранства нису кри -

ла своје одушевљење начином и органи за -
цијом прославе 100 година тениса у Жупањи.
Посебно је у похвалама предњачио Дејвид
Греј (ITF).

– Сјајно, сјајно, нисам ни приближно оче -
кивао такав штимунг. Враћам се у Енглеску са
најлепшим утисцима, овај дан ће ми остати
незабораван. Једва чекам да о свему известим
водеће људе у ITF. 

Председник ЕТА Хајнц Грим, у свом писму
које је послао Радмилу Николићу, истакао је
да је био дубоко импресиониран великим ен -
тузијазмом југословенске тениске породице,
окупљене на једном месту, и да му је драго да
је видео тако нешто. 

И сви други учесници прославе, а било их је
преко триста, отпутовали су са најлепшим
утис цима из Жупање. На једном месту толико

генерација тенисера, тениских радника, бив -
ших и садашњих, толико прича, сећања, ути -
сака, да се поставило само једно питање, када
ће се опет на једном месту у овако великом
броју поново окупити тениска породица Ју -
гославије.

Дејвид Греј предаје златну значку ITF
Јосипу Палади

Изложба фотографија посвећена
стогодишњици почетака тениса 
на нашим просторима
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и Дејвид Милер. Све су то били странци, а први
који су им се прикључили били су Иван Ферић,
инжењер, пореклом из Ријеке, и Хуго Катраин. 

Посебну улогу је одиграла Катарина Хор -
ватовић из Жупање, која се удала за Енглеза
Фреда Хепбурна и и од њега научила да игра
тенис, да би касније много помогла у орга -
низацији и развоју тениса у целом реги ону.
Заједно са својим мужем била је необично
агил на у пропагирању тениса, и то је трајало
све до 1920. године, када су се супружници
одселили за Енглеску.

Поред свечане седнице, уприличена је и
пригодна изложба фотографија познатих фото-
репортера тога доба Владимира Сушића и
Радише Младеновића, затим изложба музеј -
ских експоната старих рекета, трофеја, заста -
вица, како би се лакше пратио развој нашег
тениса и сви међународни успеси. 

Пред скоро хиљаду званица и посматрача,
на два новосаграђена игралишта, која се на -
лазе веома близу некадашњег травнатог игра -
лишта где је све почело, одиграни су и егзи -
бициони мечеви у којима су учешће узели
бивши и будући асови нашег тениса. 

Оно што је занимљиво, играло се у одећи и
костимима у каквима се играло пре 100 година,
да би затим Мима Јаушовец и Јосип Палада
демон стри рали како изгледа тре нинг вр хун -
ских тенисера. Је дан сет одиграли су Мима
Јаушовец и Бранко Хорват, док се публика

највише заба вила мај сторијама у дубл мечу где
су играли Ка мило Керетић и Радмило Арме -
нулић са једне, одно сно Јаушовец и Хорват са
друге стране. 

Златне медаље  ITF
Свечани скуп у централној кристалној

дворани завршен је доделом златних ме даља
Међународне тениске федерације, лично сти -
ма које су у протеклом периоду најзаслужније
за развој тениса у Југославији.

Представник Међународне тениске феде -
рације Дејвид Греј је уручио медаље: Душану
Кораћу, инж. Радмилу Ни колићу, Јосипу Па -
лади, Николи Пилићу и Бори Јова-но вићу.

Дејвид Греј уручује златну значку ITF
Душану Кораћу
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Детаљ са меча дублова и сви учесници егзибиционе тениске представе: 
Бранко Хорват, Мима Јаушовец, Јосип Палада, Камило Керетић и Радмило Арменулић
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Ретко која земља у свету има тако богату и
раскошну традицију у спорту као Ју гославија,
а тенис је од својих првих дана активно учес -
твовао у стварању те тра диције и дубоко је
уграђен у историју југословенског спор та. 

Наш тенис је постигао вредне резултате на
међу народној сцени, а наши се играчи так -
миче на свим зна чајним међународним тур -
нирима, на којима су забе лежили незабо -
равне успехе.  Али, тек после Другог свет ског
рата, у новој Југославији, тенис се почео
развијати на здравим и богатијим осно вама. У
почетку је било те шкоћа и проблама,
недоста јали су материјални услови, али је
ентузијазам про блем поступно превладао.
Сваким даном се оснивају нови клу бови, у
њима је све више чланова свих узраста. Граде
се нова игра лишта, ствара шира и масовнија
основа. Створена је и нова клима међу
омладином, тако да тенис код нас више није
за при ви леговани слој људи, већ масован
спорт са широком базом.

Резултати данас у Дејвис купу, успеси на
појединачним турнирима југословенских
тенисера и тенисерки, знак је да смо на
правом путу, а резултати показују да је наш
рад квалитетан и развијен. Зато нас европски
и светски  форуми признају и цене. Наш глас
се чује и радо је слушан.

Велики углед у свету ужива Југославија,
тиме намеће и нама, тениским радницима,
одређене обавезе. Овај јубилеј, сто година
играња тениса у Жупањи, уверен сам да
делим мишљење свих присутних, да није у
потпуности испуњен радошћу, јер га про -
слављамо без друга Тита, који је указао пут
развоју наше земље, нашег друштва, а чије
су иницијативе и пажња били окренути
спорту.

Друг Тито је и сам волео да игра тенис. На
нама је да наставимо његово дело и да бу -
демо верни тумачи његове политике, поли -
тике наше социјалистичке самоуправне Југо -
славије.

Наш глас далеко се чује
Радмило Николић, председавајући Председ ништва ТСЈ истакао 
у поздравном говору да је створена повољна клима за широку базу 

и масовност у тенису

Генерал Душан Кораћ предаје спомен-плакету Радмилу Николићу



Добитници спомен-
плакете са повељом

ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

Савез за физичку
културу Југославије;
Савез за физичку
културу Жупање;
СО Жупања;
Орг. одбор прославе
Жупања;
ТС БиХ;
ТС Црне Горе;
ТС Хрватске;
ТС Македоније;
ТС Србије;
ТС Војводине;
ГП Храст – Жупања.

КЛУБОВИ:

ТК Браник, Марибор;
ТК Црвена звезда,
Београд;
ТК Југ, Скопље;
ТК Осијек, Осијек;
ТК Младост, Загреб;
ТК Медвешћак, Загреб;
ТК Партизан, Београд;
ТК Палић, Суботица;
ТК Раднички, Ниш;
ТК Слобода, Тузла;
ТК Сплит, Сплит;
ТК Спартак, Суботица;
ТК Трешњевка, Загреб;
ТК Вартекс, Вараждин;
ТК Војводина, Нови Сад.

ПОЈЕДИНЦИ:

Филип Шатрије,
председник ITF;
Дејвид Греј, ген.
секретар ITF;

Хајнц Грим,
председник ЕТА.

СР БОСНА  и
ХЕРЦЕГОВИНА:

Александар Бојко;
Бошко Ђурановић;
Бранислав Ковачевић;
Томислав Пољак.

СР ЦРНА ГОРА:

Божидар Мартиновић.

СР ХРВАТСКА:

Др Владимир Бакарић;
Фране Булић;
Марија Црнадак;
Богдан Чика;
Жељко Франуловић;
Звонимир Финк;
Крешимир Фридрих;
Леа Хабунек;
Алберт Хомајер;
Мартин Ижаковић;
Боро Јовановић;
Фреди Крамер;
Драго Крноул;
Анте Крстић;
Фрањо Кукуљевић;
Федор Маланчец;
Борис Марушић;
Милан Минчек;
Драгутин Митић;
Јосип Палада;
Никола Пилић;
Фрањо Пунчец;
Фрањо Шефер;
Иван Шегон;
Стјепан Тончић;
Младен Вирт;
Драгица Зовко.

СР МАКЕДОНИЈА:

Благоје Андрејевски;
Боро Чакар;
Александар
Андрејевски.

СР СЛОВЕНИЈА:

Надан Албанеже;
Радован Андрејчич;
Еуген Бергант;
Мима Јаушовец;

Матјаж Мулеј;
Аленка Пипан;
Јанко Попович;
Фреди Рајхер;
Ирена Шкуљ.
СР СРБИЈА:

Ђорђе Дедић;
Јелена Генчић;
Љубиша Јовановић;
Душан Кораћ;
Петар Мартиновић;
Мирко Мастиловић;
Петко Милојковић;
Радмило Николић;
Мишо Павичевић;

Тоне Пожег;
Војислав Ристић;
Миладин Шакић;
Бранко Тодоровић;
Марија Тодоровић;
Момчило Унковић;
Светислав Вуловић.

АП ВОЈВОДИНА:

Бела Бухвалд;
Иван Ерг;

Коста Ковачевић;
Маринко Крстић;
Милан Малушев;
Петар Мишић;
Никола Шпеар;
Ладислав Илин.

Добитници повеље

СР БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА:

Ризах Пашић;
Ненад Ђурановић;
Раде Станојевић;
Фахрет Бахтијаревић;
Хусреф Арнаутовић,
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Сва признања ТСЈ поводом 100 година тениса
Поводом прославе 100 година играња тениса у Југославији, 15. маја 1982. године, заслужним тени -

с ким радницима, играчима, клубовима, спортским савезима и организацијама додељено је 100 спо -
мен-плакета са повељом. Такође, свим тениским клубовима у земљи и бројним појединцима заслуж -
ним за развој тениског спорта додељене су спомен-повеље.

Душан Кораћ уручује спомен-плакету
Мими Јаушовец 
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Сеад Бахтијаревић;
Јосип Мелек;
Фадил Адемовић;
Славко Чачић;
Миле Ковачевић;
Анте Богдановић;
Мирсад Цаклић;
Здравко Новаковић.

СР ЦРНА ГОРА:

Драгутин Мартиновић;
Петар Лубарда;
Иван Мијић;
Драган Вучковић;
Богдан Пајовић;
Ивица Бурзановић;
Душан Николић;
Милан Ковачевић.

СР ХРВАТСКА

Дамир Абафи;
Лела Бачкор;
Никола Багарић;
Марко Белинић;
Марко Брадовски;
Дражен Барковић;
Фрањо Богнар;
Марко Чикеш;
Жарко Чикара;
Никола Чулиновић;
Лена Дворник;
Иво Дупланчић;
Зоран Ерцеговић;
Вјеран Фришчић;
Фрањо Фрнтић;
Бранко Хорват;
Милан Холи;
Берислв Хопе;
Златко Иванчић;
Иван Јаношић;
Славко Комар;
Хенрик Комар;
Камило Керетић;
Тања Кокеза;
Ладислав Качар;
Маријан Лист;
Борис Луначек;
Мирослав Лехнер;
Драгутин Лукетић;

Геза Легенштајн;
Владимир Марин;
Славко Микић;
Никола Миочка;
Никола Надали;
Марко Остоја;
Владимир Петровић;
Младен Павлица;
Крунослав Пенкала;
Бранко Плаф;
Иво Ружић;
Анте Старчевић;
Бранко Сенчар;
Габријела Штрмац;
Ренара Шашак;
Божица Шерфези;
Иван Шебаљ;
Никола Шитин;
Драго Шкоф;
Петар Шошић;
Вјекослав Шоштарић;
Душан Вејновић;
Борис Ветма;
Јосип Вогринц;
Владимир Вранчић;
Зденко Узоринец;
Драго Зорић.

СР СЛОВЕНИЈА:

Борис Бресквар;
Зоран Јаушовец;
Игор Кошак;
Тоне Ловренц;
Лело Грмовшек;
Стојан Томовић;
Бистра Варл;
Валтер Долечек;
Карло Ференчак;
Руди Гершак;
Франц Хвалец;
Сречко Сатлер;
Јанвит Хорват;
Сречко Слама;
Петер Старц;
Франчек Веселко;
Артур Жнидар;
Иво Разборшек;
Павле Јагододич;
Бојан Шлогл;

СР СРБИЈА:

Слободан
Живојиновић;
Ивко Плећевић;
Драган Савић;
Илија Панајотовић;
Сима Николић;
Драгица Ласло;
Александар Поповић;
Властимир
Нигриновић;
Драгољуб Јовановић;
Јован Аврамовић;
Владан Павловић;
Михајло Сретеновић;
Радмило Арменулић;
Михајло Николић;
Милан Ерцеган;
Радован Пантовић;
Мирослав Радојичић;
Соња Пожег;
Гојко Потколњак;
Витомир Ердељан;
Вељко Ковачевић;
Зоран Перић
Биљана Костић
Слободан Дајовић
Душан Кнежевић

САП ВОЈВОДИНА:

Миленко Хабеншус
Ернест Нађ
Гавро Човић
Фрањо Касап
Иштван Катона
Светолик Цвејић
Матија Берта

РЕДАКЦИЈЕ:

„Борба“;
„Политика“;
„Вечерње новости“;
„Спорт“;
„Спортске новости“;
„Вјесник“;
„Мађар со“;
„Ослобођење“;
„Нова Македонија“;
„Дело“;
„Побједа“;
„Дневник“;
„Темпо“;
„Повијест спорта“;
Радио Загреб;
Радио Београд;
Радио Сарајево;
Студио Б;
ТВ Загреб;
ТВ Београд.

НОВИНАРИ:

Зоран Поповић („Политика“);
Данило Шотра („Спорт“);
Зоран Петровић („Спортске новости“);
Младен Делић (ТВ Загреб);
Невен Бертичевић („Спортске новости“);
Томислав Кочанић („Ослобођење“);
Јован Димитријевић (Радио Сарајево)
Звонко Михајловски (ТВ Београд)
Жарко Сушић („Вјесник“)
Мићо Душановић (ТВ Загреб)
Синиша Стојановић („Борба“)

Повеље су додељене и свим активним тени -
ским клубовима у земљи, Савезима за физичку
културу република и АП Војводина, СИЗ за
физичку културу Жупања и  СИЗ за стамбено-
комуналне послове Жупања.



Када се процењује нечији животни опус,
не може се добити слика целокупности лич но -
сти ако се оцењује само његова профе сио -
нална делатност, чување породице и подиза -
ње наследника, а не обухвати се шта је та лич -
ност радила када није била окупирана својом
службеном дужношћу и обавезама у породи -
ци. Заправо како је испуњавала оно своје
међувреме, између наведених обавеза. Ако и
у том периоду човек има одређени циљ, ако и
у том међувремену чини оно што користи и
њему лично, али уз то још како и другима, реч
је о човеку који не губи време и који испољава
широку несебичност. Ако тај критеријум при -
менимо оцењујући живот Душана Кораћа,
онда добијамо потпунију слику о његовој по -
свећености другима. 

Присетимо се човека који је већи део жи -
вота посветио спорту и тенису, који је у два
мандата био на челу Те ниског савеза Југосла -
вије, који је својом енергијом и харизмом био
далеко ви ше од једног председника, који је
учинио све да бели спорт доживи незапам -
ћену експанзију на нашим просторима. 

Дунђерски први учитељ
Давне 1947. године, као комесар III ар -

мије Душан Кораћ се са службом официра
обрео у Новом Саду, у коме му се дешавају два
судбоносна сусрета, који ће оставити траг у
целом његовом каснијем животу. Прво, среће
своју животну сапутницу Зору, друго, упознаје
двојицу тениских заљубљеника, познатог те -
ниског радника из Војводине Миленка Бабо -
вића као и нашег првог тениског репрезен -
тативца – олимпијца са париске олимпијаде
(1924), тениског шампиона Ђорђа Дунђерског
Гогу. Поменута двојица поклањају Душану
тениски рекет и придобијају га за овај спорт.
Кораћ савлађује тенис из прве руке, добија
часове од правог тениског аса и врхунског
техничара. 

Тада, са непуних 30 година, са зрео у рату,
али отргнут од свега онога што младост тражи,
брзо је учио тениске ударце својим урођеним
смислом за спорт, а са својом висином и
снагом се одмах определио за офанзивни
стил. 
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ИЗА ОСНОВНЕ ЛИНИЈЕ 

ДУШАН КОРАЋ

Генерал тениских борилишта

Тениска активност Душана Кораћа, у два мандата
председника ТСЈ, зашла у све поре овог спорта 
на територији Југославије. Бацачи пламена армије СФРЈ
коришћени да се суши терен за Дејвис куп у Марибору.
Наговорио Бјорна Борга да омогући први интервју
француској штампи.
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Кренуо је да осваја тенис, али је тенис
заправо освојио њега.

У том послератном периоду тенис је
једва преживљавао, пре свега захваљујући
малом броју ентузијаста. Мало је било тени -
ских терена, реквизити су се увозили, а те -
ниски спорт је дуго носио печат спортске
гране привилеговане класе из предратног
времена. Душан Кораћ је био свестан да
својим ауторитетом може много да учини за
ову спортску грану која га је занела својим
финесама, могућностима за брза реаговања,
подешавањем тактике, директним супрот -
став ља њем… Користећи положај једног од
најзначајнијих официра ФНРЈ после рата,
Кораћ је чинио све могуће прихватљиве
радње да тенис добије терене, публику, младе
играче и одговарајући одјек у јавним гла -
силима. Још у Новом Саду, уз поменуту дво -
јицу тениских поклоника, на теренима који су
припадали Армији, организовао се Дејвис куп
сусрет са Швајцарском, што је почетак свега
онога што је пратило сваки његов корак у
тадашњој Југославији. Почетак, у коме је још
био посвећен одбојци и атлетици. 

Терени ничу као печурке
Душан Кораћ, као што је то било сасвим

нормално у војној служби, мења место бо -
равка и каријеру официра наставља у Са -
рајеву, али љубав из Новог Сада према тенису
га не напушта. Одмах се повезао са клубом у
граду, терени настављају да се граде, нови
клубови се оснивају. То се затим догађа у Ри -
јеци, затим Постојни. Довољно је било сазнати
где се нешто ново догађа у тенису на тери -
торији Југославије, одмах је било јасно да је
Кораћ са прекомандом у том месту.

Посао га води даље, када стиже у Загреб,
град тениске традиције, некадашњи центар
Тениског савеза Југославије, који је од 1944.
године, као и сви спортски савези, нашао
своју локацију и адресу у Београду. Кораћ је
тада основао клуб ТК Борац, затим отворио
терене у Крању, и ко зна у којим све местима,
није сигурно да би их и сам Кораћ запамтио.
Захваљујући свом ентузијазму постављен је

на чело Тениског савеза Хрватске, и ту, као и у
свим поменутим местима, окупио је истакнуте
тениске познаваоце, међу њима и аутора
прво класних књига о тенису, теоретичара и
практичара тениске игре, Предрага Бриксија. 

Ту је уписао и свога сина у тениску школу,
у то време најбољу у земљи, пратио је помно
како се подижу врхунски играчи и полако
улазио у све тајне тениског упућивања младих
у тениску игру. Тако је и надокнађивао све оно
што он није прошао у детињству.

А онда, крајем шездесетих година, Душан
Кораћ долази у Београд, у коме са још већим
ентузијазмом наставља свој опус несебичног
тениског радника.

ТК Партизан су у почетку, природно,
водила војна лица највишег ранга, а у време
свог мандата председника, генерал Виктор
Бубањ је инсистирао да место председника
треба да заузима онај који највише зна, уме и
хоће, без обзира шта професионално ради и
на којој је дужности. То је прихваћено и заиста
су се тада бирали они најбољи, највреднији.
Када се Душан Кораћ појавио у Београду,
наравно да се одмах укључио у тениски живот
Партизана. Касније је изабран за председника,
не на основу свог професионалног положаја,
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Генерал Душан Кораћ,
председник Почасног одбора

прославе стогодишњице
тениса у Југославији, отвара
спомен-обележје постављено

испред улаза у тениски
комплекс у Жупањи
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него због онога што је већ у тенису учинио, а
учинио је више него било ко други, а поуздано
се знало да ће тако и даље радити. А то се
показало итекако тачним. Све више је пружао,
надмашујући учињено до тада. Окружио се
вредним, њему сличним ентузијастима, које је
знао да запошљава, са којима се договарао и
које је мотивисао. 

Кораћ је постао врло брзо и председник
Тениског савеза Југославије. Увео је своје са -
раднике из клуба у Савез. Тениски клуб пос -
таје пре свега такмичарски клуб, а онда клуб
рекреативаца, клуб одличне тениске школе,
клуб који спроводи организацију Балканијаде,
Европско аматерско првенство, првенства
државе… 

Уз организацију Европског првенства ту
су одмах и нове свлачионице и друштвене
просторије, али и тераса са столовима уз
клупски ресторан. Сваког дана, одмах после
свог професионалног посла Душан Кораћ је
долазио у клуб и увек седао за сто најближи
теренима. Посматрао је завршетке тренинга и
упућивао савете и критике, јер тада је Кораћ
већ био прекаљени тениски радник који је

ушао у све тајне тениске игре. И како је први, у
раним поподневним часовима стизао и седао
увек за исти сто, тај сто су чланови клуба спон -
тано остављали за њега, био је то, Душков сто.

Као играч учествовао је на клупским
првенствима рекреативаца. Једном први,
једном други, небројно пута полуфиналиста,
налазио је себе у својим сервисима и воле -
јима, у играма дублова. Био је толико јаког
сервиса и смеча да је могао да буде партнер и
најбољем играчу. И био је, понајвише Пилићу,
кадгод је овај долазио у Београд. Спортиста по
схватању, није волео поразе. Победници над
њиме, избегавали су га док му прође први
талас љутње на самог себе, а после тога би
уследио његов позив да победника части осве -
жавајућим пићем.

Оруђа армије као помоћ!

Као председник ТС Југославије, а водио
га је пуних 14 година, урадио је много. У
његовом периоду рада у нашој земљи било је
много успеха, посебно Дејвис куп репрезен -
тације, Југославија је постала и првак Балкана.
Међународни сусрети су окупљали све више
симпатизера. Тенис је доживљавао свој пуни
развој, а Кораћ само задовољно трљао руке и
сарадницима налазио нова задужења, гово -
рећи да увек има још понешто да се учини. 

Итекако је имало увек нешто да се учини,
а најбољи пример за то је био Марибор, где се
играо Дејвис куп сусрет Југо славија – Францу -
ска. Француски капитен Шатрије, касније
председник Француске федерације, па потом
и Светске тениске федерације, савременик,
добар пријатељ и сведок Кораћевих свих
тениских успеха, довео је свој тим као великог
фаворита. У Марибору се за ову прилику
бетонски рукометни терен испунио црвеном
шљаком, и Французи и наши играчи трени -
рали су неколико дана пред меч. 

Али, у предвечерје окршаја кренула је да
пада киша. Бетонска подлога врло брзо је
буквално постала посуда испуњена водом,
отицања није било и што је најгоре, киша није
намеравала да стане. Капитен Француза, већ
помало несигуран у крајњи исход сусрета,

Ге не рал Ду шан Ко раћ рођен je 1920. у Мр -
ча јев цима, за вр шио је Вој но тех нич ку шко лу
у Кра гу јев цу 1937, Ви шу вој ну ака де ми ју
1955, члан Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви -
је био је од 1940, у НОБ од 1941. Био је по ли -
тич ки ко ме сар Кра гу је вач ког од ре да, I про -
ле тер ске бри га де, а од 1944. го ди не 26. дал -
ма тин ске ди ви зи је. По сле Дру гог свет ског
ра та био је по ли тич ки ко ме сар ар ми је,
пред сед ник Пред сед ни штва Са ве зне кон фе -
рен ци је са ве за ре зер вних вој них ста ре ши на
Ју го сла ви је. Про гла шен је за на род ног хе ро -
ја 1954. Био је ме ђу ор га ни за то рима Пар ти -
зан ских спорт ских ига ра у Фо чи 1942, је дан
је од осни ва ча ЈСД Пар ти зан и пу них 15 го -
ди на пред сед ник Те ни ског клу ба Пар ти зан.
По ред чел не функ ци је у Ју го сло вен ском
олим пиј ском ко ми те ту oд 1950. до 1951, био
је пред сед ник Те ни ског са ве за Ју го сла ви је
од 1954. до 1956. и од 1967. до 1977, а Те ни -
ског са ве за Хр ват ске од 1960. до 1967.
године.



видео је шансу да покуша да искористи врло
крута правила ITF и Дејвис купа и да покуша да
меч пребаци у Париз, где су били много бољи
услови за играње него у Марибору, а и већа
шанса да се победе неугодни Југословени.
Киша је престала, али време је било облачно,
па је бетонска посуда и даље била пуна воде.
Шатрије, џентлмен и спортиста великог фор -
мата, пристао је на још дан чекања, али је већ
учинио све неопходне мере да се сусрет
организује у Паризу. То би премештање сва -
како умањило шансе Југославији а изиски вало
је и 10.000 долара нових трошкова, дакле цео
тадашњи буџет нашег Савеза. У скоро без -
излазној ситуацији на сцену је ступио генерал
армије Душан Кораћ. Заказао је сусрет за
сутрадан у 14 часова. Шатрије се само смеш -
као, свима је било јасно да до сутра терен
неће моћи да буде сув и спреман за игру.
Повукао је екипу у хотел, веома спокојан,
очекивао је да се меч ипак игра у Паризу. 

Господин Шатрије је следећег дана на
рецепцији хотела добио поруку да може да
дође са екипом на тренинг – терени су били
суви као да месец дана није било облачка
изнад Марибора. Французи су били запањени,

 а Југосла вија је касније у овом мечу тријум -
фовала… Сведоци генералове „војне интер -
венције“ тврде да су коришћени венти латори,
калорифери и разни грејачи, чак и бацачи
пламена! И сви који су у том подухвату уче -
ствовали, добили су бесплатне карте – били су
то навијачи које би сваки спорт пажелео.
Угледни тениски радник светског реномеа
(централни терен комплекса Ролан Гарос носи
његово име), Филип Шатрије, постаје пошто -
валац генерала Душана Кораћа. Тада је Ша -
трије и наденуо ново име пријатељу из Југо -
славије - „тениски генерал“.

Шампионска кафа са Боргом
Када је чувени Бјорн Борг освојио свој

први Вимблдон, и напросто нестао из Лон -
дона, када су га сви новинари света тражили
да добију интервју, стицајем околности Душан
Кораћ је ушао у причу и постао тема дана свих
медија света. Наиме, Швеђанин се, већ су -
традан по освајању највећег турнира на свету,
нашао на теренима Партизана у Београду, на
којима је организована тениска Балканијада и
где је требало да наступи за репрезентацију
Румуније тенисерка Маријана Симонеску, у
коју се Борг заљубио до ушију и због које је
долетео у главни град Југославије, одмах по -
сле Лондона. Право са аеродрома стигао је
Борг у тениски клуб Партизан и сео за једини
слободан сто који је нашао у ресторану. На -
равно, био је то генералов сто, и када је стигао
Кораћ и видео да му је неко заузео место
знатижељно је пришао да види придошлицу
која не зна ни основна правила клуба, да је то
његов сто, и силно се запрепастио видевши да
је у столици, нико други до вимблдонски шам -
пион којег тражи армија репортера целог
света.

Прву шампионску кафу генерал је пону -
дио Боргу, а дан касније свет је обишла слика
Борга, са терена Партизана, а на слици су
заједно са њим били и ученици тениске школе
Партизана. Шатрије, тада већ први човек
тениса у Француској, хитно је позвао свог
београдског пријатеља и замолио га да утиче
на Борга како би дао свој први интервју
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Душан Кораћ са Јеленом Генчић и
Радмилом Арменулићем
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француској штампи. Генерал је и у томе успео,
а Шатрије је добио још једну потврду о мо -
ћима тениског чудотворца.

Само годину дана по оснивању Европске
тениске федерације (ЕТА), годишња скупштина
ове организације одржана је у Југославији.
Скуп је у организацији југословенског Савеза
засенио многе. Домаћин је био Душан Кораћ,
председник, који је опет био личност о којој се
причало, али која је за многе остала тајновита
фигура. На састанку Светске тениске федера -
ције у Лондону, Шатрије, капитен француске
репрезентације са меча у Марибору, тада већ
председник и ове институције, објавио је до -
лазак у салу југословенске делегације, на челу
са Душком Кораћем.

Сала је била већ испуњена делегатима и
Кораћев улазак прекинуо је уобичајени
жагор. Чланови наше делегације су касније
причали да је у тренутку сала занемела и усле -
дио је тајац. Корпулентна фигура Кораћа је

одмах показала свима да је то тај генерал-
председник, из прича Шатријеа, чудотворац
из Марибора, домаћин ненадмашног скупа
Европске федерације и посредник Борга и
светске штампе. Присутни су тада спонтано
устали и аплаузом га поздравили. 

Вероватно да је то и највеће могуће при -
знање које је овај велики тениски ентузијаста
доживео. Да је Душан Кораћ у том тренутку
био кандидован за неку високу функцију у
Светској тениској федера цији, она би била
усвојена без двоумљења. Али, када му је то
заиста и било споменуто и практично пону -
ђено, одговорио је да још у нашој земљи има
много тениског посла, и захвалио се на по -
верењу.

Председник Светске тениске федера -
ције Филип Шатрије је знао да у Југославији
има пријатеља и тениског прегаоца као мало
где друго на свету. Цео борд ITF је то знао да
цени.

Душан Кораћ и селектор репрезентације СФРЈ Стјепан Тончић



Нису само тенисери оно што чини бели
спорт. Ту у и остали спортски радници,
стручњаци, функционери… људи без којих се
не може. Један од таквих свакако је и Зоран
Перић.

– Почео сам да се интересујем за тенис са 16
година, а да тренирам и играм тек две године
касније. Морам да признам, у то време није
баш било популарно бавити се овим спортом.
Многи су на тенис гледали као на буржујски
спорт, а неки на спорт који не приличи
мушкарцима. Када сам пролазио улицама, са
тениским рекетом под мишком и у белој
тениској опреми, било је и добацивања.
Нисам се баш много обазирао на то, али није
било баш пријатно. Волео сам спорт, као
већина вршњака тада. Све сам пробао, фуд -
бал, стони тенис, пливање, чак и бокс, али
определио сам се и усталио у тенису, у Пар -
тизану, који ми је био најближи месту где сам
живео. Све што ми се у животу од тада
дешавало, било је везано за тенис. Тенис је
био мој живот и тенис ми је донео многе
радости. Тенис је постао моја пасија. Трени -
рао сам сваког дана, и пре и после подне. За -

љубио сам се у тенис и то осећање ми је ос -
тало до данашњих дана. Када сам почео да се
так мичим то је личило на све осим на тенис.
Схватио сам да неко треба да ми покаже како
се изводе ударци и како треба да се крећем по
терену. Схватао сам шта ми се говорило и
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ИЗА ОСНОВНЕ ЛИНИЈЕ 

ЗОРАН ПЕРИЋ, ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР ТСЈ 

Време које се памти
Зоран Перић  на функцији генералног секретара ТСЈ
провео скоро 25 година, сведок једног времена,
савременик великих успеха репрезентације и три
полуфинала Дејвис купа, стасавања Монике Селеш,
победа Бобе Живојиновића и Горана Иванишевића… 
Добитник највећег признања ITF. 

Гонзалес није имао времена 
Са непуних 18 година почео сам да се

такмичим са старијим играчима. Следеће
године играо сам на клупском првенству и
победио све искусније тенисере, мада сам
имао срећу да тада није играо вишего диш -
њи првак клуба, чувени Лучић, звани Гон -
залес. Наредних година углавном сам се са
њим сретао у финалу. Памтим прво играње
против њега и наш сусрет у свлачионици
пре финала. Ушао је, почео да се скида за
туширање, рекао је „Хајде да ово обавимо,
меч ће кратко да траје, а немам времена да
се два пута туширам.“ Наравно да ме је шо -
кирао и да сам насео на провокацију. Како
је рекао тако је и било, ја сам изгубио.
Гонзи је, био сјајан човек и сјајно је играо. 
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брзо сам напредовао. Моје интересовање за
тенис било је при мећено од стране управе и
тадашњи пред седник Партизанa, генерал Ду -
шан Кораћ, понудио ми је да постанем тренер
у тениској школи. Прихватио сам посао и уз

студије почео да радим као тренер. Био сам
врло посвећен и одговоран и волео сам рад са
децом. Сећам се да сам, када је било лоше
време и падала киша, седео у просторијама
клуба и своје ученике пресли шавао мате -
матику или неки други предмет. Водио сам
дневник и у њему износио миш љење о удар -
цима и техници мојих ученика. Тај дневник
сам нашао после много година у свом
подруму и запањио сам се проценама и опас -
кама које сам као млад тренер имао. 

Много мојих уче ника касније су постали и
тениски играчи, а неки су играли и за репре -
зентацију.

Пратио сам играче и из других клубова,
нарочито из Црвене звезде. Тамо сам запазио
необично талентованог и упорног малог игра -

ча који је тренирао и бесомучно ударао лоп -
тицу о тениски зид. Једмом приликом снимио
сам камером његово тренирање. И данас
поседујем тај 16-ми лиметарски филм о Сло -
бодану Боби Живојиновићу.   

Био сам тренер у Партизану у неколико
година. Тада је генерални секретар у ТСЈ био
професор Влада Зовић. Генерал Кораћ је
једног дана за једно са њим дошао до терена
где сам радио са децом и питао ме да ли би
могао да неколико дана радим у канцеларији
ТСЈ на Теразијама, јер је секретарица требало
да користи годишњи одмор. Прихватио сам да
је заменим и почео да радим. Секретарица се
вратила са одмора, али од мене су тражили да
останем још неколико дана. Пролазили су ме -
сеци, а ја сам са секретарицом и даље радио.
Након извесног времена секретарица је до -
била стан и отишла у пензију, а Влади Зовићу
се указала шанса да у Минхену добије посао.
Тада сам се запослио као секретар у ТСЈ. Били
су задовољни мојим радом и Душан Кораћ ме

Зоран Перић са Бобом Живојиновићем



је, на из борној Скупштини ТСЈ, предложио за
генералног секретара. Импоновало ми је да
радим у Савезу са људима попут Душана
Кораћа, Раце Николића, Ђорђа Дедића, Петра
Маринковића, Моме Унковића, Власте Нигри -
но вића, Стјепана Тончића, Благоја Андрејев -
ског, Бранка Тодоровића… 

Сваке четврте године одржавале су се
Изборне скупштине, и како ми је то Статутом
ТСЈ било омогућено, реизабран сам пет пута,
тако да сам у низу био генерални секретар
скоро 25 година.

Много је успеха било у тих четврт века, али
уверен сам да их не би било да није био тако
добро осмишљен календар, како дома ћих
турнира тако и екипних такмичења, који су
многе играче довели до напретка и победа на
поједниначним турнирима. Наравно да су
бројне комисије у ТСЈ радиле и спроводиле
план рада, и да су савезни капитени дали свој
допринос успесима селекција и појединаца.
Не могу а да не истакнем рад неколицине ен -
тузијаста који су као тренери радили по клу -
бовима и свакако дали печат и глазуру тенису
на нашем простору попут Љубише Јова но -

вића-Чолана, Воје Ристића, Ладислава Качера
у Сплиту, Лаци Илина, Светозара Вечића, Ћике
у Загребу, Калановића из Ниша… 

Рецепт за успех

Једном, на састанку Генералних секретара,
у Лондону, после победе нашег Дејвис куп
тима над Великом Британијом пришао је гене -
рални секретар Енглеске и сасвим озбиљно
затражио да му се открије тајна наших успеха
(Моника Селеш прва на свету, Дејвис куп тим у
полуфиналу, Живојиновић један од најатрак -
тивнијих играча…). Било је познато, а и увек је
тако, да се по многим аспектима потребним за
успех нисмо могли ни поредити са њима, или
неким другим развијенијим тениским веле -
силама. За поређење, буџет енглеског савеза
је тада био преко 10 милиона фунти, а скупо -
цена организација тениских турнира у свим
категоријама не треба ни да се помиње. Тајна
је била у нашем духу, у људима које сам
набројао, у нечему што они немају нити ће
икада да имају. Можда не би ни схватио да сам
покушао да објасним, можда ни ја не бих умео
да објасним.

Радмило Арменулић је био посебна прича.
Селектор и капитен тима који је три пута био у
полуфиналу Дејвис купа, али сем тренерских и

Т
ЕН

И
С

б
ез

 г
р

ан
и

ц
а

728

Са Душаном Кораћем

Нека папир пожути 
На почетку рада у ТСЈ упознао сам Ђорђа

Дедића, новинара „Борбе“, који је био пред -
седник Финансијске комисије и дуги низ
година водио финансије Савеза. Од њега
сам учио посао и запамтио да не треба да
брзам у доношењу одлука. Чувена је била
његова реченица „остави папир да пожути,
па тек онда решавај проблем“. Касније,
осамдесе тих година, када су почели да нам
пристижу износи од наградног фонда, од
учешћа у полу финалу Дејвис купа, а то су
биле своте од око 100.000 долара, па и
више, он се тотално изгубио и замолио ме
да ја преузмем вођење фи нансија, јер се он
више није сналазио у тим великим циф -
рама.
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селекторских квалитета које је имао, имао је и
један квалитет који нема већина капитена. То
је неспорна чињеница да је правио изван -
редну атмосферу кад би се окупила репре -
зентација. Играчи су уживали на припремама
и заиста давали свој максимум на терену када
су играли за дрес са државним грбом. У поје -
диначним каријерама можда нису имали
толико успеха као кад играју за репре зен -
тацију. Радмило је вукао често храбре потезе
и у екипу повремено убацивао неафирмисане
играче. На срећу увек са срећним исходом и
нашом победом. Били смо једна породица и
веома добро смо сарађивали.

Посебно и незаобилазно место у мојим се -
ћа њима заузима свакако председник ТК Пар -
тизан и ТСЈ, генерал Душан Кораћ. Био је за -
љуб љеник тениса, а ТК Партизан је било ње -
гово дело. Где год је био са службом, са њим су

настајали тениски терени. Он је био заслужан
за ред и правила понашања на терену и ван
њега. Никоме није падало напамет да на било
који начин то угрози. Био је такав ауторитет,
многи су од њега зазирали, али су га сви пош -
товали. Постојала су неписана правила која је
он поставио. Знало се ко седи за првим столом
и ко може да игра на првом терену и која су
правила понашања у клубу и у Савезу. Мечеви
на првом терену били су атрактивни за пуб -
лику. Генерал Кораћ је увек имао благ осмех
на лицу и тихо је говорио. Такав је био и када
је саопштавао када се са нечијим пос тупцима
не слаже. Сваки дан смо имали са станке у ТК
Партизан. Просто је било немогуће да неко од
нас функционера пропусти и један дан. Умео
је да похвали и награди свакога чије му се
ангажовање допало, ко је нечим допри нео да
се тенис или клуб развија. Сећам се да сам

Гаранција
Са непуних 10 година, кад је већ запажена

по изванредном таленту, дошла је једног
дана у ТСЈ Моника Селеш, са родитељима
Карољем и Естер, и замолили су за помоћ
око авионских карата за Јужну Америку, где
се играло Светско првенство за пионире.
Морам да нагласим да тада ТСЈ није
финансирао пионире и пионирски програм.
За њену авио-карту још би се и снашли, али
њихов услов је био да отац иде са њом, јер он
је уједно био и њен тренер. Имао сам тежак
зада так да објасним и убедим Ђорђа Дедића,
у то време пред седника Финансијске коми -
сије да оде мо у СФКЈ – код Миње Вујовића,
генералног се кретара и тражимо додатна
средства. Вујо вић нас је саслушао и питао
нас да ли га рантујемо да ће она постати
првак света.

Шта смо могли, гарантовали смо, уз
објашњење да се такав таленат рађа једном у
сто година. Добили смо средства за пут, а
Моника је постала првак света. Каријера јој
се касније развијала познатим путем. Ро -
дитељи Монике Селеш никад нису забо -
равили ову услугу и годинама су слали
честитку за Нову годину. 

Кило хлеба
Од играча, који су прошли кроз репре -

зентацију, а били су то Пилић, Франуловић,
Шпеар, Илин, Остоја, Прпић, Орешар, Ива -
нишевић… најдубљи траг и највише успеха у
дресу са државним грбом је имао Сло бодан-
Боба Живојиновић. Док је Боба пред водио
репрезентацију три пута смо били у полу -
финалу Дејвис купа и умало финалисти.
Играо је најлепши тенис на свету и цео свет
му се дивио, иако није био први на АТР листи
у синглу. На почетку сениорске каријере
имали смо проблем са његовом тежином и
стално смо на при премама ограничавали
оброке, а нарочито конзумирање хлеба.
Играли смо Кингс куп у Кикинди кад му је
селектор Радмило Арменулић забранио хлеб
и ограничио га на само једно парче дневно.
Радмило и ја смо једног дана, после ручка,
кренули на спрат хотела. Позвали смо лифт.
Отворила су се врата лифта, а у лифту Боба са
кило грамом хлеба у руци. Одломио је
повеће парче и брзо гутао. Изненађен Боба,
а изне нађени и ми. Касније смо од овога
правили вицеве, али тада нам није било
смешно. Био је харизматичан и прави лидер
тима.



захваљујући познанству са власником
турнира у Бечу донео први пут подлогу –
тениски терен такозвани Green Set за меч у ок -
виру Кингс купа. Терен сам добио бесплатно и
по одиграном мечу терен је враћен у Беч.
Кораћ ме јавно похвалио и за награду дао да
током зимске сезоне играм бесплатно у клубу.
Био је то несвакидашњи гест. Контро лисао је
протокол организације Дејвис купа у Београ -
ду и никад није пропустио да почасно место у
ложи остави за нас неколицину функционера
који су носили посао, ризикујући притом да
неке госте, политичаре, премести на друго
место. Говорио је да у ложи треба да буду
људи који разумеју, воле и раде за тенис , а тек
онда они којима је то само један од излазака. 

Ауторитети
Смешна је епизода са једног играња дубла у

Партизану. На једној страни су били Душан
Кораћ и Виктор Бубањ, генерал-пуковници, а
Бубањ још и начелник Генералштаба, а на
другој страни ја и Коча Поповић. Коча није
приговарао партнеру, али кад год бих ја
погрешио он би почео да звиждуће. Тог дана
се слатко назвиждао. Једног тренутка ме је
запитао „шта вам је данас Зоране“. Нисам
могао лопту да погодим и то ми је било нај -
горе играње у целој каријери. Био сам млад, а
они, превелики ауторитет за мене.

Било је много председника ТСЈ, свакако да
су најдубљи траг оставили Душан Кораћ и
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Признање ITF
Године 1994. У Хонг-Конгу, на годишњој

конференцији ITF, добио сам највеће
признање које ITF додељује за допринос
тениској игри у свету. За ту церемонију
морао сам да купим фрак и лептир машну, и
да пред око 300 званица примим награду и

одржим краћи говор, којим сам се захвалио.
Од наших људи церемонији су
присуствовали Радмило Николић и Шћепан
Лучић. Признање ми је уручио председник
ITF Брајан Тобин. У историји тениског спорта
код нас ово признање су пре мене добили
Никола Пилић, Душан Кораћ, Радмило
Николић и Радмило Арменулић.
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Родољуб Миша Радуловић. И један и други су
имали синове, талентоване тенисере, и разу -
мели су се у тенис, а имали су изванредан
осећај за руковођење и организацију. Син
генерала Кораћа, Боба Кораћ био је сјајан
играч. Никада нисам разумео зашто је после
извесног времена одустао од тениса. Био је
фантастичан играч.

Миша Радуловић је био председник у нај -
тежем периоду, кад смо као земља били под
санкцијама (1994–96). То је био период после
Живојиновићевог престанка играња за репре -
зентацију и одласка Монике Селеш у САД, где
је отишла кад је добила држав љанство.
Испали смо из светске групе Дејвис купа и
није било наградног фонда од ITF. Од државе
такође нисмо добијали дотације. Ипак је то
био период који смо прегурали, јер је пред -
седник Миша Радуловић донирао ТСЈ са око
150.000 долара годишње, и на тај начин
омогућио свим нашим селекцијама да несме -
тано наступају. То је био и период кад смо
играли на америчким турнејама и оста лим
такмичењима за разлику од других спортова
којима је било забрањено насту пање. ТСЈ је
тада био најорганизованији и најуспешнији
Савез. После смене Родољуба Радуловића,
дошло је до честих промена на челу орга ни -
зације. Само у периоду од годину дана после
моје оставке коју сам поднео када је отишао
Радуловић, измењало се њих седам на месту
секретара ТСЈ.

Без обзира што професионално више нисам
у тенису, све догађаје пратим и даље. Много
ме радују успеси Новака Ђоковића, Јелене
Јанковић, Ане Ивановић, Јанка Типсаревића и
осталих, јер и ја сам заједно са многима био
део тога, а то су чињенице које се лако не
заобилазе и не заборављају.

Са Мечиром у Бразил 
Као вођа пута често сам предводио јуни -

ор ске и сениорске репрезентације на так -
миче њима. Једно од таквих је било Банана
бол у Бразилу. У екипи су били Боба Живо -
јиновић и Бранко Хорват. Освојили смо
сребрну медаљу у екипном делу, а за треће
место појединачно се побринуо Боба. У
одласку смо летели преко Париза и на аеро -
дрому нам је пришао човек, видевши тени -
ске рекете. Пред ставио се да је из Чехо -
словачке и да путује по свету са јуниором из
своје земље. Требало је да путује у Бразил,
али није добио визу на време и сад његовог

играча нема ко да води. Замолио нас је да
поведемо са нама тог момка и да водимо
рачуна о њему у Бразилу. Играч се звао Ми -
рослав Мечир. 

Тренирали смо заједно, навијали кад смо
играли екипно, дружили се ван терена. Ја
сам седео на терену кад је Мечир играо, а
играо је до финала и заузео друго место. По
завршетку турнира кренули смо назад, опет
преко Париза, где нас је сачекао његов
тренер, и ту смо се растали. Поново сам срео
Мечира кад смо после десетак година играли
Дејвис куп у Сарајеву. Он је тада већ био пети
играч на свету. Случајајан сусрет у хотелу
обновио је успомене.

Као вођа пута, Зоран Перић је често
предводио репрезентације 

на так миче њима



Као млађег, тенису је Бошка Бедрића
привукао Воја Ристић, један од најважнијих
играча и покре тача тениске игре у Београду
средином ХХ века, па се он, на неки начин,
осећа његовим „питомцем“, јер га је чика Воја
довео у Парти зан, где је Боле остао пуне 43
године, и то као играч-аматер, затим као шпа -
нер-сервисер, али и као саиграч познатих чла -
нова – Гон залеса (Предрага Лучића) и Владе
Ружичи ћа, затим Јасне Стефановић, Ратка
Хрговића, и још неких, у своје време, најмла -
ђих такми чара. 

Бошко Бедрић – Боле био је запослен као
општински инспектор, али је све слободно
време проводио у клубу и када није играо
тенис: велики број чланова доносио је њему
рекете на шпановање, па је током такве
праксе постао мајстор број један, затим  шпа -
нер-сервисер, да би га Радмило Арменулић
најзад укључио међу сараднике тениске ре -
презентације Југославије. 

Кроз његове руке прошло је рекета, не зна
им се број, познатих играча. Прво је у том
послу оплемењивао рекете Бобе Живоји но -

вића, Орешара, Прпића, Флега, Золтана Или -
на, Зорана Петковића… Наравно, и многим
страним играчима, посебно када су гостовале
друге селекције у нашој земљи. Тада није било
оваквог луксуза какав је данас, када свака ре -
презентација са собом води и мајстора за шпа -
новање.

Уочи, једног тениског меча Дејвис купа,
остала је у сећању анегдота, када се Боба Жи -
во јиновић више у шали, неголи у збиљи, обра -
тио селектору Радмилу Арменулићу: „Нека
Боле сутра више пажње посвети против -
ницима и тако им нашпанује рекете да не могу
лопту да погоде. То је много важније него како
ће нама да их уради.”

Кад се патика 
„фарба“ кредом

Наравно да се Боле није љутио на овакве
шале, посебно када су долазиле из „кухиње“
Бобе Живојиновића. Иначе, радо се присећа
начина како је уопште дошао до тениских
терена и остао. 
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ИЗА ОСНОВНЕ ЛИНИЈЕ 

БОШКО БЕДРИЋ, ШПАНЕР-СЕРВИСЕР 

Шаљивџија златних руку

Боле, заљубљеник у бели спорт, уз осмех проживео цео
радни век боравећи међу тенисерима. Прави мајстор за
шпановање жица, за пријатеље, али и за чланове тениске
репрезентације од којих се није одвајао, посебно не 
од генерације 1987–1991. која је три пута играла 
у полуфиналу Дејвис купа, а чији вођа је био Боба
Живојиновић 
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- На наговор мајке да се бавим спортом и
дружим са спортистима, ја сам долазио на
помоћни терен Фудбалског клуба Партизан и
посматрао тренинге, тада најпозантијих фуд -
ба лера – Бобека, Чајковског, Бобе Михајло -

вића, Валока… – сећа се Боле – aли једном
приликом сам чуо како неко, на оближњем
тениском терену, из петних жила урла, тако да
се чуло све до Аутокоманде. Та галама при -
вукла је моју пажњу и брзо сам се уверио да је
то био глас тренера чика Воје Ристића, који је
подучавао Ику Панајотовића, Симу Николића,
Радмила Арменулића, Грацу Нешића… 

- Сазнао сам тада да је чика Воја био и
фудбалер БСК, али се ипак прославио као
тенисер. Ја сам током 1957. године почео да

долазим у тениски клуб и да посматрам тре -
нинге и неке мечеве, јер тада још није било
тениске школе. Довољно је било да се као
четрнаестогодишњак спријатељим са чика
Светом, железничким пензионером, еконо -

мом и благајником клуба. Дозвољавао нам је
да ударамо лопту о зид и да, с времена на вре -
ме, играмо тенис и то бесплатно, али уз
најстрожи услов – да обавезно набавимо беле
чарапе, мајице и шортсеве, посебно патике,
све у белој боји. Тада су се носиле платнене
патике, па она деца која нису имала баш беле,
„фарбала“ су их кредом, што чика Света, ко -
бајаги не би примећивао. Свакако је знао да
нисмо били у могућности да их на бавимо, па је
прелазио преко тога.

Боле са Борисом Бекером и Бобом Живојиновићем



Економ и генерал Кораћ
– Касније, после неколико година – на -

ставља своју исповест Боле Бедрић – дошао је
у клуб извесни Милован, један од случајно
преживелих бораца са Кадињаче, пријатна,
драга личност, најпоштенији човек на свету,
али и љубитељ чашице. Тада су се, по правилу
клу ба, од 12 до 15 сати, како се то говорило,
„тере ни одмарали“, односно мрежали, поли -
вали и линије бележиле кречом. За време

једне такве паузе Милован се окрепио омиље -
ним вињаком а потом изашао на терен и из -
вла чио линије, али се догодило да линије буду
исцртане – накриво ! Генерал Кораћ, који је
веома симпатисао Милована и лично га довео
у клуб, ипак је често навраћао у инспекцију
терена и контролисао подневни учинак. У
једном од таквих обилазака клуба памти се и
препри чава следећи дијалог:

Генерал Кораћ: „Миловане, шта је ово са
теренима?“

Милован (у ставу мирно): „Изволте, друже
генерале“.

Генерал:  „Нешто су ти терени накриво?“
Милован: „Друже генерале, велике су вру -

ћине, а кад за'лади, исправиће се“.
Обојица су тада били у цивилним одели ма,

а разговарали су као два униформисана лица,
надређени и подређени. 

Милован је, иако пекарски радник, волео да
у клубу води разноврсну евиденцију, ваљда
због тога што је имао изванредан краснопис.
Дотеривао је свако слово, као да је калиграф,
као да је свако слово од сувог злата. Водио је,
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Кроз Болетове руке прошло је безброј рекета

„Пијаниста“ 
Једном је Радмило Николић рекао Боби

Живојиновићу, желећи да га похвали после
добре игре, да „има руку за клавир“, могао
би и да свира колико има осећаја у дес -
ници. Бошко Бедрић је тада пред не ко -
лицином новинара само брзо изговорио:

„Тачно је да има руку за клавир, али не да
свира него да га изнесе на трећи спрат!“ 

Сећам се да ме је тада Боба појурио, али
сам био брз и успео сам да утекнем. 
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на пример, листе чланова клуба по азбучном
реду, затим по професији, по датуму уписане
чланарине, итд. Једног дана стигао је човек
жељан да се учлани, а Милован га је, по свом
обичају, прво упитао оно што и остале у таквој
ситуацији, шта је по занимању. 

Придошлица је одговорио: „Ја сам рад ник“.
Милован је тада одложио оловку, скинуо

наочаре, и почео да загледа човека, упорно и
право у очи, па овај, иако стасит и снажан, као
да се уплашио, поче да се врпољи, помишља -
јући да ће Милован да га отера. А Милован,
полако, сузних очију, устао је тада са столице,
пришао овом раднику, загрлио га и пољубио: 

„Најзад да у клуб дође прави човек“ – рекао
је тада економ уз осмех придошлици, машин-
бравару, кога смо сви звали Жорж, презимена
се не сећам – довршио је на крају ову причу
Бошко Бедрић. 

Наравно, одмах потом је економ Мило ван
отворио посебну листу где је уписао Жор жа
као новог члана.

Генерал Кораћ се према Миловану од носио
као према омиљеном ађутанту, али га је
држао под војничком дисциплином. Наравно,
Милован се генералу није никада супрот -
стављао, сем у једној прилици. Сећа се Бедрић
и тога.

Душан Кораћ је на неком састанку рекао да
ће учинити све да приближи тенис радни -
цима, а на то је Милован промрљао себи у
браду: „Јес, али само могу као скупљачи
лоптица“.

После ове упадице Милован је неколико
пута запиткивао около присутне да ли је
можда генерал чуо за упадицу, јер би могао
лоше да се проведе, али срећом, реакције на
није било.

Време је пролазило, 
а људи се мењали

– То време, некако до 1970. године, било је
баш златно тениско доба, када су наше
трибине биле дупке пуне, а нарочито онда
када су играли Сима Николић, Граца Нешић
или Гонзалес са својим партнерима, затим
Воја Ристић и Петко Милојковић. Ту су се

окупљали и остали спортисти из СД Партизан,
а највише њих из фудбалског клуба, међу
којима Зебец, Бобек, Чајковски, Галић, боксер,
Шовљански, рвач Симић… Тада си у свла чи -
оници могао да оставиш целу плату – нико је
не би ни такнуо. Али, крајем шездесетих то
златно грумење се полако осипало, па су
добри играчи и тренери одлазили трбухом за
крухом у тадашњу Западну Немачку, где је
тенис, уз наше момке, кренуо да цвета. А овде
су почеле да надиру неке нове генерације –
сумирао је прохујала и садашња времена
Бошко Бедрић. 

– Нисам ја једино шпановао рекете или
само играо тенис за све ово време. Обављао
сам разне послове, једно време сам чак био
управник клупског ресторана. Тадашњи пред -
седник стручне комисије др Бранко Тодо -
ровић ценио је тениске ентузијасте, па је нас
неколицину ангажовао на организацији тур -
нира или да радимо са клинцима, међу којима
су били Јасна Стефановић, Аца Болић, Рале
Хрговић. У то време Партизан је за иста био
најистакнутији организатор бројних, тениских
турнира“.

„Видиш да умеш, 
када хоћеш“ 

Још од јуниорских дана Бошко је шпа -
новао рекете Боби Живојиновићу, а кас -
није је то наставио да ради и када је Боба
стасао за репрезентацију. На једном јуни -
орском турниру, догодило се да је Боба гу -
био први сет, и врло често бацао поглед ка
месту где је седео Бедрић, мрш тећи се и
показујући да рекет није добар. Код измена
страна Бошко му је понудио да поново
нашпанује рекет, а да настави са ре зервним
и издржи док овај не стигне.

После 10 минута Бошко је донео рекет:
„Сад играј, овај шпан је добар“. Наравно то
је био онај исти рекет са истим шпаном. У то
време није било могуће тако брзо заме ни -
ти жице. Боба је наставио да игра, кренуло
му је боље и на крају је по бедио, а Бошку је
често између поена добацивао: „Видиш да
умеш кад хоћеш, ово је много бољи шпан!“
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СВИ ПРЕДСЕДНИЦИ ТЕНИСКОГ САВЕЗА

1922–1934.   
Хинко  Вирт

1934–1937.  
Стеван Хаџи

1937–1941.  
Драго Чоп

1959–1963. 
Мирко Мастиловић

1948–1953.            
Миша Павичевић

1954–1958, 1967–1977.  
Душан Кораћ

1964–1966. 
Миладин Шакић

1978–1982. 
Стјепан Тончић

1982, 1992–1993.
Радмило Николић

1983.
Ернест Нађ

1984.
Благоје Андрејевски

1985.
Томислав Пољак

1986.
Антон Тонејц

1987.
Божидар Мартиновић 

1988.
Фердинанд Трупеј

1989–1991. 
Петар Маринковић
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1994–1996.
Родољуб Радуловић

1996–2000.
Радоман Божовић

2011– 
Вук  Јеремић

2000–2004.
Предраг Митровић

2006–2011. 
Слободан Живојиновић

2004–2006.
Бошко Ивановић
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Први велики АТР турнир у Југославији
организован је 1990. године, на теренима
тениског комплекса у Умагу, а што је још
интересантније, у првом финалу играла су
два наша играча, Горан Иванишевић и Го -
ран Прпић. Победио је Прпић, у три сета,
а треба напоменути да му је то једини АТР
турнир који је освојио, дакле највећи успех
после четвртфинала Ролан Гароса и фина -
ла Штутгарта и Нице. 

Цео турнир Прпић је одиграо у великом
стилу, а куриозитет је да је до победе сти -
гао тако што је победио четворицу лево -
руких тенисера, најавивши тако добру и
следећу сезону, у којој је остварио и нај -
бољи пласман на АТР – шеснаесто место.
Са друге стране Иванишевић је као фина -
листа турнира са непуних 19 година на -
јавио сјајне могућности, сврставши се тако
у првих 50 играча света, да би већ следеће
године био и у првих 10. 

Добијање организације овако великог
турнира била је потврда да је Југославија
својим успесима, пре свега у Дејвис купу,
традицијом и радом, добила признање од
стране АТР, а већ први турнир и беспре -
корна орга низација, све најласкавије пох -

вале. Тениски савез Југославије, тада на
челу са Петром Маринковићем, Зораном
Перићем и веома ангажованим селектором
Радми лом Арменулићем, учинио је све да
тур нир у Умагу покаже свету да смо кадри
да организујемо такмичење потпуно по
угле ду на остале догађаје како их праве у
Па ризу, Лондону, Риму… У томе се успе -
ло, јер су спортски радници Загреба, Ду -
бров ника, Београда, Новог Сада и осталих
те ниских центара стигли у Умаг са једи -
ним циљем, да учине све како би се свет -
ске тениске звезде осећале као код своје
куће.

Једини жал са тог првог АТР турнира у
нашој земљи јесте чињеница да на њему

УМАГ – ПРВИ АТР У НАШОЈ ЗЕМЉИ

Првенац 
Горана Прпића

Тениски комплекс „Стела Марис“ 
у Умагу

VII ДЕО



није било тада нашег најбољег играча
Слободана Живојиновића, који је у то вре -
ме играо други турнир, јер би онда спек -
такл био потпун. Поред Прпића и Ива -
нишевића, играли су још од наших Саша
Хиршзон и Дамир Буљевић. Буљевић је
прошао кроз квалификације, победио у
првом колу Јохана Адерсона из Аус тра -
лије, док је Хиршзон изгубио у првом колу
од Куверманса, мада је имао две сет лопте
у првом сету. 

Следеће године, 1991. појавио се играч
за којег је мало ко до тада чуо, а онда се
преко ноћи све променило: Димитриј По -
љаков, 23-годишњи Украјинац, освојио је
АТР у Умагу. Играч, којем пре турнира
нико није давао ни грам могућности да
уопште може да прође квалификације,
тенисер који је био 169. на свету и који је
до тада био само помињан у факто -
графском низању резултата, ни једном
једином реченицом другачије. Да би се

уопште пласирао на турнир, морао је прво
кроз три кола квалификација, што је, руку
на срце, одрадио беспрекорно, не изгубив -
ши ни сет. 

Када је у првом колу спасао пет сет
лопти против Роберта Азара, постао је све
сигурнији, иако је следећа три меча оста -
јао на терену по три сета. У финалу је са
6:4, 6:4 савладао Шпанца Хавијера Сан чеза,
направивши тако највећи успех у дота даш -
њој каријери. 

Од наших играча најдаље је стигао Бру -
но Орешар, који је изгубио у четврт финалу
од каснијег финалисте Санчеза. Иначе,
турнир у Умагу је био последњи Орешаров
АТР одиграни турнир. 

Исте године дошло је до распада бивше
СФРЈ, а прве су из заједнице иступиле Сло -
венија и Хрватска. Тако је од 1992. го дине
турнир у Умагу остао у границама Хрват -
ске, која је веома успешно наставила да га
организује. 
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Тенис је, с новим миленијумом, у Срби -
ји добио неслућени замах. Ненад Зимо -
њић, Душан Вемић и тек најављени тале -
нат Јанка Типсаревића изненада је повукао
једну генерацију која је обећавала. Ратом
исцрпљена, догађањима крајем прошлог
века као да је означен почетак једне турбо
ере срп ског тениса. Тени ски ентузијас та и
заљуб ље ник у бели спорт, Ђорђо Антељ,
кре нуо је први са организацијом јед ног
јаког тенис ког тур нира. Тур нир, под нази -
вом „Гемакс опен“ био је ис то ријски тест
који је по казао да је Београд „гладан“ јед -
ног оз биљног тениског турнира. 

„Гемакс опен“ је био на крају (последњи
одржан 2009) из серије челенџера, с на -
град ним фондом од 100.000 долара, а за -
право је у оно време био оглед и мантра за

нешто што је било неминовно, а то је један
још већи и значајнији турнир.

Фантастични успеси Ане Ивановић која
је освојила и прву сингл гренд слем титулу
(Ролан Гарос) у исто рији српског тениса и
њено прво место на WТА листи, затим
успех Јелене Јан ковић, која је, такође била
број 1 у свету, нешто раније успеси Не нада
Зимоњића у миксу и кон куренцији парова,
па прво мес то Јанка Типсаревића на листи
нај бољих младих тенисера све та били су у

СРБИJА ОПЕН

Сиђи до реке…



свету проглашавани тениским чудом са
Балкана.

Некако у то време појавио се један кли -
нац који је прве тениске ударце пробао на
Копаонику у кампу који је држала један од
највећих тениских педагога, Јелена Ген -
чић. Мали шан се звао Новак Ђоковић. Већ
на самом почетку наговестио је свој неве -
роватни потенцијал. И стигао је до титуле
најбољег на свету, вишеструког победника
гренд слем турнира и тенисера који је на
врху листе најбољих тенисера света сме -
нио неприкосновени двојац Роџер Феде -
рер – Рафаел Надал.

Упоредо са успесима Новака Ђоковића
и његовим продором у сам врх светског
тениса, његова породица, пре свих отац
Срђан Ђоковић, почео је да размишља о
организацији једног значајног тениског
турнира у главном граду. Србија је, захва -
љујући поли тичким, а и друштвеним про -
менама снажно кренула напред, добијала
помоћ и признања из Европе и света, а као
епилог тог новог замаха стигло је велико

признање – добијена је организација јед -
ног великог и захтевног такмичења, орга -
низација Универзијаде 2010. године. У ту
сврху, почела је реконструкција мноштва
спортских борилишта, а једно од таквих
био је и центар „Милан Гале Мушкати ро -
вић“ на Дорћолу. Уз свесрдно ангажо вање
Владе Србије и града Београда изгра ђен је
модеран тениски комплекс. 

Срђан Ђоковић је основао породичну
фирму „Фемили спорт” чији је основни
циљ био да у Србији брине о лику и делу
младог тениског аса. Временом, сазревала
је у глави „патера фамилијас” породице
Ђоковић, оца Срђана, да Београд постави
на тениску мапу света. И 2008. године у
својим настојањима је успео. Отворено
првенство Холандије, које се
одржавало до 2007.
године у Амерс -
фор ту, постало је
спон зорима не ин -
тересантно и штед -
љиви, практични и,
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пре свега, економични Хо ланђани решили
су да лиценцу за овај тур нир ставе на
лицитацију. Својим именом, статусом и
угледом у тениском свету, Но вак Ђоковић
и његова фирма „Фемили спорт“ успела је
у настојањима да ову ли ценцу купи. Тако
је „Serbia Open“ заживео. Доспео је у кате -
горију 250, што значи да је наградни фонд
могао да буде до 500.000 евра, а победник
је добијао и 250 бодова за АТP листу. 

Први турнир је одржан на те ренима ве -
лелепног комплекса „Милан Гале Мушка -
тировић“ или скраћено МГМ, као генерал -
на проба терена и организације тениског
турнира на Универзијади.

Већ први турнир „Serbia Open 2009“ био
је сјајно организован и показао пословичну
способност људи на овим просторима да
направе једно сјајно такмичење, атмосфе -

ру, имиџ… Ако се погледа листа учесника
првог турнира „Serbia Open“, види се да је
конкуренција била веома јака. Носиоци су
били Новак Ђоковић, Чех Радек Степанек,
Рус Игор Андреев и Хрват Иво Карловић.
Учешће од наших тенисера пријавили су
Јанко Типсаревић и Виктор Троицки у
син  глу, а стигао је и најјачи дубл света
Ненад Зимоњић и Канађанин, а рођени
Београђанин Данијел Нестор. Наравно
треба поменутуи Италијана Андреаса Се -
пија, Ивана Љубичића, Американца Сема
Кверија, Шпанца Гранољероса, Кипранина
Маркоса Багдатиса, а први велики профе -
сионални изазов имао је и тада шеснаес -
тогодишњи Филип Крајиновић, тада вели -
ка нада српског и светског тениса. 

Први победник „Serbia Openа“ био је, на
радост домаће публике, Новак Ђоко вић.



У финалу је савладао Лукаша Кубота 6:3,
7:6(0). У конкуренцији парова, у анале
београдског турнира, као први победници
уписани су Лукаш Кубот и Аустријанац
Оливер Марах. Они су у финалу били бо -
љи од комбинације Брунспрем/Рожер.
Интересантан детаљ је да су Зимоњић и
Нестор у првом колу игре парова изгубили
од Дарка Мађаровског и Марка Ђоковића.
Новак се још једном уписао у листу
победника 2011. године, када је у финалу
савладао Фелисијана Лопеза 7:6(4), 6:2.

Колико су Београђани били жељни јед -
ног овако квалитетног тениског турни ра
говори податак да је већ прве године кроз
комплекс „МГМ“ прошло око 100.000 по -
се тилаца. „Фемили спорт“ је сваки сле дећи
турнир, квалитетно, дизао за по неколико
степеника. Већ традиционално окуп љање
љубитеља тениса на обали Дунава крајем
маја сваке године добило је једну светску
димензију и имиџ који је постао пре -
познатљив и ни у једној тачки није зао с -
тајао за сличним, па чак по на градном
фонду, јачим турнирима који се органи -
зују широм света. Публици су пону ђени
разни садржаји па ових десетак дана,
колико турнир траје (заједно с квалифи -
кацијама), остаје у сјајној успомени и гле -
даоцима и самим актерима  - такмичарима.  
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Победници у синглу
Год. Шампион Финалиста Резултат

2009. Новак Ђоковић (Србија) Лукаш Кубот (Пољска) 6:3, 7:6(0)
2010. Сем Квери (САД) Џон Изнер (САД) 3:6, 7:6(4), 6:4
2011. Новак Ђоковић (Србија) Фелисијано Лопез (Шпанија) 7:6(4), 6:2
2012. Андреас Сепи (Италија) Беноа Пер (Француска) 6:3, 6:2

Победници у дублу
Год. Шампион Финалиста Резултат

2009. Кубот (Пољска)/Марах (Аустрија) Брунстрем (Шведска)/Рожер (Фра) 6:2, 7:6(3)
2010. Гонзалес (Мекс.)/Ретенмајер (САД) Беднарек/Ковалчик (Пољска) 7:6(6), 6:1
2011. Чермак (Чех)/Полашек (Словачка) Марах/Пеја (Аустрија) 7:5, 6:2
2012. Ерлих/Рам (Израел) Емрих (Немач)/Сиљестром (Швед) 4:6, 6:2, 10:6
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„Гемакс опен“ је први професионални
турнир на нашим просторима од распада
бивше СФРЈ који је могао да добије
атрибут „велики“. Идеја да Београд добије
један овако реномирани турнир није била
нова, али је од идеје до реализације, као и
увек, веома је дуг пут. Тог посла, тешког и
одговорног, прихватио се власник ТК Ге -
макс, иначе заљубљеник у „бели спорт“

Ђор ђо Антељ. Упоран, радан и ефи касан,
баш какав је и у послу, Антељ је Београд
уписао на тениску мапу света.

Датум 2. фебруар 2002. – двојке и нуле,
симболично најавиле су почетак златне
српске тениске ере. Тог првог дана квали -
фикација „BMW Opena 2002” почела је да
се пише нова српска тениска историја. Два
дана пре тога, на конференцији за медије,

ГЕМАКС  ОПЕН

Родоначелник нове ере
српског тениса

Турнир 
„Гемакс опен 2008“



најављен је први турнир из „челенџер“ се -
рије који је одржан у Београду. Власник
ТК Гемакс, Ђорђо Антељ, на основу чије је
идеје и визије целокупна прича покренута,
најавио је „бајку“ која ће, онако како је
пла  нирао и желео, наставити из године у
годину да се развија, добија на димен -
зијама и увек надмаши претходну.

„Гемакс опен” је растао и развијао се, са
правом се може рећи да је родоначелник
златне ере спрског тениса! Заиста је било
много тога да се види, доживи, вредело је
бити део тог спектакла који је „Гемакс“
даровао Србији, која је у том тренутку била
на тениској маргини.Тај први турнир био
је веома јак, био је спектакл! И ред је да се
подсетимо.

Директан улазак у главни жреб „Гемакс
опена 2002”, на основу ранга имао је је -
дино Зимоњић, тада први рекет Југосла -
вије. Вајлд карте су добили најпер спек -
твинији наши тенисери тог времена, 17-

годишњаци Јанко Типсаревић и Дарко Ма -
ђаровски. Кроз квалификације пут су кр -
чили Вемић, Пашански, Словић, Ђорђе -
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Марио Анчић, победник првог
„Гемаксовог“ турнира у Београду, 2002.

Дик Норман, победник Турнира 2005.

„Гемакс“ као одскочна даска
Осим Новака Ђоковића, актуелног броја

1, Ненада Зимоњића који је био најбољи на
свету у конкуренцији парова, на Гемакс
опену су своје блиставе каријере почели да
граде бивши најбољи на АТР листи Рафаел
Надал, затим Сплићанин Марио Анчић (био
седми играч планете), баш као што је и
Француз Ришар Гаске 2007. године стигао до
седме позиције. Наш Јанко је тренутно осми
тенисер света. Дакле, сви они су „купили“
улазницу за светски тениски џет сет управо
на овом такмичењу. И права је штета што
овог турнира више нема, али су обећања
власника „Гемакса“ Ђорђо Антеља и челника
ТСС недвосмислена у последње време, а то
је да ће овај турнир врло брзо бити враћен у
календар.
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вић, Обрадовић и 16-годишњи Илија Бо -
зољац – члан Гемакса.

Пласман у главни жреб изборио је кроз
квалификације једино Владимир Обрадо -
вић, који је касније заустављен од земљака
Зимоњића.

Вајлд карте на прави начин искорис -
тили су млади тенисери Југославије Тип -
саревић и Мађаровски стигавши до чет -
врт финала.

Најбољи тенисер Југославије Ненад
Зимоњић стигао је у родни град са турнира
у Милану где је задобио повреду ноге.
Обећао је борбу и да ће пружити свој
максимум у том тренутку, с обзиром на
повреду. А пружио је Зики национале
много – стигао је до финала!

Као седми носилац и 234. тенисер света,
Ненад је у другом колу савладао земљака
Обрадовића, у четвртфиналу снаге је од -
мерио са Типсаревићем, полуфинале
играо против Италијана Пескосолида и
сти гао до четвртог финала челенџера у
каријери. Пре тога Ненад је играо три

финала и сва три освојио: Андерзије, Кијев
и Бело Хоризонте.

Финале и борба за трофеј, први трофеј
„Гемакса“, водила се између нашег најбо -
љег тенисера и младе наде хрватског те -
ниса, Марија Анчића који је у својој био -
гра фији већ имао и епитет првог рекета
све та – у јуниорској конкуренцији, као и
наш Тип саревић. Тиме је „Гемакс опен“
2002. уго стио два бивша најбоља јуниора

света, а традиција се наставила и наредних
година, када су на терену у велелепном
тениском комплексу играли Луксембур -
жанин Жил Мулер, Француз Ришар Гаске,
али и Ра фаел Надал који није био први
јуниор света, јер је брзо, већ са 15 година,
кренуо у профи воде и није пуно времена
провео играјучи на ITF такмичењима.

На Ненаду је био огроман притисак.
Очи целе српске тениске нације биле су
упрте у њега, а он није наступао пред до -
маћом публиком од меча Дејвис купа 1998.
године, а и повреда је учинила своје. Фи -
нале је припало младом Анчићу, који је у

Оснивач турнира и власник „Гемакса“ Ђорђо Антељ и репрезентативац Ненад Зимоњић



Београду освојио прву челенџер титулу у
каријери.

На крају финалног дана, бивши први
јуниорски рекети света Типсаревић и Ан -
чић одиграли су егзибициони меч до
шест добијених гемова, који је припао
Ан чићу.

Био је то најјачи турнир који је до тада
Београд видео, а испоставиће се касније и
много јачи него што се у том тренутку чи -
нило, јер његови актери су се касније
винули у сам врх светског тениса…

Традиција се наставила из године у
годину, прави дијаманти белог спорта

прве профи кораке правили су управо на
„Гемаксу“. Први „Гемекс опен“ је пружио
много, ко је био вредан знао да то иско ри -
сти и буде у право време на правом месту.

Из године у годину, „Гемакс опен“ се
развијао, стасавао и растао, да би 2010.
године достигао највишу класу и приз -
нање Светске тениске федерације, добиши
највиши ранг за обим организације, сврс -
тавајући се у највишу челенџер категорију
„Треторн серију +“ са највишим наградним
фондом од 125.000 долара, што је само
корак од преласка у следећу вишу кате -
горију, АТР турнир.
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Ђорђо Антељ на затварању Турнира после поделе награда победницима 2009. године



ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

749

Замисао оснивача Ђорђа Антеља да то
буде турнир на коме ће, пре свега наши
млади тенисери добијати прилику да се
искажу, али и млади и перспективни
тенисери из света добио је своју пуну
сатисфакцију. Јер афирмацију, али и прва
професионална искуства стицали су на за -
твореним тениским теренима подно ба -
њичке шуме тенисери попут сада светски
признатих асова овог спорта Новака Ђоко -
вића, Јанка Типсаревића, Виктора Тро -
ицког, наступали су поменути Хрват Ма -
рио Анчић, Рафаел Надал и Ришар Гаске,
који су, као шеснаестогодишњаци играли
пред Београђанима и стицали репутацију
и потребно професионално иску ство.

У осам година, колико се овај турнир
одржавао у Београду, у сингл конку -
ренцији, тријумфовали су Ненад Зимо -

њић, Јанко Типсаревић и Виктор Троицки,
Зимоњић је имао још једно финале (2002),
такође и Илија Бозољац (2010). И у дубл
конкуренцији на првом турниру 2002.
године тријумфовао је Душан Вемић, с
партнером из Хрватске Ловром Зовком, а
следеће године победнички пехар високо
су подигли Ненад Зимоњић и млађани
Илија Бозољац. Били су бољи од, такође
наше комбинације, Типсаревић/Мађаров -
ски. Још једно финале имали су Типса -
ревић и Мађаровски 2004. године, али су
поново остали на последњем степенику.

Играчи су радо долазили у Београд,
били су задовољни атмосфером, смештајем
и бри гом коју су им организатори посве -
ћивали. Остао је у прелепој успомени
свима који су долазили у Београд и били
учесници овог турнира. 

Победници „Гемакс опена“ (сингл)
2002. Марио Анчић – Ненад Зимоњић 6:2, 6:3
2003. Денис ван Шепинген – Маркус Ханчук 7:5, 6:3
2004. Ненад Зимоњић – Марко Хјудинели 2:6, 7:6(3), 6:4
2005. Дик Норман – Жерон Масон 6:2, 6:3
2006. Јанко Типсаревић – Томаш Цакл 6:4, 4:1 предаја
2007. није играно
2008. Роко Каранушић – Филип Печнер 5:7, 6:1, 7:6(5)
2009. Виктор Троицки – Доминик Хрбати 6:4, 6:2
2010. Карол Бек – Илија Бозољац 7:5, 7:6(4)
2011. није играно
2012. није играно

Победници „Гемакс опена“ (дубл)
2002. Душан Вемић/Ловро Зовко – Јарослав Левински/Томаш З:б предаја
2003. Илија Бозољац/Ненад Зимоњић – Дарко Мађаровски/Јанко Типсаревић 6:1, 6:4
2004. Бранислав Секач/Орест Терешчук – Дарко Мађаровски/Јанко Типсаревић 6:3, 6:4
2005. Игор Куницин/Орест Терешчук – Лукаш Длухи/Јан Вацек предаја
2006. Михаел Колман/Александер Васке – Иво Минар/Јан Минар 7:6(3), 6:3
2007. није играно
2008. Флавио Ћипола/Константин Економидис – Алесандро Моти/Филип Полáшек 4:6, 6:2, 10:8
2009. Микаел Колман/Филип Маркс – Аисам-ул-Хак Куреши/Ловро Зовко 3:6, 6:2, 10:8
2010. Илија Бозољац/Хаиме Делгадо – Дастин Браун/Мартин Сланар 6:3, 6:3
2011. није играно
2012. није играно
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Јуниори:

1957. Боро Јовановић (ЗТК, Загреб)
1958. Боро Јовановић (ЗТК, Загреб)
1959. Никола Пилић (ТК Сплит, Сплит)
1960. Владимир Прешецки (Медвешћак,

Загреб)
1961. Павле Балог (Спартак, Суботица)
1962. Давор Штолцер ( Медвешћак, Загреб)
1963. Маријан Славичек (Електрострој,

Загреб)
1964. Давор Штолцер (Медвешћак, Загреб)
1965. Жељко Франуловић (ТК Сплит, Сплит)
1966. Жељко Франуловић (ТК Сплит, Сплит)
1967. Жељко Франуловић (ТК Сплит, Сплит)
1968. Златко Иванчић (Медвешћак, Загреб)
1969. Габријел Јачи (Спартак, Суботица)
1970. Драган Стојовић (ТК Осијек, Осијек)
1971. Драган Савић (Црвена звезда, Београд)
1972. Игор Кошак (Браник, Марибор)
1973. –
1974. –
1975. –
1976. –
1977. –
1978. –
1979. Ивица Буљевић (ТК Сплит, Сплит)
1980.  –
1981. Горан Прпић (Младост, Загреб)
1982. Бранко Хорват (Медвешћак, Загреб)
1983. Бруно (Младост, Загреб)
1984. Игор Шарић (Трешњевка, Загреб)

1985. Жељко Чича (Партизан)
1986. Брезац (Уљаник, Пула)
1987. Игор Брезник (Олимпија, Љубљана)
1988. Горан Михајловић (Ц. звезда, Београд) 
1989. Срђан Мушкатировић (Партизан,

Београд)
1990. Роберт Шујевић (Медвешћак, Загреб)

Јуниорке:

1969. Лена Дворник (ТК Сплит, Сплит)
1970. Мима Јаушовец (Браник, Марибор)
1971. Марика Сзел (Спартак, Суботица)
1972. Јелица Бралић (ТК Сплит, Сплит)
1973. –
1974. –
1975. –
1976. –
1977. Леа Деген (Браник, Марибор)
1978. Леа Деген (Браник, Марибор)
1979. Рената Шашак (Младост, Загреб)
1980.
1981. Сабрина Голеш (Трешњевка, Загреб)
1982. Жељана Боровчић (ТК Сплит, Сплит)
1983. Тања Дубравчић (Младост, Загреб)
1984. Александра Сигулински (Спартак,

Суботица)
1985. Кармен Шкуљ (Олимпија, Љубљана)
1986.Тања Дубравчић (Младост, Загреб)
1987. Евица Кољанин (ТК Сплит, Сплит)
1988.Надин Ерцеговић (ТК Сплит, Сплит)
1989. Надин Ерцеговић (ТК Сплит, Сплит)
1990. Ивона Хорват (Медвешћак, Загреб)

Меморијал Ладислава Јагеца
Један од најбољих младих играча Југо -

славије, Ладислав Јагец, изгубио је живот у
21. години, у тренутку када је већ био у
Деј вис куп екипи наше земље и када је на
турнирима широм Европе постизао завид -
не резултате и представљао будућу наду
нашег тениског спорта. 

У спомен на овог талентованог играча
установљен је 1957. го дине Меморијал Ла -

дислава Јагеца, који је био полигон за све
наше најбоље младе играче до 21 године и
одскочна даска у даљој каријери. Сви на -
ши, касније веома познати играчи, игра-
ли су овај меморијал (Пилић, Франуловић,
Јовановић, Прпић, Живојиновић, Оре -
шар…). 

Од 1969. године на Меморијалу су
играле и тенисерке. 

Победници турнира:
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Финалисти

12 година 14 година

1980: 1. Томислав Хрбуд (Сплит) 6:4, 6:0  1. Бруно Орешар (Младост) 6:2, 6:0
2. Игор Марушић (Сплит)   2. Давор Ногић ( Младост)

1. Ива Пухало (Медвешчак) 6:0, 6:1  1. Мирјана Витезица (Сплит) 6:2, 6:2
2. Јасмина Тонејц (Младост)   2. Тања Дубравчић (Младост)

1981: 1. Јерко Думанић (Сплит) 6:4, 6:1  1. Бруно Орешар (Младост) 6:0, 6:1
2. Горан Иванишевић ( Сплит)   2. Сергеј Мајхен (Браник)

1. Ајла Wинклер (Трешњевка) 6:2, 6:1  1. Мања Ференчак (Триглав) 6:2, 6:3
2. Јасмина Срна (Младост)   2. Александра Рупник (Осијек)

1982: 1. Горан Иванишевић (Сплит) 7:5, 6:1  1. Денис Курилић (Опатија) 6:1, 6:1
2. Драган Лазаревић (Партизан)  2. Примож Старц (Триглав)

Грилов 
меморијал (савезни турнир пионира)

Виктор Грил, низ година предани спорт    -
ски радник, пуних 30 година био је човек
који је савесно састављао, прире ђивао и ар -
хивирао југословенске тениске ранг-листе.
Такође, забележио је и сачувао све најваж -
није тениске резултате и догађа је од Дру -

гог светског рата до 1972. године, када је
преминуо. Био је директор многих тур -
нира у Југославији, претежно ју ни ор ских,
па је у његову част и се ћање у За гребу ус -
то личен Гри лов ме моријал, тур нир за нај -
боље ју ниоре и јуниорке од 12 и 14 го дина,

на којем су учество вали сви
нај бољи југосло вен ски мла -
ди играчи. 

До 1991. године на турнир
су дола зили игра чи из целе
СФРЈ, од 1992. године турнир
се и даље одржава у Загребу,
за најбоље младе играче Хр -
ватске. 

Моника Селеш 
(Војводина, Нови Сад) 
прима честитке од
финалисткиње 
Иване Ратковић (Партизан,
Београд) у категорији 12
година пионирке (1982)



1. Моника Селеш (Војводина) 6:3, 5:7, 6:4  1. Тања Цветковић (Опатија) 6:2, 6:2
2. Ивана Ратковић (Партизан)   2. Ајла Wинклер (Трешњевка)

1983: 1. Андреј Тонејц ( Медвешчак) 7:6, 6:4  1. Јерко Думанић ( Сплит) 6:3, 6:0
2. Саша Хиршзон (Вартекс)   2. Игор Брезац ( Уљаник)

1. Моника Селеш ( Војводина) 6:1, 6:3  1. Марика Сутуровић (Палић) 7:6, 6:1
2. Тања Черне (Порторож)   2. Јасмина Тонејц (Медвешчак)

1984: 1. Саша Хиршзон (Вартекс) 6:2, 6:4  1. Горан Иванишевић (Сплит) 6:3, 6:3
2. Блаж Трупеј (Медводе)  2.  Динко Гудељ (Карловац) 

1.  Моника Селеш ( Војводина) 6:4, 6:0 1.  Ивана Ратковић (Партизан) 6:2, 6:3 
2.  Дарија Дешковић ( Младост)  2.  Тања Черне (Порторож) 

1985: 1. Роберт Суевић ( Уљаник) 6:4, 6:3  1. Горан Михајловић (Партизан) 6:3, 3:6, 7:5
2. Душан Никезић (Партизан)  2. Блаж Трупеј (Медводе)

1. Моника Селеш ( Војводина) 6:1, 6:1  1. Даријана Смојвер (Карловац)7:5, 1:6, 6:2
2. Хелена Нинчевић ( Сплит)  2. Дарија Дешковић (Младост)

1986: 1. Марчело Манола (Вартекс) 6:1, 6:0 1. Саша Хиршзон (Вартекс) 6:2, 6:4
2.  Томислав Тополчић (Подсусед)  2. Андреј Тонејц (Медвешчак)

1. Барбара Мулеј (Триглав) 6:1, 6:3   1.  Хелена Нинчевић (Сплит) 6:3, 6:1
2. Тина Крижан (Браник)    2.  Дарија Дешковић (Младост) 

1987: .  Јака Божич (Порторож) 6:3, 6:4 1.  Марчело Манола (Вартекс) 6:2, 6:4 
2.  Боштјан Мулуј (Триглав)    2.  Роберт Суевић (Уљаник)

1.  Маријана Ранђеловић (Динамо) 7:5, 7:6 1. Барбара Мулеј (Триглав) 6:4, 6:3
2.  Маја Ипша (Сплит)    2. Хелена Нинчевић (Сплит)

1988: 1. Валентин Пешт(Орославје) 6:3, 6:3  1. Борис Петкучевски (Ријека)7:6, 1:6, 7:5
2. Милан Стошић (Раднички)  2. Славко Ђукић (Војводина)

1. Ива Мајоли (Медвешчак) 7:5, 6:4  1. Барбара Мулеј (Триглав) 6:3, 6:3
2. Тонка Дорић (Сплит)   2.Тина Крижан Браник)

1989: 1. Елдер Мустапић (Тузла) 6:2, 6:1  1. Горан Орешић (Медвешчак) 5:7, 6:3, 7:5
2. Дамир Баришић (Олимпија)  2. Људевит Пранић (Сплит)

1. Ивона Блажевић (Сплит) 7:6, 6:2  1. Маја Ипша (Сплит) 6:1, 6:2
2. Силвија Талаја (Макарска)   2. Нена Боначић (Сплит)

1990: 1. Марио Тудор (Сплит) 6:1, 6:4  1. Мелид Захиревић (Бања Лука) 6:3, 6:1
2. Јернеј Карнер (Браник)   2. Грегор Клопчич (Слован)

1. Тамара Павлов (Војводина) 6:2, 6:0  1. Тонка Дорић (Сплит) 7:6, 6:1
2. Татјана Јечменица (Војводина)  2. Дарија Караџа (Сплит)

1991: 1. Лука Кутањац (Металац) 6:4, 5:7, 6:1  1. Мелид Захиревић (Бања Лука) 6:1, 7:6
2. Иво Карловић (Медвешчак)   2. Кристијан Чапалик (Босна)

1. Шпела Рајх (Олимпија) 6:1, 6:1  1. Маријана Ковачевић (Медвешчак) 6:7, 6:3, 6:2
2. Петра Вујинич (ЖТК)  2. Ана Фригановић (Младост)
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Истарска ривијера
Протекло је тачно 40 година од тренутка

када је основана Истарска ривијера, цик -
лус турнира на обали Хрватске, у жељи да
се тениски спорт више пoпуларизује, али и
да се смање трошкови домаћим играчима
који су морали због исте количине бодова
да путују у околне земље и тро ше много
веће суме новца него у својој земљи. 

Покретачи Истарске ривијере били су
тада Драго Крноул, секретар Тениског са -
веза Хрватске, Леа Хабунек и др Анте Крс -
тић, који су уз помоћ Умага и Пореча одр -
жали први турнир 1972. године, да би се
већ од следеће сезоне укључили Пула, Пор-
то рож и Опатија. 

У историји Истарске ривијере сви нај -
бољи играчи СФРЈ су прошли кроз ове тур -
нире, али и многи играчи из других зе -
маља који су касније постали велики шам -
пиони. На Истарској ривијери су иг рали
Борис Бекер, Петр Корда, Томас Мус тер,
Ричард Крајичек, играчи који су кас није
освајали гренд слем. Све до 1982. на Ис -
тарској ривијери су играли и тени сери и
тенисерке, а од 1982. године  када су се
резултати на овој серији турнира по чели
рачунати за АТР бодове – само тени сери. 

Од 1982. године када је турнир био у си -
стему АТР свакако да је најуспешнији био
Слободан Живојиновић, који је у пе риоду
1982–1983. освојио чак седам тур нира од
укупно 10.

Победници турнира

Мушкарци:  (1973–1990)

1972. Умаг: Стојовић (Југославија)
Пореч: Стојовић – Плоц (Аустрија)
финале због кише није играно

1973. Порторож: Фришчић (Југославија)
Опатија: Мијуца (Југославија)
Умаг: Иванчић (Југославија)
Пореч: Иванчић (Југославија)
Пула: Иванчић (Југославија)

1974. Порторож: Рибарић (Југославија)
Умаг: Веншиг (СР Немачка)
Пореч: Веншиг (СР Немачка)
Пула: Јелито (СР Немачка)

1975. Пула: Черхох (СР Немачка)
Опатија: Вимер (Аустрија)
Умаг: Kандлер (Аустрија)
Пореч: Кандлер (Аустрија)

1976. Опатија: Бурић (Југославија)
Пореч: Мијуца (Југославија)

Од 1973. године турнир је игран 
и у Порторожу

Пилић и Живојиновић 1982. године
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1977. Опатија: Готшалк (СР Немачка)
Пула: Рибарић (Југославија)
Пореч: Кошак (Југославија)

1978. Порторож: Томовић (Југославија)
Пула: Сеус (СР Немачка)

1979. Порторож: Махан (Мађарска)
Пореч: Mахан (Мађарска)
Пула: Mахан (Мађарска)

1980: Опатија: Флего (Југославија)
Пула: Сеус (СР Немачка)
Порторож: Сеус (СР Немачка)
Умаг: Mахан (Мађарска)
Пореч: Иванчић (Југославија)

1981. Пореч: Новицки (Пољска)
Порторож: Леоњук (СССР)
Умаг: Mахан (Мађарска)
Ровињ: Леоњук (СССР)
Пула: Новицки (Пољска)
Опатија: Mахан (Мађарска)

1982. Пула: Живојиновић (Југославија)
Ровињ: Живојиновић (Југославија)
Опатија: Харадау (Румунија)
Порторож: Живојиновић (Југославија)
Пореч: (мастерс) Савић (Југославија)

1983: Пореч: Живојиновић (Југославија)
Пула: Живојиновић (Југославија)
Ровињ: Живојиновић (Југославија)
Порторож: Tесен (СР Немачка)
Опатија: (мастерс) Живојиновић

(Југославија)
1984. Пореч: Дерлин (Нови Зеланд)

Пула: Дерлин (Нови Зеланд)
Опатија: Ингарамо (Аргентина)
Ровињ: Ван Бекел (Холандија)
Порторож: (мастерс) Прпић (Југославија)

1985. Пула: Марку (Румунија)
Порторож: Aприли (Италија)
Пореч: Дерлин (Нови Зеланд)
Умаг: Прпић (Југославија)
Ровињ: (мастерс) Дирзу (Румунија)

1986. Ровињ: Плонер (Аустрија)
Умаг: Гај (Нови Зеланд)
Врсар: Остинг (Холандија)
Порторож: Јунис (Аргентина)
Пула: (мастерс) Гај (Нови Зеланд)

1987. Пула: Гарето (Аргентина)
Пореч: Марку (Румунија)
Порторож: Чихак (ЧССР)
Умаг: (мастерс) Чихак (ЧССР)

1988. Умаг: Култи (Шведска)
Порторож: Догер (Холандија)
Пула: Прпић (Југославија)
Пореч: (мастерс) Иванишевић
(Југославија)

1989. Пореч: Доседал (ЧССР)
Пула: Доседал (ЧССР)
Умаг: Роубичек (ЧССР)
Порторож: (мастерс) Шалер (Аустрија)

1990. Ровињ: Дам (ЧССР)
Пореч : Мандл (Аустрија)
Порторож: Фуш (Аустрија)
Умаг: (мастерс) Фиорини (Италија)

Жене: (1973–1981)

1973. Умаг: Бернегер (Аустрија)
Пореч: Урек (Југославија)
Пула: Еменегер (Аустрија)

1974. Порторож: Дворник (Југославија)
Умаг: Јаушовец (Југославија)
Пореч: Хесл (СР Немачка)
Пула: Дворник (Југославија)

1975. Пула: Граксол (Мађарска)
Опатија: Граксол (Мађарска)
Умаг: Граксол (Мађарска)
Пореч: Шпанер (СР Немачка)

1976. Опатија: Кесић (Југославија)
Пореч: Кесић (Југославија)

1977. Пула: Беренгер (Аустрија)
Пореч: Песак (Аустрија)

1978. Порторож: Фагуас (Мађарска)
Пула: Граксол (Мађарска)

1979. Порторож: Гершак (Југославија)
Пореч: Шашак (Југославија)
Пула: Шашак (Југославија)

1980. Опатија: Куцинска (Пољска)
Пула: Куцинска (Пољска)
Порторож: Куцинска (Пољска)
Умаг: Шорењи (Мадјарска)
Пореч: Шорењи (Мадјарска)

1981. Пореч: Елисенко (СССР)
Порторож: М. Малеева (Бугарска)
Умаг: Елисенко (СССР)
Ровињ: Елисенко (СССР)
Опатија: Сунг Синг Хуан (Кина)
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Ово екипно такмичење основано је 1936.
године на иницијативу шведског краља
Густава. Највећи разлог оснивања овог пр -
венства био је да се репрезентацијама омо -
гући квалитетно такмичење током зимског
периода, у затвореном простору. Право
учеш ћа имале су све државе чланице Свет -
ске тениске федерације, али је био услов
да се искључиво мечеви играју у Европи. 

Сва организација и вођство турнира
било је у надлежности Тениског савеза
Шведске. Све до финала, систем играња
био је исти као у Дејвис купу. Први по -
бедник у сезони 1936–1937. била је Фран -
цуска, а у финалу, у Стокхолму у ново -
изграђеној хали „Алвик“, била је боља од
Шведске 4:1. После утакмице протокол је
предвидео вечеру на двору код краља за
све учеснике овог меча. 

Француска је успех поновила и у сле -
дећој сезони 1937–1938. Од 1939. до 1952.
године такмичење није одржавано. 

Југославија је први пут играла у Купу
краља Густава тек 1953. го дине, а два пута,
1962. у Копенхагену и 1963. године у Бео -
граду, пласирала се у финале. 

Финални део 1963. одигран је у хали
Бео градског сајма, а поред Југосла вије иг -
ра ли су још Шведска, Француска и Данска.
У првом полуфиналу Пилић и Јовановић
су били за нијансу бољи од Шведске 2:1,
док је Данска максималним резултатом
по разила Француску 3:0. У појединачним
партијама Пилић је изгубио од Шмида
11:9, 12:10, али је Јовановић савладао Ан -
дерсона 6:2, 8:6, да би у дублу наши били
бољи од гостију из Шведске 6:2, 6:4, 6:4.

У финалу много сигурнија игра против
Данске и пред домаћом публиком макси -
малан резултат од 3:0, што нам је донело
први пут титулу у Кингс купу. 

У борби за треће место Шведска је
савладала Француску 3:0.

Године 1985. такмичење је одржано по -
следњи пут. 

У историји остаје забележено да су
победници били:

1. Шведска 10 пута
2. Данска 6
3. Немачка 4
4. Велика Британија 4
5. Чехословачка 4
6. Француска 3
7. Југославија 1
8. Мађарска 1 

КУП КРАЉА ГУСТАВА (КИНГС КУП)

Победа на 
Београдском сајму



Такмичење под називом Галеа куп,
оформљено је почетком 1950. године, на
предлог Францускиње Де Галеа, чија идеја
је била да се направи такмичење у Европи
слично Дејвис купу, али за младе играче
до 21 године старости. Идеја је одмах при -
хваћена, и показала се као веома добра, јер
су млади играчи могли да имају своје так -
мичење као старији. 

Сви наши играчи, од 1950. године, па
надаље, прошли су кроз ово такмичење:
Пилић, Јовановић, Франуловић, Остоја,
Прпић, Хорват, Живојиновић…

Југославија не може да се похвали да је
имала неког нарочитог успеха када је ово
такмичење у питању. Само једном (1954.)
стигли смо до финала, када смо изгубили
од Италије (3:2) и 1957. године, када смо
били четврти, иза Шпаније, Италије и СР
Немачке. 

Југославија је као еки па учествовала све
до 1990. године. 

Победници и финалисти
1950. Италија - Француска 4:1
1951. Француска - СР Немачка 5:0
1952. Италија - Француска 4:1
1953. Француска - Италија 4:1
1954. Италија - ЈУГОСЛАВИЈА 3:2
1955. Италија - Шпанија 5:0
1956. Шпанија - Италија 4:1
1957. Шпанија - Италија 4:1
1958. Шпанија - Немачка 3:2 
1959. Немачка - СССР 4:1
1960. Француска - СССР 3:2
1961. Француска - Шпанија 3:2
1962. Француска - СССР 3:2
1963. ЧССР - Италија 3:2
1964. СССР - ЧССР 3:2
1965. ЧССР - СССР 3:2
1966. ЧССР - СССР 3:2
1967. Француска - В. Британија 3:1
1968. Шпанија - Француска 3:2
1969. Шпанија - ЧССР 3:2
1970. ЧССР - Шпанија 3:2
1971. Шведска - Француска 5:0
1972. В.Британија - Шпанија 3:2
1973. Шпанија - Мексико 4:0
1974. Шпанија - СССР 4:1
1975. ЧССР - Шпанија 3:2 
1976. Немачка - Француска 3:2
1977. Аргентина - Француска 3:2
1978. Француска - ЧССР 4:1
1979. Француска - ЧССР 3:2
1980. Француска - Шпанија 3:2
1981. Немачка - Аустралија 5:0
1982. Аустралија - Шпанија 3:2
1983. Француска - Шпанија 5:0
1984. ЧССР - Аргентина 4:1
1985. Италија - САД 3:2
1986. Шпанија - ЧССР 3:2
1987. Француска - ЧССР 3:1
1988. Аустралија - Шпанија 3:2
1989. Француска - Аустралија 3:2
1990. Шпанија - ЧССР 3:2
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ГАЛЕА КУП

У финалу давне 1954. године

Године 1954. финале се игра ло у Вишију, а
за Југославију су наступили Лади слав Јагец,
Карло Баћо и Жељко Том ље новић. 
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У главном граду Грчке, Атини, 1930. го -
дине покренуте су балканске игре у атле -
тици, а само годину дана касније основане
су и тениске балканске игре, такође у Ати -
ни. На Првим тениским балканским игра -
ма састале су се репрезентације Грчке, Бу -
гарске, Румуније, Турске и Југославије. За
нашу екипу играли су Фрањо Кукуљевић и
Фрањо Шефер, Власта Гостиша и Лили
Шре гер. 

У појединачним надметањима Кукуље -
вић је играо у финалу и освојио друго ме -
сто, а у дубловима са Шефером наш тандем

је тријумфовао. Тријумф је стигао и у игри
парова код тенисерки, Лили Шре гер и
Власта Гостиша убедљиво су биле прве.
Потпуни тријумф нашој екипи до принели
су мешовити дублови када су Шрегер и
Кукуљевић победили и на овом турниру.
После сабирања свих бодова нај успешнија
екипа је била Румунија. Ју го славија је
заузела друго место. Већ следеће године у
такмичењу муш ких екипа Југо славија је
заузела прво ме сто, на такмиче њу које је
поново одржано у Атини. За Југославију су
опет играли Ше фер и Куку љевић. Што се

БАЛКАНСКЕ ИГРЕ

Променљива срећа

Власта Гостиша и Лили Шрегер са румунским тенисеркама Голеску 
и Зисовиц, 1931. године на Балканским играма



тиче тени серки, играле су Мира Вирт и
Власта Гос тиша, на крају так мичења су
стигле на тре ћу позицију.

После прве две одигране Балканијаде,
наступила је пауза све до 1960. године, када
је Тениски савез Грчке обновио так ми -
чење. Природно, игре су одржане у Атини,
а за Југославију су у главни град Грчке
допутовали Јовановић, Пилић и Па на -
јатовић. На овом такмичењу наши игра чи
су били прејаки за остале ривале, све по -
беде биле су максимале – 3:0!

Следеће, четврте балканске игре одржа -
не су у Загребу 1961. године, где смо по -
новили успех из Атине. Једино је Румунија
успела да избегне максималан пораз. За
репрезентацију су наступили Владимир

Пре шецки, Никола Пилић и Боро Јова но -
вић. Пете Игре одржане су у Брашову
1962. године, где је Југославија наступила
без најјачих играча. Играли су Сима Ни -
колић, Иван Јакшић, Срђан Јелић и Ђорђе
Ђукић. Све сусрете смо изгубили, осим
против Турске, коју смо савладали 2:1.
Прво место је освојила Румунија, друга је
била Бугарска, а наша репрезентација је
завршила на чет вртој позицији, иза Грчке,
а испред Турске. 

Примат на Балкану смо вратили годину
дана касније, 1963. у Софији, када су у
екипи опет били најбољи, Боро Јовановић
и Никола Пилић. Тада је Југославија осво -
јила прво место, испред Грчке и Румуније.
На следећим Играма у Истанбулу, 1964.
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Женска репрезентација на Балканијади у Загребу 1971: селектор Леа Хабунек, 
Лена Дворник, Ирена Шкуљ и Мима Јаушовец
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године, играли су Никола Шпеар, Борис
Пихлер и Сима Николић. Изгубили смо
мечеве против Румуније и Бугарске па смо
на крају заузели треће место, иза ове две
репрезентације. 

У Атини (1965) са Пилићем и Јовано -
вићем поново је уследило освајање титуле
најбоље репрезентације на Балкану. Без
пораза убедљиво смо заузели прво место,
испред Румуније и домаћина Грчке. Али,
годину дана касније, у Загребу, нисмо
успели да одбранимо титулу. Иако су за
нас играли Пилић и Јовановић, Румунија
је са Тиријаком и Настасеом је у једном
неизвесном двобоју добила меч са 2:1. 

Од 1966. године, уведено је ново пра -
вило по коме су могле да игра ју и тени -
серке, па је Југославија учес твовала од по -
четка. 

Прва наша репрезентација је играла у
саставу: Јелена Генчић, Тања Кокеза и
Ирена Шкуљ. Прве две године није било
значајнијих успеха, да би 1968. године у
Со фији наше тенисерке биле треће, а 1971.
године у Загребу другопласиране, што је
до тада био наш највећи успех у женском
тенису. Поражене су у мечу који је од -
лучивао о титули од компактне селекције
Румуније 2:1. Наше су играле у саставу:
Мима Јаушовец, Ирена Шкуљ и Лена
Двор ник. У Букурешту 1972. године поно -
во неуспех и пласман наших девојака на
трећу позицију. 

Што се тиче тенисера, они су наставили
са променљивим успехом, али све до 1972.
године се нисмо пели на победничко пос -
тоље.

Одлуком Комитета Балканских игара од
1985. године више се није играло екипно,
само појединачно, сваке друге године. 

Пласман репрезентације
Југославије
Година Мушкарци Жене

1960. 1. Нису играле
1961.  1. –

– –
1962.  4. –        
1963.  1. –         
1964.  3. –                 
1965.  1. –                      
1966.  2. –        
1967. – –
1968. – 3. 
1969. 3. 2. 
1970. 3. 3. 
1971. 3. 2. 
1972. – –
1973. 4. 3. 
1974. 5. 4. 
1975. 5. 4. 
1976. 4. 2. 
1977. 3. 2. 
1978. 3. 3. 
1979. 1.                  4. 
1980. 3.         3. 
1981. 1. –                 
1982. 1.                4. 
1983. 4. 3. 
1984. 3.          4. 
1985. 4.           4. 

Загреб, 1962: селектор Стјепан Тончић 
и Никола Пилић



Увек је тимски дух био највећа основа
свих великих резултата тенисера. Таква је
прича и са Светским купом у Диселдорфу
на коме су се играчи са ових простора по -
јавили 1990. године и Југославија је тада
победила. Традиција је настављена у још
лепшем светлу за нас, јер је Србија два пута
имала у рукама шампионски пехар –  2009.
и 2012. године.  

Слободан Живојиновић, Горан Ивани -
ше вић и Горан Прпић, на првом учешћу на
Светском купу 1990. године, прашили су
по теренима Рохус клуба не марећи за
велика имена са друге стране мреже –
Швеђанина Стефана Едберга, Аустријанца
Томаса Мустера, Американце Бреда Гил -
берта и Џима Куријера.

Били су расположени, самоуверени и
по   мало дрски у сва четири меча. У првом
колу су победили Аргентину са 2:1, у дру -
гом Аустрију са 3:0, онда и Шведску са 2:1.
У финалу су савладане и САД са 2:1 и Ју -
гославија је као дебитант дошла до пехара. 

„За нас је ово невероватан подвиг. Пре
почетка турнира нико нам није давао ни
симболичне шансе за тријумф, а ето побе -
дили смо“ биле су речи Горана Прпића,
тада 29. играча света, који је добио све ме -
че ве и био „селектор“ екипе.

За овај успех Југословенима је припала
награда од 320.000 долара.

Србија наставља традицију

Под именом Србија наши тенисери су
дебитовали на Светском купу у Дисел -
дорфу 2007. године и постали шампиони у
саставу: Ненад Зимоњић, Јанко Типсаре -
вић и Виктор Троицки, док је резерва био
Арсеније Златановић. 

На старту су морали да се састану са
Аргентинцима и у том дуелу велики учи -
нак имао је Троицки. Посла пораза Типса -
ревића од Хуана Монака, Виктор је забе -
лежио прву „викторију“ у синглу са владав -
ши Максима Гонзалеса, а онда у ду блу са
Зимоњићем запечатио судбину „гау чоса“
по бедивши Дел Потра и Монака. 

„Орлови“ су добили велико самопоуз да -
ње и раширили крила у Рохус клубу. У дру-
гом колу су надиграли Русију са мак си -
малних 3:0 и остао им је корак до фи нала.
Требало је савладати Италијане за ула зак у
финале и направити највећи ус пех. И ту су
показали снагу тима, прија тељство које им
је много пута помогло у најтежим трену -
цима. Успели су у мечу са Италијанима да
се врате после пораза Тро ицког у првом
синглу и савладају „азуре“ са 2:1.

Најтежи задатак чекао их је у финалу –
двобој са домаћином Немачком. Али, све је
Србима ишло од руке па је тако било
неминовно да Мишу Зверева, Филипа
Колшрајбера, Николаса Кифера и Рајнера
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СВЕТСКИ КУП У ДИСЕЛДОРФУ

Традиција успеха 
Диселдорфска шљака

Светски куп у Диселдорфу је интернацио -
нално тимско такмичење под окриљем Ме -
ђу народне тениске асоцијације и на другом
месту је по престижу (после  Дејвис купа) кад
су у питању репрезентативне селекције.
Први Светски куп на шљаци у овом немач -
ком граду одржан је 1978. године када је
победила Шпанија. 

Сваке године осам нација има право
учеш ћа, а позиве на крају сваке сезоне
добијају по два најбоље рангирана играча
једне земље. Око 75.000 гледалаца пратило
је претходних година мечеве у Диселдорфу,
а телевизијски пренос ишао је у 160 земаља. 
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Шитлера наши момци Зики, Јанко и Вик -
тор победе са 2:1 и освоје пехар намењен
шампиону Светског купа и новчану награ -
ду од 224.000 евра. 

Завијорила се наша застава тада први пут
у Диселдорфу, а та слика се поновила и
маја 2012. Уз тактове „Марша на Дрину“
Орлови су још једном имали шампионски
шоу. Исти трилинг асова – Јанко Типса -
ревић, Виктор Троицки и Ненад Зимоњић
са младим и талентованим Микијем Јанко -
вићем као резервом, успео је у финалу 35.
Светског купа да савлада Чешку са 3:0 и
други пут стане на трон. 

Није било лако, али су наши репре -
зентативци предвођени осмим играчем
света Типсаревићем и расположеним Тро -
ицким играли максимално пожртвовано и
прво савладали Хрватску са 3:0, па Русију и
Немачку са 2:1. 

Финални меч са Чесима имао је посебну
драж јер су момци имали додатни мотив –
да се реванширају за прашки пораз у чет -
вртфиналу Дејвис купа. Доказали су и да
Србија може да блиста када у њеним ре -
довима није Новак Ђоковић. Типсаревић
је сломио отпор Томаша Бер диха, док је
победнички поен донео Вик тор после
велике борбе са Радеком Ште панеком. 

Виктор Троицки није крио одушевљење: 
„Било је сјајно. Знао сам да је Штепанек

уморнији од мене, то сам искористио и до -
био меч. Морам да се захвалим Јанку, добио
је своје мечеве, па сам осећао мањи прити -

сак. Захвалност, свакако,  дугујем и Ненаду
Зимоњићу и Ми кију Јанковићу“.

Најбољи тенисери Србије овом победом
су још једанпут доказали своју зрелост, и
на најбољи начин показали колико је за
репрезентацију важан тимски дух.

Диселдорф, 2012: по други пут на победничком трону Светског купа



Трећа срећа – а како друго назвати тај
„луди плес“ Југословена Монике Селеш и
Горана Припића, те 1991. године, када су
се исписивале последње странице спорт -
ских успеха земље која је нестајала са свет -
ских атласа. 

Горан Иванишевић отказао је тада  парт -
нерство Моники Селеш, маленој Но во са -
ђанки која је крчила звездани пут у белом
спорту, а уместо њега заиграо је имењак са
презименом Прпић. Случајна и победнич -
ка комбинација младости и искуства –
тинејџерке која је први пут играла на
аустралијском тлу и залудела домаћине
вансеријским талентом, и Прпића коме се
каријера ближила крају. Био је 56. на свету
и на нози носио ону чувену скаламерију
која му је штитила повређено колено. И
поред свега, био је на висини задатка.  

Југославија је са њих двоје на терену
добила четири двобоја – у првом колу Ита -
лију са 3:0, Совјетски Савез у четврт -
финалу са 2:1, Француску у полуфиналу
такође са 2:1 и САД у финалу са 3:0!   

Моника није изгубила ниједан меч на
турниру, а у финалу је прегазила Зину Га -
рисон за само 65 минута препустивши јој
само два гема – 6:1, 6:1! Био је то на сим -
боличан начин и реванш Селешове за по -
раз у четвртфиналу Вимблдона од тамно -
путе Американке и финалисткиње нај пре -
стижнијег гренд слема. Прпић је на тур -
ниру изгубио два сингла – од Чеснокова у
сусрету са СССР и Форжеа у дуелу са
Фран цузима, а Југославија је до победе у
тим мечевима дошла после микс дублова.

Из меча у меч расло је интересовање
домаћих медија за југословенски пар, а у
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ХОПМАН КУП, ПОЗИВНО ТАКМИЧЕЊЕ 
МЕШОВИТИХ ПАРОВА У ПЕРТУ

Моникин и Прпин „луди плес“

Хари Хопман
Такмичење на коме су 4. јануара 1991. го -

дине победили Моника Селеш и Горан Прпић
посвећено је успомени на чувеног аустралиј -
ског селектора Харија Хопмана (1906–1985),
под чијим су тридесетогодишњим вођством
„озији“ 16 пута освајали Дејвис куп. 

Прво такмичење организовано је од 28. де -
цембра 1988. до 1. јануара 1989. године и тада
је у дворани Берсвуд у Перту тријумовала
селекција Чехословачке са Хеленом Суковом
и Мирославом Мечиром. На том првом Хоп -
ман купу играо је и Слободан Живојиновић у
пару са Кармен Шкуљ, а Југославија је у првом
колу изгубила 3:0 од Швеђана Микаела Перн -
форса и Катарине Линдквист. 

За 22 године колико се игра овај позивни
турнир чак 21 светски рекет број 1 учествовао

је укључујући великане попут Џона Мекин -
роа, Бориса Бекера, Штефи Граф, Серене Ви -
лијемс, Роџера Федерера, Монике Селеш,
Мартине Хингис, Новака Ђоковића… 
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финалу је свих осам хиљада гледалаца
испу нило дворану „Берсвуд“. Доминирала
је југословенска тробојка са звездом јер је у
то време у Перту живело око 30.000 исе -
љеника из ондашње државе. Они су били
додатна снага малој Мо и Прпи да направе
велико изненађење и трујумфују у кон -

куренцији много јачих земаља као што су
САД, Шпанија, Швајцарска, СССР (које су
биле носиоци) и Француске, Чехословач -
ке, Италије, Аустралије, Велике Британије,
Немачке, Холандије. 

Једноставно, борили су се као лавица и
лав, нису се плашили великих имена са
друге стране мреже, а Моникина игра опи -
сивана је као „друга димензија женског
тениса“  или „тениска машина“ која је мле -
ла све испред себе.  

– Није било тако лако као што је из -
гледало са трибина – причала је тада ти -
нејџерка из Новог Сада која се већ била
настанила у Америци. – Знала сам да ми у
финалу ништа неће бити поклоњено и
запела сам из петних жила јер се само тако
могла победити Зина Гарисон са 12:2. У
питању је био важан трофеј, а у тенису се
само победе рачунају. 

И Прпићу је много значио овај успех
иако је егзибиционог карактера.

– Играо сам нај боље што сам могао. Мо -
жете да замислите шта овакав подвиг
значи тенисеру који је ближи крају него
почетку каријере. 

Тако је резервна комбинација југосло -
венског тениса остала златним словима
упи сана у шампионску листу Хопман ку -
па. Из хиљаде грла орило се „Југо славија,
Југославија“, Прпа и Моника на шли су се у
загрљају гледалаца и југо словенских ре -
презентативаца у ватерполу и пливању.
Срећни и задовољни, са осмехом на лицу
држали су у рукама победнички пехар
који им је предала супруга покојног Харија
Хопмана. 

Југословенима је за победу на овом тур -
ниру, који је у то време имао наградни фонд
308.000 америчких долара, припала награда
од 80.000 зелених новчаница (100.000 ау -
стралијских долара) и то су поделили на рав -
не части. 

Све победе
Прво коло: ЈУГОСЛАВИЈА – ИТАЛИЈА 3:0

(Селеш – Ређи 6:2, 6:7, 6:4, Прпић – Кане 6:4,
6:3, Прпић, Селеш – Кане, Ређи 8:3).

Четвртфинале: ЈУГОСЛАВИЈА – СССР 2:1
(Селеш – Зверева 6:2, 6:1, Чесноков – Прпић
7:6, 3:6, 6:2, Прпић, Селеш – Чесноков, Зве -
рева 7:5, 6:4).

Полуфинале: ЈУГОСЛАВИЈА – ФРАНЦУС -
КА 2:1 (Селеш – Танвије 6:2, 6:3, Форже –
Прпић 6:4, 6:3, Прпић, Селеш – Форже,
Танвије 5:7, 6:4, 6:4).

Финале: ЈУГОСЛАВИЈА – САД 3:0 (Селеш-
Гарисон 6:1, 6:1, Прпић – Витон 4:6, 6:3, 7:5,
Прпић, Селеш – Витон, Гарисон 8:3). 

Јелена Докић са Марком Филипусисом
освојила је Хопман куп 1999. године под

заставом Аустралије
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Међународно првенство Југославије, по
угледу на сличне турнире у свету, први пут је
код нас организовано у Загребу, 1921. године.
Све до почетка Другог светског рата овај тур -
нир се играо у Загребу, осим 1937. године, када
је одржан у Београду. После рата на ставило се
са организацијом овог турнира, почев од 1948.
године, па је прво Опатија била домаћин че -
тири године, затим Београд, Дубровник шест
пута, Сплит, Загреб…

Много познатих тенисера и тенисерки про -
дефиловало је нашим теренима, а велика ве ћи -
на њих је касније освајала највеће светске тур -
нире. Пуно успеха имали су и наши пред -
ставници (Пунчец, Митић, Бра новић, Јовано -
вић, Пилић, Франуловић, Мима Јаушовец…)

Увек се ово првенство играло после нашег
домаћег шампионата у мушкој и женској
конкуренцији, па су играчи били апсулутно
спремни да дочекају позната имена и
фаворизоване госте и што боље им се
супротставе пред домаћом пуб ликом. 

После 1977. године Првенство више није
одржавано.

Руководство интернационалног турнира у Опатији, 1948.
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Победници Међународног првенства
Југославије у мушкој конкуренцији:

1921. Никола Антолковић (Југославија)
1922. Валдемар Мунк (Аустрија)
1923. Рудолф Кинзел (Аустрија)
1924. Никола Антолковић (Југославија)
1925. Фрањо Матејка (Аусатрија)
1926. Ђорђе Дунђерски (Југославија)
1927. Херман Артенс (Аустрија)
1928. Вилим Винтерстеин (Аустрија)
1929. Бела Керхлинг (Мађарска)
1930. Ем де Плакс (Француска)
1931. Владо Водичка (Чехословачка)
1932. Фрањо Кукуљевић (Југославија)
1933. Родрих Мензел (Чехословачка)
1934. Фрањо Пунчец (Југославија)
1935. Није одржано
1936. Фрањо Пунчец (Југославија)
1937. Фрањо Пунчец (Југославија)
1938–1947. Није одржавано
1948. Милан Брановић (Југославија)
1949. Драгутин Митић (Југославија)
1950. Ервин Дорфман (САД)
1951. Милан Брановић (Југославија)
1952. Фред Ковалески (САД)
1953. Џон Мотрам (Енглеска)
1954. Џек Аркинстал (Аустралија)
1955. Џек Аркинстал (Аустралија)
1956. Није одржано
1957. Владимир Сконецки (Пољска)
1958. Раманатан Кришнан (Индија)
1959. Боро Јовановић (Југославија)
1960. Иштван Гулуас (Мађарска)
1961. Боро Јовановић (Југославија)
1962. Ференц Комароми (Мађарска)
1963. Никола Пилић (Југославија)
1964. Вилијам Најт (Енглеска)
1965. Никола Пилић (Југославија)
1966. Никола Пилић (Југославија)
1967. Жељко Франуловић (Југославија)
1968. Иштван Гулуас (Мађарска)
1969. Никола Шпеар (Југославија)
1970. Жељко Франуловић (Југославија)
1971. Жељко Франуловић (Југославија)
1972. Јан Кодеш (Чехословачка)
1973. Н. Карогелопулос (Грчка)
1974. Павел Хутка (Чехословачка)
1975. Јан Шимбера (Чехословачка)
1976. Није одиграно
1977. Златко Иванчић (Југославија)

Победници Међународног првенства
Југославије у женској конкуренцији: 

1921. Мира Вирт (Југославија)
1922. Мира Вирт (Југославија)
1923. Еми Хагенауер (Аустрија)
1924. Мира Вирт (Југославија)
1925. Хилде Ејсенменгер (Аустрија)
1926. Мира Вирт (Југославија)
1927. Магда Баумгартен (Мађарска)
1928. Нели Непач (Немачка)
1929. Магда Баумгартен (Мађарска)
1930. Магда Баумгартен (Мађарска)
1931. Каролина Хамер (Нермачка)
1932. Каролина Хамер (Немачка)
1933. Хилде Крахвинкел (Немачка)
1934. Ема Чепкова (Чехословачка)
1935. Није одржано
1936. Хела Ковач (Југославија)
1937. Хела Ковач (Југославија)
1938–1947. Није одржавано
1948. Власта Холечкова (Чехословачка)
1949. Лиселот Брош (Аустрија)
1950. Мери Веис (Аргентина)
1951. Ерика Волмер (Немачка)
1952. Џој Мотрам (Енглеска)
1953. Дороти Кнод (САД)
1954. М. Б. Левис (САД)
1955. Јадвига Једрзејовска (Пољска)
1956. Није одржано
1957. Јадвига Једрзејовска (Пољска)
1958. Паула Вајда (Мађарска)
1959. Р. Кофман(Швајц.) – Р. Бентли (Енг) 8:6, 2:3,

прекинуто
1960. Клара Бардож (Мађарска)
1961. Клара Бардож (Мађарска)
1962. Клара Бардож (Мађарска)
1963. Власта Кодешова (Чехословачка)
1964. М. Шахт (Аус) – А. Гобо (Ит) прекинуто
1965. Јана Волавкова (Чехословачка)
1966. Ана Дмитријева (СССР)
1967. Алмут Штурм (Немачка)
1968. Еда Будинг (Немачка)
1969. Ержебет Шел (Мађарска)
1970. Кора Шедиви (Немачка)
1971. Јулија Бербериан (Бугарска)
1972. Мима Јаушовец (Југославија)
1973. Мима Јаушовец (Југославија)
1974. Јана Халубова (Чехословачка)
1975. Јана Халубова (Чехословачка)
1976. Није одиграно
1977. Мима Јаушовец (Југославија)



КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА

1929. година:
1. Фрањо Шефер (ХАШК, Загреб)
2. Крешимир Фридрих (ХАШК, Загреб)
3. Иван Балаж (Велики Бечкерек)
4. Фрањо Кукуљевић (ЗКД, Загреб)
5. Никола Антолковић (ХАШК, Загреб)
1930. година:
1. Фрањо Шефер (ХАШК, Загреб)
2. Фрањо Кукуљевић (ЗКД, Загреб)
3. Крешимир Фридрих (ХАШК, Загреб)
4. Иван Радовић (БТК, Београд)
5. Владо Чернојаров (БТК, Београд)
1931. година:
1. Фрањо Шефер (ХАШК, Загреб)
2. Фрањо Кукуљевић (ЗКД, Загреб)
3. Крешимир Фридрих (ХАШК, Загреб)
4. Иван Радовић (БТК, Београд)
5. Карл Хитзел (Рапид, Марибор)
1932. година:
1. Фрањо Кукуљевић (ЗКД, Загреб)
2. Фрањо Шефер (ХАШК, Загреб)
3. Фрањо Пунчец (Конкордија, Загреб)
4. Љубиша Радовановић (БТК, Београд)
5. Јосип Палада (АТК, Загреб)
1933. година:
1. Јосип Палада (АТК, Загреб)
2. Фрањо Пунчец (Конкордија, Загреб)
3. Фрањо Кукуљевић (ЗКД, Загреб)
4. Фрањо Шефер (ХАШК, Загреб)
5. Љубиша Радовановић (ЛТК, Оџаци)
1934. година:
1. Фрањо Пунчец (Конкордија, Загреб)
2. Јосип Палада (АТК, Загреб)
3. Фрањо Кукуљевић (ЗКД, Загреб)
4. Фрањо Шефер (ХАШК, Загреб)
5. Милорад Коњовић (Шумадија, Београд)
1935. година:
1. Фрањо Пунчец (Конкордија, Загреб)
2. Јосип Палада (АТК, Загреб)
3. Фрањо Кукуљевић (ЗКД, Загреб)
4. Фрањо Шефер (ХАШК, Загреб )
5. Драгутин Митић (АТК, Загреб)
1936. година:
1. Фрањо Пунчец (Конкордија, Загреб)
2. Јосип Палада (АТК, Загреб)
3. Фрањо Кукуљевић (ЗКД, Загреб)
4. Драгутин Митић (АТК, Загреб)
5. Љубиша Радовановић (БТК, Београд) 

1937. година:
1. Фрањо Пунчец (Конкордија, Загреб)
2. Јосип Палада (АТК, Загреб)
3. Фрањо Кукуљевић (ЗКД, Загреб)
4. Драгутин Митић (АТК, Загреб)
5. Љубиша Радовановић (БТК, Београд)
1938. година:
1. Фрањо Пунчец (Конкордија, Загреб)
2. Драгутин Митић (АТК, Загреб)
3. Фрањо Кукуљевић (ЗКД, Загреб)
4. Јосип Палада (АТК, Загреб)
5. Фрањо Шефер (ХАШК, Загреб) 
1939. година:
1. Фрањо Пунчец (Конкордија, Загреб)
2. Драгутин Митић (АТК, Загреб)
3. Јосип Палада (АТК, Загреб)
4. Фрањо Кукуљевић (ЗКД, Загреб)
5. Фрањо Шефер (ХАШК, Загреб)
1940. година:
1. Фрањо Пунчец (Конкордија, Загреб)
2. Драгутин Митић (АТК, Загреб)
3. Јосип Палада (АТК, Загреб)
4. Александар Мајер (АТК, Загреб)
5. Фрањо Шефер (ХАШК, Загреб)

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1946. година:
1. Драгутин Митић (Славија, Загреб)
2. Јосип Палада (Славија, Загреб)
3. Јосип Шарић (Славија, Загреб)
4. Љубиша Радовановић (БТК, Београд)
5. Миодраг Бојовић (БТК, Београд)
1947. година:
1. Драгутин Митић (Динамо, Загреб)
2. Јосип Палада (Динамо, Загреб)
3. Стеван Ласло (Јединство, Вршац)
4. Јосип Шарић (Динамо, Загреб)
5. Петко Милојковић (БТК, Београд)
1848. година:
1. Драгутин Митић (Динамо, Загреб)
2. Милан Брановић (ЈНА, Београд)
3. Јосип Палада (Динамо, Загреб)
4. Стеван Ласло (Јединство, Вршац)
5. Петко Милојковић (БТК, Београд)
1949. година:
1. Драгутин Митић (Напријед, Загреб)
2. Милан Брановић (Напријед, Загреб)
3. Јосип Палада (Напријед, Загреб)
4. Петко Милојковић (БТК, Београд)
5. Стеван Ласло (Звезда, Нови Сад)
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РАНГ-ЛИСТЕ 1929–2012. (тенисери)
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1950. година:
1. Драгутин Митић (Напријед, Загреб)
2. Милан Брановић (Напријед, Загреб)
3. Јосип Палада (Напријед, Загреб)
4. Владимир Петровић (Монтажно, Загреб)
5. Петко Милојковић (БТК, Београд)
1951. година:
1. Милан Брановић (ЗТК, Загреб)
2. Драгутин Митић (ЗТК, Загреб)
3. Јосип Палада (ЗТК, Загреб)
4. Владимир Петровић (Монтажно, Загреб)
5. Стеван Ласло (Партизан, Београд)
1952. година:
1. Јосип Палада (ЗТК, Загреб)
2. Владимир Петровић (Монтажно, Загреб)
3. Петко Милојковић (Ц. звезда, Београд)
4. Стеван Ласло (Партизан, Београд)
5. Ладислв Легенштајн (Монтажно, Загреб)
1953. година:
1. Владимир Петровић (Монтажно, Загреб)
2. Јосип Палада (ЗТК, Загреб)
3. Петко Милојковић (Ц. звезда, Београд)
4. Ивко Плећевић (Ц. звезда, Београд)
5. Илија Панајотовић (Партизан, Београд)
1954. година:
1. Владимир Петровић (Монтажно, Загреб)
2. Јосип Палада (ЗТК, Загреб)
3. Илија Панајотовић (Партизан, Београд)
4. Ладислав Легенштајн (Монтажно, Загреб)
5. Карло Бачо (ЗТК, Загреб)
1955. година:
1. Јосип Палада (ЗТК, Загреб)
2. Илија Панајотовић (Партизан, Београд)
3. Ивко Плећевић (Ц. звезда, Београд)
4. Александар Поповић (Војводина, Нови Сад)
5. Сима Николић (Партизан, Београд)
1956. година:
1. Ивко Плећевић (Ц. звезда, Београд)
2. Илија Панајотовић (Партизан, Београд)
3. Сима Николић (Партизан, Београд)
4. Александар Поповић (Војводина, Нови Сад)
5. Петко Милојковић (Ц. звезда, Београд)
1957. година:
1. Камило Керетић (Југомонтажа, Загреб)
2. Илија Панајотовић (Партизан, Београд)
3. Сима Николић (Партизан, Београд)
4. Ивко Плећевић (Ц. звезда, Београд)
5. Александар Шкуљ (Олимпија, Љубљана)
1958. година:
1. Камило Керетић (Југомонтажа, Загреб)
2. Боро Јовановић (ЗТК, Загреб)
3. Ивко Плећевић (Ц. звезда, Београд)

4. Илија Панајотовић (Партизан, Београд)
5. Сима Николић (Партизан, Београд)
1959. година:
1. Илија Панајотовић (Партизан, Београд)
2. Боро Јовановић (ЗТК, Загреб)
3. Никола Пилић (ТК Сплит, Сплит)
4. Ивица Јакшић (Југомонтажа, Загреб)
5. Сима Николић (Партизан, Београд)
1960. година:
1. Ивко Плећевић (Ц. звезда, Београд)
2. Ивица Јакшић (Југомонтажа, Загреб)
3. Камило Керетић (Југомонтажа, Загреб)
4. Владимир Прешецки (Југомонтажа, Загреб)
5. Фрањо Касап (Спартак, Суботица)
1961. година:
1. Боро Јовановић (Медвешћак, Загреб)
2. Никола Пилић (ТК, Сплит, Сплит)
3. Ивица Јакшић (Југомонтажа, Загреб)
4. Владимир Прешецки (Југомонтажа, Загреб)
5. Никола Шпеар (Спартак, Суботица)
1962. година:
1. Никола Пилић (ТК Сплит, Сплит)
2. Боро Јовановић (Медвешћак, Загреб)
3. Владимир Прешецки (Југомонтажа, Загреб)
4. Срђан Јелић (ТК Сплит, Сплит)
5. Радмило Арменулић (Партизан, Београд)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

1963. година:
1. Никола Пилић (ТК Сплит, Сплит)
2. Боро Јовановић (Медвешћак, Загреб)
3. Владимир Прешецки (Југомонтажа, Загреб)
4. Срђан Јелић (ТК Сплит, Сплит)
5. Никола Шпеар (Спартак, Суботица)
1964. година:
1. Никола Пилић (ТК Сплит, Сплит)
2. Боро Јовановић (Медвешћак, Загреб)
3. Жељко Франуловић (ТК Сплит, Сплит)
4. Борис Пихлер (Слобода, Тузла)
5. Никола Шпеар (Спартак, Суботица)
1965. година:
1. Никола Пилић (ТК Сплит, Сплит)
2. Боро Јовановић (Медвешћак, Загреб)
3. Владимир Прешецки (Медвешћак, Загреб)
4. Жељко Франуловић (ТК Сплит, Сплит)
5. Здравко Минчек (ТК Сплит, Сплит)
1966. година:
1. Никола Пилић (ТК Сплит, Сплит)
2. Никола Шпеар (Спартак, Суботица)
3. Жељко Франуловић (ТК Сплит, Сплит)



4. Боро Јовановић (Медвешћак, Загреб)
5. Владимир Прешецки (Медвешћак, Загреб)
1967. година:
1. Никола Пилић (ТК Сплит, Сплит)
2. Жељко Франуловић (ТК Сплит, Сплит)
3. Боро Јовановић (Медвешћак, Загреб)
4. Никола Шпеар (Спартак, Суботица)
5. Златко Иванчић (Медвешћак, Загреб)
1968. година:
1. Никола Шпеар (Спартак, Суботица)
2. Жељко Франуловић (ТК Сплит, Сплит)
3. Златко Иванчић (Медвешћак, Загреб)
4. Давор Штолцер (Медвешћак, Загреб)
5. Борис Бресквар (Олимпија Љубљана)
1969. година:
1. Жељко Франуловић (ТК Сплит, Сплит)
2. Златко Иванчић (Медвешћак, Загреб)
3. Борис Бресквар (Олимпија, Љубљана)
4. Давор Штолцер (Медвешћак, Загреб)
5. Лео Громовшек (Браник, Марибор)
1970. година:
1. Жељко Франуловић (ТК Сплит, Сплит)
2. Никола Шпеар (Партизан, Београд)
3. Златко Иванчић (Медвешћак, Загреб)
4. Здравко Минчек (ТК Сплит, Сплит)
5. Давор Штолцер (Медвешћак, Загреб)
1971. година:
1. Жељко Франуловић (ТК Сплит, Сплит)
2. Никола Шпеар (Партизан, Београд)
3. Златко Иванчић (Медвешћак, Загреб)
4. Давор Штолцер (Медвешћак, Загреб)
5. Љубан Водеб (Браник, Марибор)
1972. година:
1. Никола Шпеар (Партизан, Београд)
2. Златко Иванчић (Медвешћак, Загреб)
3. Давор Штолцер (Медвешћак, Загреб)
4. Вјеран Фришчић (Младост, Загреб)
5. Игор Кошак (Браник, Марибор)

У „А“ интернационалну категорију у овој години
сврстани: 

1. Никола Пилић (ТК Сплит, Сплит)
2. Боро Јовановић (Медвешћак, Загреб)
3. Жељко Франуловић (ТК Сплит, Сплит)

1973. година:
1. Маријан Рибарић (Младост, Загреб)
2. Драган Стојовић (Партизан, Београд) 
3. Игор Кошак (Браник, Марибор) 
4. Миле Мијуца (Младост, Загреб) 
5. Веран Фришчић (Младост, Загреб)

1974. година:
1. Драган Савић (Ц. звезда, Београд) 
2. Золтан Илин (Војводина, Нови Сад) 
3. Драган Стојовић (Партизан, Београд) 
4. Миле Мијуца (Младост, Загреб) 
5. Игор Кошак (Браник, Марибор)
1975. година:
1. Драган Савић (Ц. звезда, Београд)
2. Золтан Илин (Војводина, Нови Сад)
3. Златко Иванчић (Медвешћак, Загреб)
4. Нико Бурић (ТК Сплит, Сплит)
5. Игор Кошак (Браник, Марибор) 
1976. година:
1. Драган Савић (Ц. звезда, Београд)
2. Золтан Илин (Војводина, Нови Сад) 
3. Драган Стојовић (Партизан, Београд)
4. Стојан Томовић (Браник, Марибор)
5. Бојан Тончић (Медвешћак, Загреб)

У „А“ интернационалну категорију сврстани:
1. Жељко Франуловић
2. Никола Пилић
3. Никола Шпеар

1977. година:
1. Драган Савић (Ц. звезда, Београд) 
2. Золтан Илин (Војводина, Нови Сад)
3. Вјеран Фришчић (Младост, Загреб)
4. Игор Кошак (Браник, Марибор)
5. Марко Остоја (ТК Сплит, Сплит)
1978. година: 
1. Золтан Илин (Војводина, Нови Сад)
2. Марко Остоја (ТК Сплит, Сплит)
3. Зоран Петковић (Слобода, Тузла)
4. Стојан Томовић (Партизан, Београд)
5. Ивица Буљевић (ТК Сплит, Сплит)
1979. година:
1. Золтан Илин (Војводина, Нови Сад) 
2. Драган Савић (Ц. звезда, Београд)
3. Зоран Петковић (Слобода, Тузла)
4. Стојан Томовић (Партизан, Београд)
5. Зоран Иванишевић (ТК Сплит, Сплит)
1980. година:
1. Бранко Хорват (Медвешћак, Загреб) 
2. Зоран Петковић (Слобода, Тузла) 
3. Ивица Буљевић (ТК Сплит, Сплит) 
4. Ненад Илековић (Медвешћак, Загреб)
5. Вјеран Фришћић (Младост, Загреб)
1981. година:
1. Слободан Живојиновић (Ц. звезда, Београд) 
2. Бранко Хорват (Младост, Загреб)
3. Горан Прпић (Младост, Загреб)
4. Ненад Илековић (Трешњевка, Загреб)
5. Зоран Петковић (Слобода, Тузла)
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1982. година:
1. Слободан Живојиновић (Ц. звезда, Београд) 
2. Горан Прпић (Младост, Загреб) 
3. Бранко Хорват (Младост, Загреб) 
4. Драган Савић (Ц. звезда, Београд) 
5. Дамир Буљевић (ТК Сплит, Сплит) 
1983. година:
1. Слободан Живојиновић (Ц. звезда, Београд) 
2. Горан Прпић (Младост, Загреб) 
3. Бранко Хорват (Младост, Загреб)
4. Деан Вулета (ТК Сплит, Сплит) 
5. Зоран Петковић (Слобода, Тузла)

У „А“интернационалну категорију сврстан:
1. Марко Остоја (ТК Сплит, Сплит)
1984. година:
1. Марко Остоја (ТК Сплит, Сплит)
2. Слободан Живојиновић (Зрвена звезда, Београд)
3. Горан Прпић (Младост, Загреб)
4. Светозар Маринковић (Партизан, Београд)
5. Ивица Толић (ТК Сплит, Сплит)
1985. година:
1. Слободан Живојиновић (Ц. звезда, Београд)
2. Бруно Орешар (Младост, Загреб) 
3. Марко Остоја (ТК Сплит, Сплит) 
4. Горан Прпић (Младост, Загреб) 
5. Бранко Хорват (Трешњевка, Загреб) 
1986. година:
1. Слободан Живојиновић (инострани клуб)
2. Бруно Орешар (инострани клуб)
3. Марко Остоја (инострани клуб)
4. Игор Флего (инострани клуб)
5. Бранко Хорват (инострани клуб)
1987. година:
1. Слободан Живојиновић (инострани клуб) 
2. Бруно Орешар (инострани клуб)
3. Игор Шарић (Трешњевка, Загреб)
4. Жељко Чича (Партизан, Београд)
5. Горан Прпић (Младост, Загреб)
1988. година:
1. Жељко Чича (Партизан, Београд) 
2. Игор Шарић (инострани клуб) 
3. Горан Прпић (инострани клуб) 
4. Бранко Хорват (инострани клуб) 
5. Саша Хиршзон (ТК Металац )

У „А“ интернационалну категорију сврстани:

1. Слободан Живојиновић (инострани клуб)
2. Бруно Орешар (инострани клуб)
3. Горан Иванишевић (ТК Сплит, Сплит)
1989. година:

1. Игор Шарић (инострани клуб)
2. Жељко Чича (ТК Металац)

3. Зоран Шевченко (ТК Југ, Скопље)
4. Саша Хиршзон (ТК Металац) 
5. Бранко Хорват (инострани клуб)

У „А“ интернационалну категорију сврстани:

1. Горан Прпић (инострани клуб)
2. Горан Иванишевић (ТК Сплит, Сплит)
3. Слободан Живојиновић (инострани клуб)
4. Бруно Орешар (инострани клуб) 

1990. година:
1. Жељко Чича (ТК Металац )
2. Бранко Хорват (Медвешћак, Загреб)
3. Деан Тринаестић (ТК Металац)
4. Зоран Шевченко (ТК Југ, Скопље)
5. Ален Галић (Медвешћак, Загреб)

У „А“ интернационални разред сврстани:

1. Горан Иванишевић (ТК Сплит, Сплит)
2. Горан Прпић (инострани клуб)
3. Бруно Орешар (инострани клуб)
4. Слободан Живојиновић (инострани клуб)

1991. година:
1. Дејан Маринковић (Раднички, Ниш)
2. Дејан Цвијић (Слобода, Тузла)
3. Ненад Васић (Раднички, Ниш)
4. Амир Јогунџић (Слобода, Тузла)
5. Славко Ђукић (Војводина, Нови Сад)

САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1992. година:
1. Срђан Мушкатировић (Партизан, Београд)
2. Небојша Ђорђевић (Црвена звезда, Београд)
3. Горан Михајловић (Партизан, Београд)
4. Зоран Шевченко  (ТК Југ, Скопље)
5. Ненад Зимоњић (ТК Београд, Београд)
1993. година:
1. Небојша Ђорђевић (Црвена звезда, Београд)
2. Реља Дулић (Спартак, Суботица)
3. Горан Михајловић (Партизан, Београд)
4. Бојан Вујић (Борац, Бањалука)
5. Милан Стошић (Раднички, Ниш)
1994. година:
1. Бојан Вујић (Црвена звезда, Београд)
2. Ненад Зимоњић (Партизан, Београд)
3. Реља Дулић (Спартак, Суботица)
4. Горан Михајловић (Партизан, Београд)
5. Душан Вемић (Партизан, Београд)
1995. година:

1. Бојан Вујић (ТК Девил, Београд)
2. Ненад Зимоњић (ТК Београд, Београд) 
3. Горан Михајловић (Партизан, Беаоград) 
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4. Реља Дулић (Спартак, Суботица) 
5. Милан Стошић (Раднички, Ниш)
1996. година:
1. Владимир Крстић (Раднички, Ниш)
2. Ненад Зимоњић (Партизан, Београд)
3. Душан Вемић (Партизан, Београд)
4. Реља Дулић (Спартак, Суботица)
5. Владимир Павичевић (ТК Нови Сад, Нови Сад)
1997. година:
1. Владимир Крстић (Раднички, Ниш) 
2. Ненад Зимоњић (Партизан, Београд) 
3. Душан Вемић (Партизан, Београд)
4. Реља Дулић (Спартак, Суботица)
5. Владимир Павичевић (ТК Нови Сад, Нови Сад)
1998. година:
1. Никола Гњатовић (Ц. звезда, Београд)
2. Зоран Михајловић (Раднички, Крагујевац)
3. Иван Радовановић (Раднички, Ниш)
4. Скорин Грегор (Ц. звезда, Београд)
5. Марјан Лацић (ТК Нови Сад, Нови Сад)
1999. година:
1. Никола Гњатовић (Ц. звезда)
2. Иван Радовановић (Раднички, Ниш)
3. Вања Видојковић (ТК Дрил, Београд)
4. Александар Словић (Партизан, Београд)
5. Реља Дулић (Спартак, Суботица)
2000. година:
1. Никола Гњатовић (Црвена звезда, Београд)
2. Иван Радовановић (Раднички, Ниш)
3. Вања Видојковић (ТК Дрил, Београд)
4. Александар Словић (Партизан, Београд)
5.  Реља Дулић (Спартак, Суботица)
2001. година:
1. Јанко Типсаревић (ТК АС, Београд)
2. Александар Влашки (Ц. звезда, Београд)
3. Реља Дулић (Спартак, Суботица)
4. Никола Ћирић (Ц. звезда, Београд)
5. Владимир Павићевић (Партизан, Београд)
2002. година:
1. Александар Словић (Ц. звезда, Београд)
2. Никола Ћирић (Ц. звезда, Београд)
3. Дејан Рамадановић (АС, Београд)
4. Владимир Павићевић (Војводина, Нови Сад)
5. Марко Стрилић (Жак, Сомбор)

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

2003. година:
1. Бојан Божовић (Партизан, Београд)
2. Енес Фековић (Нови Пазар)
3. Младен Кекуш (Партизан, Београд) 
4. Александар Словић (Ц. звезда, Београд)
5. Огњен Ивановић (Интернационал, Нови Сад)

2004. година:
1. Давид Савић (Ц. звезда, Београд)
2. Марко Стрилић (Жак, Сомбор)
3. Бојан Божовић (Партизан, Београд) 
4. Марко Беговић (Динамо, Панчево)
5. Александар Јеринкић (Војводина, Нови Сад)
2005. година:
1. Филип Пароци (“2002”, Нови Сад)
2. Владимир Павићевић (Војводина, Нови Сад)
3. Александар Јеринкић (Војводина, Нови Сад)
4. Марко Стрилић (Жак, Сомбор)
5. Марко Беговић (Динамо, Панчево) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

2006. година:
1. Александар Јеринкић (Војводина, Нови Сад)
2. Душан Михајловић (Динамо, Панчево)
3. Роберт Белак (Динамо, Панчево)
4. Дарко Мађаровски (Партизан, Београд)
5. Горан Тошић (Партизан, Београд)
2007. година:
1. Владимир Обрадовић (Партизан, Београд)
2. Дарко Мађаровски (Партизан, Београд)
3. Саша Стоисављевић (Војводина, Нови Сад)
4. Никола Видовић (Ас, Београд)
5. Миљан Зекић  (Олимп, Београд)
2008. година:
1. Иван Ђорђевић (Црвена звезда, Београд)
2. Миљан  Зекић (Црвена звезда, Београд)
3. Никола Бубнић (Црвена звезда, Београд)
4. Саша Стоисављевић (Војводина, Нови Сад)
5. Душан Лајовић (Гемакс, Београд)
2009. година:
1. Ђорђе  Јоцић (Црвена звезда, Београд)
2. Марко Барлић (ТК Пума, Крагујевац)
3. Иван Бјелица (Црвена звезда, Београд)
4. Милош Стевановић (Олимп, Крагујевац)
5. Роберт Белак (Војводина, Нови Сад)
2010. година:
1. Саша Видојевић (Агримес, Београд) 
2. Марко Бошковић (Сет,  Београд)
3. Лука Илић (Црвена звезда, Београд)
4. Страхиња Трећаков (Кикинда)
5. Милош Стевановић (Олимп, Крагујевац)
2011. година:
1. Иван Миливојевић (ТК Пума, Крагујевац)
2. Душан Лајовић (Гемакс, Београд)
3. Владимир Стојковић (Партизан, Београд)
4. Иван Бјелица (Црвена звезда, Београд)
5. Милош Стевановић (Олимп, Крагујевац)
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КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА

1929. година:
1. Власта Гостиша (ЗКД, Загреб)
2. Вјера Бокор (Сента)
3. Јелена Швеигхарт (ЗКД, Загреб)
4. Флора Блис (ЗКД, Загреб)
5. Мила Максимовић (ХАШК, Загреб)
1930. година:
1. Власта Гостиша (ЗКД, Загреб)
2. Лили Шрегер (Суботица)
3. Санда Узелац (НСТК, Нови Сад)
4. Мила Максимовић (ХАШК, Загреб)
5. Јела Швеингарт (ЗКД, Загреб)
1931. година:
1. Власта Гостиша (ЗКД, Загреб)
2. Лили Шрегер (Суботица)
3. Санда Узелац (НСТК, Нови Сад)
4. Олга Њемировски (АТК, Загреб)
5. Ксенија Равникар (Илирија, Љубљана)
1932. година:
1. Власта Гостиша (ЗКД, Загреб)
2. Ксенија Равникар (Илирија, Љубљана) 
3. Санда Узелац (НСТК, Нови Сад)
4. Мила Максимовић (ХАШК, Загреб)
5. Флора Блис (ЗКД, Загреб)
1933. година:
1. Власта Гостиша (ЗКД, Загреб)
2. Хела Ковач (АТК, Загреб)
3. Лена Матеис (Палић, Суботица)
4. Флора Блис (ЗКД, Загреб)
5. Мила Максимовић (ХАШК, Загреб)
1934. година:
1. Власта Гостиша (ЗКД, Загреб)
2. Хела Ковач (АТК, Загреб)
3. Лена Матеис (ЛТК, Оџаци)
4. Аанда Узелац (НСТК, Нови Сад)
5. Јелка Будисављевић (ЗКД, Загреб)
1935. година:
1. Хела Ковач ( АТК, Загреб)
2. Власта Гостиша (ЗКД, Загреб)
3. Алиса Флоријан (ЗКД, Загреб)
4. Санда Узелац (НСТК, Нови Сад)
5. Јелка Будисављевић (ЗКД, Загреб)
1936. година:
1. Хела Ковач (АТК, Загреб)
2. Власта Гостиша (ЗКД, Загреб)
3. Алиса Флоријан (ЗКД, Загреб)
4. Ада Пупић (ХАШК, Загреб)
5. Штефи Спејсер (ТК Осијек, Осијек)

1937. година:
1. Хела Ковач (АТК, Загреб)
2. Алиса Флоријан (ЗКД, Загреб)
3. Власта Гостиша (ЗКД, Загреб)
4. Сека Јовановић (БТК, Беорад)
5. Ада Пупић (ХАШК, Загреб)
1938. година:
1. Алиса Флоријан (ЗКД, Загреб)
2. Елза Сернец (АТК, Загреб)
3. Марта Анђелковић (БТК, Београд)
4. Сека Анђелковић (БТК, Београд)
5. Лела Бачкор (АТК, Загреб)
1939. година:
1. Хела Ковач (АТК, Загреб)
2. Алиса Флоријан (ЗКД, Загреб)
3. Елза Сернец (Цеље)
4. Марта Анђелковић (Шумадија, Београд)
5. Лела Бачкор (АТК, Загреб)
1940. година:
1. Хела Ковач (АТК, Загреб)
2. Алиса Флоријан (ЗКД, Загреб)
3. Лела Бачкор (АТК, Загреб)
4. Ада Пупић (ХАШК, Загреб)
5. Марица Црнадак (Винковци)

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1946. година:
1. Марица Црнадак (Славија, Загреб)
2. Камила Фридрих ( Младост, Загреб)
3. Лела Бачкор (Славија, Загреб)
4. Анђела Бартолић (Славија, Загреб)
5. Љубица Петај (Младост, Загреб)
1947. година:
1. Марица Црнадак (Динамо, Загреб)
2. Марија Могоровић (Опатија)
3. Даринка Могоровић (Опатија)
4. Лела Бачкор (Динамо, Загреб)
5. Милица Леовић (БТК, Београд)

1948. година:
1. Марица Црнадак (Динамо, Загреб)
2. Даринка Могоровић (Опатија, Опатија)
3. Марија Могоровић (Опатија, Опатија)
4. Лела Бачкор (Динамо, Загреб)
5. Анка Крстоношић (Звезда, Нови Сад)

1949. година:
1. Марија Црнадак (Напријед, Загреб)
2. Драгица Ласло (Звезда, Нови Сад)
3. Анка Крстоношић (Звезда, Нови Сад)
4. Даринка Могоровић (Звезда, Нови Сад)
5. Марија Могоровић (Опатија, Опатија)

РАНГ-ЛИСТЕ 1929–2012. (тенисерке)



1950. година:
1. Марица Црнадак (Напријед, Загреб)
2. Лела Бачкор (Напријед, Загреб)
3. Драгица Ласло (Графичар, Нови Сад)
4. Анка Крстоношић (Графичар, Нови Сад)
5. Милица Леовић (БТК, Београд)

1951. година:
1. Марица Црнадак (ЗТК, Загреб)
2. Лела Бачкор (ЗТК, Загреб)
3. Анка Крстоношић (Војводина, Нови Сад)
4. Милица Леовић (БТК, Београд)
5. Криста Чоп (Браник, Марибор)
1952. година:
1. Марица Црнадак (ЗТК, Загреб)
2. Елза Маире (Љубљана, Љбљана)
3. Анка Крстоношић (Графичар, Нови Сад)
4. Лела Бачкор (ЗТК, Загреб)
5. Марија Могоровић (Опатија, Опатија)
1953. година:
1. Марица Црнадак (ЗТК, Загреб)
2. Драгица Ласло (Партизан, Београд)
3. Анка Крстоношић (Војводина, Нови Сад)
4. Лела Бачкор (ЗТК, Загреб)
5. Марија Могоровић (Опатија, Опатија)
1954. година:
1. Марица Црнадак (ЗТК, Загреб)
2. Драгица Ласло (Партизан, Београд)
3. Леа Замања (Монтажно, Загреб)
4. Анка Крстоношић (Војводина, Београд)
5. Лела Бачкор (ЗТК, Загреб)
1955. година:
1. Марица Црнадак (ЗТК, Загреб)
2. Јелена Генчић (Партизан, Београд)
3. Драгица Ласло (Партизан, Београд)
4. Лора Винтерхалтер (Монтажно, Загреб)
5. Лела Бачкор (ЗТК, Загреб)
1956. година:
1. Марица Црнадак (ЗТК, Загреб)
2. Јелена Генчић (Партизан, Београд)
3. Марија Могоровић (Опатија, Опатија)
4. Божица Мартинец (Монтажно, Загреб)
5. Драгица Перак (ЗТК, Загреб)
1957. година:
1. Јелена Генчић (Партизан, Београд)
2. Божица Мартинец (Југомонтажа, Загреб)
3. Труда Ловрец (Браник, Марибор)
4. Лора Винтерхалер (Југомонтажа, Загреб)
5. Лела Бачкор (ЗТК, Загреб)
1958. година:
1. Јелена Генчић (Партизан, Београд)
2. Божица Мартинец (Југомонтажа, Загреб)
3. Маја Матејић (Војводина, Нови Сад)

4. Маја Ђукић (Војводина, Нови Сад)
5. Лора Винтерхалер (Југомонтажа, Загреб)
1959. година:
1. Маја Ђукић (Војводина, Нови Сад)
2. Јелена Генчић (Партизан, Београд)
3. Маја Матејић (Војводина, Нови Сад)
4. Божица Мартинец (Југомонтажа, Загреб)
5. Леа Хабунек (Југомонтажа, Загреб)
1960. година:
1. Тања Кокеза (ТК Сплит, Сплит)
2. Маја Матејић (Војводина, Нови Сад)
3. Маја Ђукић (Војводина, Нови Сад)
4. Божица Мартинец (Југомонтажа, Загреб)
5. Јелена Генчић (Партизан, Београд)
1961. година:
1. Маја Ђукић (Војводина, Нови Сад)
2. Тања Кокеза (ТК Сплит, Сплит)
3. Божица Шерфези (Југомонтажа, Загреб)
4. Маја Матејић (Војводина, Нови Сад)
5. Јелена Генчић (Партизан, Београд)
1962. година:
1. Маја Ђукић (Војводина, Нови Сад)
2. Маја Матејић (Војводина, Нови Сад)
3. Божица Шерфези (Југомонтажа, Загреб)
4. Тања Кокеза (ТК Сплит, Сплит)
5. Јелена Генчић (Партизан, Београд)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

1963. година:
1. Божица Шерфези (Трешњевка, Загреб)
2. Милена Јаснић (Војводина, Нови Сад)
3. Ирена Шкуљ (Олимпија, Љубљана)
4. Ирена Њаради (Палић, Суботица)
5. Миа Гунчар (Триглав, Крањ)
1964. година: 
1. Јелена Генчић (Партизан, Београд)
2. Божица Шерфези (Југомонтажа, Загреб)
3. Ирена Шкуљ (Олимпија, Љубљана)
4. Тања Кокеза (ТК Сплит, Сплит)
5. Миа Гунчар (Триглав, Крањ)
1965. година:
1. Тања Кокеза (Младост, Загреб)
2. Јелена Генчић (Партизан, Београд)
3. Данка Петровић (Црвена звезда, Београд)
4. Ирена Шкуљ (Олимпија, Љубљана)
5. Миа Гунчар (Младост, Загреб)
1966. година:
1. Ирена Шкуљ (Олимпија, Љубљана)
2. Јелена Генчић (Партизан, Београд)
3. Тања Кокеза (Младост, Загреб)
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4. Аленка Пипан (Браник, Марибор)
5. Бистра Варл (Браник, Марибор)
1967. година:
1. Аленка Пипан (Браник, Марибор)
2. Тања Кокеза (Младост, Загреб)
3. Ирена Шкуљ (Олимпија, Љубљана)
4. Невенка Стојић (Црвена звезда, Београд)
5. Биљана Костић (Раднички, Ниш)
1968. година:
1. Ирена Шкуљ (Олимпија, Љублајна)
2. Јелена Генчић (Партизан, Београд)
3. Аленка Пипан (Браник, Марибор)
4. Марика Сзел (Спартак, Суботица)
5. Звездана Урек (Трешњевка, Загреб)
1969. година:
1. Ирена Шкуљ (Олимпија, Љублајна)
2. Аленка Пипан (Браник, Марибор)
3. Тања Кокеза (Младост, Загреб)
4. Звездана Урек (Трешњевка, Загреб)
5. Лена Дворник (ТК Сплит, Сплит)
1970. година:
1. Мима Јаушовец (Браник, Марибор)
2. Ирена Шкуљ (Олимпија, Љубљана)
3. Аленка Пипан (Браник, Марибор)
4. Тања Кокеза (Младост, Загреб)
5. Марика Сзел (Спартак, Суботица)
1971. година:
1. Ирена Шкуљ (Олимпија, Љубљана)
2. Мима Јаушовец (Браник, Марибор)
3. Марика Сзел (Спартак, Суботица)
4. Лена Дворник (ТК Сплит, Сплит)
5. Јелена Генчић (Партизан, Београд)
1972. година:
1. Мима Јаушовец (Браник, Марибор)
2. Јелена Генчић (Партизан, Београд)
3. Јелица Бралић (ТК Сплит, Сплит)
4. Влатка Хусњак (Трешњевка, Загреб)
5. Звездана Урек (Трешњевка, Загреб)
1973. година:
1. Мима Јаушовец (Браник, Марибор) 
2. Јелица Бралић (ТК Сплит, Сплит) 
3. Дора Алавантић (Партизан, Београд) 
4. Марика Сзел (Спартак, Суботица) 
5. Јелена Генчић (Партизан, Београд) 
1974. година:
1. Мима Јаушовец (Браник, Марибор) 
2. Лена Дворник (ТК Сплит, Сплит) 
3. Јелена Генчић (Партизан, Београд) 
4. Влатка Хусњак (Трешњевка, Загреб)
5. Соња Пожег (Партизан, Београд)
1975. година:
1. Мима Јаушовец (Браник, Марибор) 

2. Дора Алавантић (Партизан, Београд)
3. Јелена Генчић (Партизан, Београд)
4. Нени Делместре (ТК Сплит, Сплит)
5. Маја Кесић (ТК Сплит, Сплит)
1976. година:
1. Мима Јаушовец (Браник, Марибор)
2. Дора Алавантић (Партизан, Београд)
3. Јудита Папишта (Војводина, Нови Сад)
4. Нени Делместре (ТК Сплит, Сплит)
5. Зорица Тумбас (Спартак, Суботица)
1977. година:
1. Нени Делместре (ТК Сплит, Сплит) 
2. Рената Шашак (Младост, Загреб) 
3. Ангела Скала (Спартак, Суботица)
4. Леа Деген (Браник, Марибор)
5. Маја Кесић (ТК Сплит, Сплит)
1978. година:
1. Леа Деген (Браник, Марибор) 
2. Рената Шашак (Младост, Загреб) 
3. Аида Милат (ТК Сплит, Сплит)
4. Матеја Горник (Браник, Марибор)
5. Савина Гершак (Браник, Марибор)
У „А“ интернационални разред сврстана:
1. Мима Јаушовец (Браник, Марибор)
1979. година:
1. Рената Шашак (Младост, Загреб)
2. Леа Деген (Браник, Марибор)
3. Савина Гершак (Слован)
4. Габријела Киш (Спартак, Суботица)
5. Ангела Скала (Спартак, Суботица)
1980. година:
1. Рената Шашак (Младост, Загреб) 
2. Сабрина Голеш (Трешњевка, Загреб) 
3. Габријела Киш (Спартак, Суботица) 
4. Жељана Боровчић (ТК Сплит, Сплит)
5. Ангела Скала (Спартак, Суботица) 
1981. година:
1. Сабрина Голеш (Младост, Загреб) 
2. Александра Сигулински (Спартак, Суботица) 
3. Ангела Скала (Спартак, Суботица)
4. Сања Бечица (ТК Сплит, Сплит)
5. Данијела Лучић (Спартак, Суботица) 
1982. година:
1. Мима Јаушовец (Браник, Марибор)
2. Сања Бечица (ТК Сплит, Сплит) 
3. Александра Сигулински (Спартак, Суботица) 
4. Тања Дубравчић (Младост, Загреб)
5. Амелија Ветма (ТК Сплит, Сплит)
1983. година:
1. Тања Дубравчић (Младост, Загреб) 
2. Александра Сигулински (Спартак, Суботица) 
3. Андреа Хорват (Младост, Загреб) 



4. Линда Лукетић (Младост, Загреб) 
5. Жељана Боровчић (ТК Сплит, Сплит)

У „А“ интернационални разред сврастани:
1. Мима Јаушовец (Браник, Марибор)
2. Рената Шашак (Младост, Загреб)
3. Сабрина Голеш (Трешњевка, Загреб) 

1984. година:
1. Сабрина Голеш (Трешњевка, Загреб)
2. Мима Јаушовец (Браник, Марибор)
3. Рената Шашак (Младост, Загреб)
4. Кармен Шкуљ (Олимпија, Љубљана)
5. Сања Бечица (ТК Сплит, Сплит)
1985. година:
1. Сабрина Голеш (Трешњевка, Загреб)
2. Мима Јаушовец (инострани клуб)
3. Рената Шашак (Младост, Загреб)
4. Александра Сигулински (Спартак, Суботица)
5. Кармен Шкуљ (Олимпија, Љубљана)
1986. година:
1. Сабрина Голеш (инострани клуб) 
2. Кармен Шкуљ (инострани клуб)
3. Сања Бечица (ТК Сплит, Сплит)
4. Рената Шашак (инострани клуб) 
5. Евица Кољанин (ТК Сплит, Сплит)
1987. година:
1. Сабрина Голеш (Трешњевка, Загреб)
2. Сања Бечица (ТК Сплит, Сплит)
3. Евица Кољанин (ТК Сплит, Сплит)
4. Рената Шашак (инострани клуб)
5. Кармен Шкуљ (инострани клуб)
1988. година:
1. Сабрина Голеш (Трешњевка, Загреб)
2. Дарија Дешковић (Младост, Загреб)
3. Надин Ерцеговић (ТК Сплит, Сплит)
4. Александра Цветковић (Младост, Загреб)
5. Маја Палаверсић (ТК Сплит, Сплит)
1989. година:
1. Евица Кољанин (ТК Сплит, Сплит)
2. Горана Матић (ТК Сплит, Сплит)
3. Надин Ерцеговић (ТК Сплит, Сплит)
4. Барбара Мулеј (Триглав, Крањ)
5. Маја Палаверсић (ТК Сплит, Сплит)

У „А“ интернационални разред сврстани:
1. Моника Селеш (ТК Нови Сад)
2. Сабрина Голеш (инострани клуб)

1990. година:
1. Барбара Мулеј (Триглав, Крањ)
2. Надин Ерцеговић (ТК Сплит, Сплит)
3. Карин Лушнић (инострани клуб)
4. Ивона Хорват (Медвешћак, Загреб)
5. Маја Мурић (Медвешћак, Загреб)

У „А“ интернационални разред сврстани:
1. Моника Селеш (ТК Нови Сад)
2. Сабрина Голеш (Трешњевка, Загреб)

1991. година:
1. Моника Селеш (ТК Нови Сад, Нови Сад)
2. Сабрина Голеш (Трешњевка, Загреб)
3. Барбара Мулеј (Триглав, Крањ)
4. Надин Ерцеговић (ТК Сплит, Сплит)
5. Ивона Хорват (Медвешћак, Загреб)

САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1992. година:
1.  Људмила Павлов (Војводина, Нови Сад)                         
2. Катарина Мишић (ТК Београд, Београд) 
3. Татјана Јечменица (Војводина, Нови Сад) 
4. Маја Ранђеловић (Динамо, Панчево) 
5. Тамара Павлов (Војводина, Нови Сад)

1993. година:
1. Људмила Павлов (Војводина, Нови Сад) 
2. Татјана Јечменица (Војводина, Нови Сад)
3. Маја Ранђеловић (Динамо, Панчево) 
4. Бранислава Ивановић (Војводина, Нови Сад)
5. Драгана Зарић (Вршац)
1994. година:
1. Татјана Јечменица (Војводина, Нови Сад)
2. Катарина Мишић (ТК Београд, Београд)
3. Маја Ранђеловић (Динамо, Панчево)
4. Драгана Зарић (Вршац)
5. Бранислава Ивановић (Војводина, Нови Сад)

1995. година:
1. Татјана Јечменица (Војводина, Нови Сад) 
2. Катарина Мишић (ТК Београд, Београд)
3. Тања Магоч (Војводина, Нови Сад)
4. Бранислава Ивановић (Војводина, Нови Сад)
5. Сандра Коцић (Раднички, Ниш)

1996. година:
1.Татјана Јечменица (Војводина, Нови Сад)
2. Бранислава Ивановић (Војводина, Нови Сад)
3. Катарина Марковски (Металац, Ваљево)
4. Тања Магоч (Војводина, Нови Сад) 
5. Љиљана Нанушевић (Црвена звезда, Београд)

1997. година:
1. Бранислава Ивановић (Војводина, Нови Сад) 
2. Катарина Марковски (Металац, Ваљево) 
3. Марина Гојковић (ТК Нови Сад, Нови Сад) 
4. Бојана Огњановић (Раднички, Ниш) 
5. Љиљана Нанушевић (Црвена звезда, Београд) 

1998. година:
1. Дина Милошевић (ТК Костић, Ниш) 
2. Сања Јукић (Црвена звезда, Београд) 
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3. Ана Тимотић (Црвена звезда, Београд)
4. Силвија Хегедиш (ТК Ас, Нови Сад)
5. Зорана Стевановић (Ас, Транспорт, Нови Сад) 
1999. година:
1. Дина Милошевић (ТК Костић, Ниш)
2. Сања Јукић (Црвена звезда, Београд)
3. Ана Тимотић (Црвена звезда, Београд)
4. Силвија Хегедиш (ТК Ас, Нови Сад)
5. Зорана Стевановић (Ас Транспорт, Нови Сад) 
2000. година:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
2001. година:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
2002. година:
1. Ана Јовановић (Партизан, Београд)
2. Данијела Берчек (Црвена звезда, еоград)
3. Војислава Лукић (Партизан, Београд)
4. Борка Мајсторовић (Војводина, Нови Сад)
5. Вања Ћоровић (Црвена звезда, Београд)

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

2003. година:
1. Вања Ћоровић (Црвена звезда, Београд) 
2. Даница Крстајић (Црвена звезда, Београд) 
3. Милица Веселиновић („2002“, Нови Сад) 
4. Драгана Илић (Партизан, Београд) 
5. Јелена Јовић (Црвена звезда, Београд)
2004. година:
1. Вања Ћоровић (Црвена звезда, Београд) 
2. Даница Крстајић (Црвена звезда, Београд)
3. Милица Веселиновић („2002“, Нови Сад)
4. Драгана Илић (Партизан, Београд)
5. Јелена Јовић (Црвена звезда, Београд)
2005. година:
1. Ана Марија Жубори (Партизан, Београд)
2. Вања Ћоровић (Црвена звезда, Београд) 
3. Наташа Зорић (Партизан, Београд)
4. Аданко Миљана (Црвена звезда, Београд)
5. Миљана Јоцић (Војводина, Нови Сад)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

2006. година:
1. Ана Марија Жубори (Партизан, Београд)
2. Миљана Јоцић (Војводина, Нови Сад)
3. Ана Веселиновић (ТК Бањица, Београд) 
4. Каролина Јовановић (Раднички, Ниш)
5. Тамара Марковић (Јединство, Ужице)
2007. година:
1. Миљана Аданко ( Црвена звезда, Београд) 
2. Теодора Мирчић (Партизан, Београд) 
3. Љубица Аврамовић (ТК Тенис, Београд)
4. Наташа Зорић (Партизан, Београд)
5. Горана Стевановић (Партизан, Београд)
2008. година:
1. Бојана Јовановски (Партизан, Београд)
2. Горана Стевановић (Партизан, Београд)
3. Марина Качар (АС, Нови Сад)
4. Александра Туцаков („2002“, Нови Сад)
5. Љубица Аврамовић (ТК Тенис, Београд)
2009. година:
1. Рајна Јанковић (Гемакс, Београд) 
2. Марина Лазић (Смедерево)
3. Наташа Зорић (Гемакс, Београд)
4. Рејхана Мекић (ТК Фетић, Нови Пазар)
5. Милана Спремо (Гемакс, Београд)
2010. година:
1. Дајана Огњеновић (Марлем, Београд)
2. Јелена Лазаревић (Спенс, Нови Сад)
3. Рејхана Мехић (Фетић, Нови Пазар)
4. Катарина Адамовић (Пума, Крагујевац)
5. Марина Лазић (Смедерево) 
2011. година:
1. Катарина Адамовић (Пума, Крагујевац) 
2. Марина Лазић (Смедерево)
3. Марта Стојановић (Црвена звезда, Београд) 
4. Јелена Лазаревић (ТК Елит, Нови Сад) 
5. Марија Богићевић (ТК Марлем, Београд)



Од 1929. године, до Другог светског рата (1940),
прваци КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ су били:

1929. ХАШК (Загреб) – мешовита екипа
1930. ХАШК (Загреб) – мешовита екипа

Мушка конкуренција Женска конкуренција:

1931. ЗКД (Загреб) ЗКД (Загреб)
1932. ЗКД (Загреб) ЗКД (Загреб)
1933. ХАШК (Загреб) ЗКД (Загреб)
1934. ЗКД (Загреб)  ЗКД (Загреб)
1935. ХАШК (Загреб)  ЗКД (Загреб)
1936. АТК (Загреб)  ЗКД )Загреб)
1937. АТК (Загреб)  ЗДК (Загреб)
1938. АТК (Загреб) ЗДК (Загреб)
1939. Конкордија (Загреб)  ЗДК (Загреб)
1940. АТК (Загреб) ЗКД (Загреб)

Од 1941. године, до 1947. године екипни шампионат
није игран због Другог светског рата. 

Прваци ФНРЈ су били:

Мушка конкуренција Женска конкуренција:

1948. Динамо (Загреб) – мешовита екипа
1949. Напријед (Загреб) – мешовита екипа
1950. Напријед   (Загреб)         Напријед (Загреб)
1951. ЗТК (Загреб)    – мешовита екипа
1952. Партизан (Београд)   – мешовита екипа

Мушка конкуренција Женска конкуренција:

1953. Партизан (Београд) Партизан (Београд)
1954. Партизан (Београд) Партизан (Београд)
1955. Партизан (Београд) Монтажно (Загреб)
Мушка конкуренција Женска конкуренција:

1956. Партизан (Београд)     Монтажно )Загреб)
1957. Партизан (Београд)    Монтажно (Загреб)
1958. Југомонтажа (Загреб)     Југомонтажа (Загреб)
1959. Партизан (Београд)         Југомонтажа (Загреб)
1960. Југомонтажа (Загреб) Југомонтажа (Загреб)
1961. Партизан (Београд) Југомонтажа (Загреб)
1962. Медвешћак  (Загреб)      Војводина (Нови Сад)      
1963. Медвешћак  (Загреб)          Војводина (Нови Сад)

Прваци СФРЈ су били:

Мушка конкуренција Женска конкуренција:

1964. Спартак (Суботица Војводина (Нови Сад)
1965. Медвешћак (Загреб) Младост (Загреб)
1966. Медвешћак (Загреб) Младост (Загреб)
1967. Спартак (Суботица)     Трешњевка (Загреб)
1968. Медвешћак (Загреб)    Партизан (Београд)
1969. Медвешћак (Загреб)     Трешњевка (Загреб)
1970. Медвешћак (Загреб)       Партизан (Београд)
1971. Медвешћак (Загреб)       Партизан (Београд)
1972. Медвешћак (Загреб)     Партизан (Београд)
1973. Војводина (Нови Сад)     Партизан (Београд)
1974. Ц. звезда (Београд)    Партизан (Београд)
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ЕКИПНИ ШАМПИОНАТ 1929–2012.
Тениски савез Југославије је установио Екипни шампионат Југославије 1929. године, у жељи да

се што више играча-такмичара укључи у спортско надметање, како би се проширила база нових
тенисера. У прво време на екипном првенству било је само неколико екипа, првенствено из Загреба
(ЗКД и ХАШК), као и Шу мадија из Београда. Остали клубови из земље, или нису имали довољно
играча, или новца да допутују до Загреба на ово првенство. Прве две године екипе су биле
састављене од мушких и женских чланова, од 1931. овај шампионат је раздвојен. 

У првом финалу, ХАШК је савладао максималним резултатом госте из Београда, екипу Шумадије
са 9:0.

За Шумадију су играли: Аца Поповић, Шелекетински, Кацијанчић, Стојаковић и Петровић, док су
боје ХАШК бранили Фрањо Шефер, Крешо Фридрих, Кукуљевић, Маланчец, Бузина и Њемировски.

НАПОМЕНА: 1918–1940. Краљевина Југославија
1945–1963. Федеративна Народна Република Југославија
1963–1992. Социјалистичка Федеративна Република Југославија
1992–2003. Социјалистичка Република Југославија
2003–2006. Србија и Црна Гора
2006. Република Србија
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Мушка конкуренција Женска конкуренција:

1975. Ц. звезда (Београд)    Партизан (Београд)
1976. Медвешћак (Загреб)     Трешњевка (Загреб)
1977. Медвешћак (Загреб)     ТК Сплит (Сплит)       
1978. Ц. звезда (Београд)      Браник,( Марибор)
1979. Ц. звезда (Београд)     Браник (Марибор)    
1980. Слобода (Тузла)       Спартак (Суботица)
1981. Слобода (Тузла)           ТК Сплит (Сплит)
1982. Ц. звезда (Београд) ТК Сплит (Сплит)
1983. Ц. звезда (Београд)         ТК Сплит (Сплит)
1984. Ц. звезда (Београд)         ТК Сплит (Сплит)
1985. Партизан (Београд)        Спартак (Суботица)
1986. Партизан (Београд)       Младост (Загреб)
1987. Партизан (Београд)       ТК Сплит ( Сплит)
1988. Металац (Загреб)        Младост (Загреб)
1989. Партизан (Београд)    ТК Сплит (Сплит)
1990. Металац (Загреб)        ТК Сплит (Сплит)
1991. Медвешћак (Загреб)        Медвешћак (Загреб)

Прваци СР Југославије су били:

Мушка конкуренција Женска конкуренција:

1992. Партизан (Београд)     Војводина (Нови Сад)
1993  Партизан (Београд)     Војводина (Нови Сад)
1994. Партизан (Београд)      Војводина (Нови Сад)
1995. Партизан (Београд)      Војводина (Нови Сад)
1996. Партизан (Београд)      Војводина (Нови Сад)

Мушка конкуренција Женска конкуренција:

1997. Партизан (Београд)      Војводина (Нови Сад)
1998. Ц.звезда  (Београд)      Ц. звезда (Београд)
1999. Ц. звезда  (Београд)      Ц. звезда (Београд)
2000. Ц. звезда  (Београд)      Партизан (Београд)
2001. Партизан (Београд)      Ц. звезда (Београд)
2002. Ц. звезда  (Београд)      Ц. звезда (Београд)

Прваци Заједнице Србије и Црне Горе су били:

Мушка конкуренција Женска конкуренција:

2003. Партизан (Београд) Ц. звезда (Београд)
2004. Ц. звезда (Београд) Ц. звезда (Београд)
2005. Партизан (Београд)       Ц. звезда (Београд)

Прваци Србије су били:

Мушка конкуренција Женска конкуренција:

2006. Ц. звезда (Београд)        Ц. звезда (Београд)
2007. Партизан (Београд)        Ц. звезда (Београд)
2008. Ц. звезда (Београд)        Ц. звезда (Београд)
2009. Партизан (Београд)
2010. Ц. звезда (Београд)       ТК Гемакс (Београд)
2011. Ц. звезда (Београд)       Ц. звезда (Београд)
2012. 



КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА

1920. Никола Антолковић (ХАШК, Загреб)
1921–1923. Првенства нису одржана
1924. Никола Антолковић (ХАШК.Загреб)
1925. Никола Антолковић (ХАШК, Загреб) 
1926. Иван Балаж (Велики Бечкерек)
1927. Александар Поповић (Шумадија, Београд)
1928. Крешимир Фридрих (ХАШК, Загреб)
1929. Фрањо Шефер (ХАШК, Загреб)
193о. Фрањо Шефер (ХАШК, Загреб)
1931. Фрањо Шефер (ХАШК, Загреб)
1932. Фрањо Кукуљевић (ЗКД, Загреб)
1933. Фрањо Пунчец (Конкордија, Загреб )
1934. Фрањо Пунчец (Конкордија, Загреб )
1935. Фрањо Пунчец (Конкордија, Загреб)
1936. Фрањо Пунчец (Конкордија, Загреб )
1937. Фрањо Пунчец (Конкордија, Загреб)
1938. Фрањо Пунчец (Конкордија, Загреб)
1939. Фрањо Пунчец (Конкоридија, Загреб)
1940–1945. Првенства нису одржана

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1946. Драгутин Митић (Славија, Загреб)
1947. Драгутин Митић (Динамо, Загреб)
1948. Драгутин Митић (Динамо, Загреб )
1949. Драгутин Митић (Напред, Загреб)
1950. Драгутин Митић (Напред, Загреб)
1951. Милан Брановић (ЗТК, Загреб)
1952. Јосип Палада (ЗТК, Загреб)
1953. Владимир Петровић (Монтажно, Загреб)
1954. Владимир Петровић (Монтажно, Загреб)
1955. Јосип Палада (ЗТК, Загреб)
1956. Ивко Плећевић (Црвена звезда, Београд)
1957. Камило Керетић (Монтажно, Загреб)
1958. Камило Керетић (Југомонтажа, Загреб)
1959. Ика Панајотовић, (Партизан, Београд)
1960. Ивко Плећевић (Црвена звезда, Београд)
1961. Боро Јовановић (ЗТК, Загреб)
1962. Никола Пилић (Сплит, Сплит)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

1963. Никола Пилић (Сплит, Сплит)
1964. Никола Пилић (Сплит, Сплит)
1965. Боро Јовановић (Медвешћак, Загреб)
1966. Никола Пилић (Сплит, Сплит)
1967. Никола Пилић (Сплит, Сплит)
1968. Никола Шпеар (Партизан, Београд)
1969. Жељко Франуловић (Сплит, Сплит)

1970. Жељко Франуловић (Сплит, Сплит)
1971. Жељко Франуловић (Сплит, Сплит)
1972. Никола Шпеар (Спартак, Суботица)
1973. Никола Шпеар (Спартак, Суботица)
1974. Золтан Илин (Спартак, Суботица)
1975. Никола Шпеар (Спартак, Суботица)
1976. Златко Иванчић (Медвешћак, Загреб)
1977. Драган Савић (Црвена звезда, Београд)
1978. Марко Остоја (Сплит, Сплит)
1979. Золтан Илин (Војводина, Нови Сад)
1980. Бранко Хорват (Медвешћак, Загреб)
1981. Слободан Живојиновић (Ц. звезда, Београд)
1982. Слободан Живојиновић (Ц. звезда, Београд)
1983. Ивица Буљевић (Сплит, Сплит)
1984. Бруно Орешар (Младост, Загреб)
1985. Бранко Хорват (Медвешћак, Загреб)
1986. Игор Шарић (Трешњевка, Загреб)
1987. Игор Шарић ( ЈНА )
1988. Жељко Чича (Партизан, Београд)
1989. Горан Прпић (Медвешћак, Загреб)
1990. Срђан Мушкатировић (Партизан, Београд)
1991. Није одржано 

САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1992. Бојан Вујић (Партизан, Београд) 
1993. Бојан Вујић (Партизан, Београд)
1994. Ненад Зимоњић (Београд, Београд)
1995. Борис Бабић (Војводина, Нови Сад)
1996. Ненад Зимоњић (Партизан, Београд)
1997. Ладислав Киш (Партизан, Београд)
1998. Никола Гњатовић (Црвена звезда, Београд)
1999. Није одржано 
2000. Душан Вемић (Партизан, Београд)
2001. Владимир Павичевић (Нови Сад, Нови Сад)
2002. Александар Словић (Црвена звезда, Београд)

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

2003. Бојан Божовић (Партизан, Београд)
2004. Давид Савић (Црвена звезда, Београд)
2005. Роберт Белак (Војводина, Нови Сад)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

2006. Није одржано
2007. Није одржано
2008. Душан Лајовић (Гемакс)
2009. Није одржано
2010. Владимир Паунић (Степ ин)
2011. Није одржано
2012.  
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КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА

1920. Јела Христалнинг (ХАШК, Загреб)
1921–1923. првенство се није одржало
1924. Мира Вирт (ХАШК, Загреб)
1925. Мара Пелеш (ХАШК, Загреб)
1926. Мира Вирт (ХАШК, Загреб)
1927. Јела Швеикхардт (ЗДК, Загреб)
1928. Власта Гостиша (ЗДК, Загреб)
1929. Вера Бокор (Сента)
1930. Власта Гостиша ( ЗДК, Загреб)
1931. Власта Гостиша (ЗДК, Загреб)
1932. Власта Гостиша (ЗДК, Загреб)
1933. Власта Гостиша (ЗДК, Загреб)
1934. Хела Ковач (АТК, Загреб)
1935. Хела Ковач (АТК, Загреб)
1936. Хела Ковач (АТК, Загреб)
1937. Хела Ковач (АТК, Загреб)
1938. Алиса Флорјан (ЗКД, Загреб)
1939. Хела Ковач (АТК, Загреб )
1940–1945. првенство није одржано

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1946. Марица Црнадак (Славија, Загреб)
1947. Марица Црнадак (Динамо, Загреб)
1948. Марица Црнадак (Динамо, Загреб)
1949. Марица Црнадак (Напред, Загреб)
1950. Марица Црнадак (Напред, Загреб)
1951. Марица Црнадак (ЗТК, Загреб)
1952. Марица Црнадак (ЗТК, Загреб)
1953. Марица Црнадак (ЗТК, Загреб)
1954. Драгица Ласло (Партизан, Београд)
1955. Марица Црнадак (ЗТК, Загреб )
1956. Марица Црнадак (ЗТК, Загреб)
1957. Божица Мартинец (Монтажно, Загреб)
1958. Јелена Генчић (Партизан, Београд)
1959. Маја Ђукић (Војводина, Нови Сад)
1960. Тања Кокеза (ТК Сплит, Сплит)
1961. Маја Ђукић (Војводина, Нови Сад )
1962. Маја Ђукић (Војводина, Нови Сад)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

1963. Маја Ђукић ( Војводина, Нови Сад)
1964. Јелена Генчић (Партизан, Београд)
1965. Тања Кокеза (Младост, Загреб)
1966. Ирена Шкуљ (Олимпија, Љубљана)
1967. Аленка Пипан (Браник, Марибор)
1968. Ирена Шкуљ (Олимпија, Љубљана)
1969. Ирена Шкуљ (Олимпија, Љубљана)

1970. Мима Јаушовец (Браник, Марибор)
1971. Ирена Шкуљ (Олимпија, Љубљана )
1972. Мима Јаушовец (Браник, Марибор)
1973. Мима Јаушовец (Браник, Марибор)
1974. Мима Јаушовец (Браник, Марибор)
1975. Мима Јаушовец (Браник, Марибор)
1976. Мима Јаушовец (Браник, Марибор)
1977. Маја Кесић (ТК Сплит, Сплит)
1978. Рената Шашак (Младост, Загреб)
1979. Рената Шашак (Младост, Загреб)
1980. Рената Шашак (Младост, Загреб)
1981. Рената Шашак (Младост, Загреб)
1982. Рената Шашак (Младост, Загреб)
1983. Рената Шашак (Младост, Загреб)
1984. Кармен Шкуљ (Олимпија, Љубљана)
1985. Александра Сигулински (Спартак, Суботица)
1986. Кармен Шкуљ (Олимпија, Љубљана)
1987. Кармен Шкуљ (Олимпија, Љубљана)
1988. Кармен Шкуљ (Олимпија, Љубљана)
1989. Сабрина Голеш (Младост, Загреб)
1990. Надин Ерцеговић (Сплит, Сплит)
1991. Није одржано

САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1992. Људмила Павлов (Војводина Нови Сад)
1993. Татјана Јечменица (Војводина, Нови Сад)
1994. Бранислава Ивановић (Војводина, Н. Сад)
1995. Бранислава Ивановић (Војводина, Н. Сад)
1996. Бранислава Ивановић (Војводина, Н. Сад)
1997. Сања Јукић (Војводин, Нови Сад)
1998. Катарина Мишић (Црвена звезда, Београд)
1999. Катарина Мишић (Црвена звезда, Београд)
2000. Драгана Зарић (Партизан, Беогеад)
2001. Ана Јовановић (Ас, Београд)
2002. Ана Јовановић (Партизан, Београд)

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

2003. Није одржано
2004. Није одржано
2005. Ана Марија Жубори (Партизан, Београд)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

2006. Није одржано
2007. Није одржано
2008. Бојана Јовановски (Партизан)
2009. Није одржано
2010. Јулија Лукач ( Тенис, Бгд )
2011. Није одржано
2012.  

ДРЖАВНИ ПРВАЦИ У ЖЕНСКОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ



Сегмент који приказује све резултате
представника/представница Дејвис куп и
Фед куп репрезентација Југославије, испр -
ва Краљевине, а после Другог светског
рата ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ, СЦГ и коначно Ре -
публике Србије, штампан је латиницом,
због веродостојности имена и презимена
страних такмичара/такмичарки. 
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REZULTATI DEJVIS KUP REPREZENTACIJE  
KRALJEVINE JUGOSLAVIJE/FNRJ/SFRJ/SRJ/SCG

/SRBIJE (1927–2012)

21–22. maj, 1927. Zagreb: (drugo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – INDIJA 2:3

Đ. DUNĐERSKI – S. PRASADA 2:6, 5:7, 2:6
I. BALAŠ – H. FYZEE 4:6, 2:6, 1:6
I. BALAŠ, Đ. DUNĐERSKI – H. FYZEE, S. PRASADA 1:6, 2:6, 4:6
Đ. DUNĐERSKI – H. FYZEE (gosti predali meč)
I. BALAŠ – S. PRASADA (gosti predali meč)

6. maj, 1928. Zagreb: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – FINSKA 1:4

F. ŠEFER – A. GRAHN 2:6, 0:6, 1:6
A. PODVINEC– B. GROTENFELT 4:6, 6:1, 3:6, 5:7
A. POPOVIĆ, F. ŠEFER – A. GRAHN, B. GROTENFELT 2:6, 2:6, 6:8
A. POPOVIĆ – A. GRAHN 2:6, 2:6, 2:6
F. ŠEFER – B. GROTENFELT 6:3, 2:6, 9:7, 7:5

6. maj, 1929. Atina: (prvo kolo). Podloga: zemlja

GRČKA  – JUGOSLAVIJA 4:1

A. ZERLENDIS – K. FRIDRIH 6:3, 6:0, 6:2
C. EFSTRATIADIS – F. ŠEFER 6:2, 7:5, 3:6, 6:3
I. GEORGIADIS, A. ZERLENDIS – K. FRIDRIH, F. ŠEFER 6:3, 6:3, 6:3
C. EFSTRATIADIS – K. FRIDRIH 1:6, 3:6, 4:6
A. ZERLENDIS – F. ŠEFER 6:4, 7:5, 6:4

2–4. maj, 1930. Beograd: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ŠVEDSKA  5:0

K. FRIDRIH – H. RAMBERG 6:3, 1:6, 6:4, 5:7, 6:4
F. ŠEFER – J. SODERSTROM 4:6, 6:3, 6:1, 6:0
I. RADOVIĆ, F. ŠEFER – H. RAMBERG, J. SODERSTROM 6:3, 6:1, 5:7, 6:2
F. ŠEFER – H. RAMBERG 6:0, 3:1 (predaja)
K. FRIDRIH – J. SODERSTROM 6:3, 6:2, 6:2

18–20. maj, 1930. Zagreb: (drugo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ŠPANIJA 1:4

F. ŠEFER – E. MAIER 3:6, 4:6, 3:6
K. FRIDRIH – A. JUANICO 0:6, 1:6, 3:6
F. KUKULJEVIĆ, I. RADOVIĆ – E. MAIER, J. TEJADA 0:6, 11:9, 7:5, 4:6, 0:6
F. KUKULJEVIĆ – E. MAIER 1:6, 3:6, 2:6
F. ŠEFER – A. JUANICO 11:13, 6:4, 6:2, 6:3



8–10. maj, 1931. Zagreb: (druga runda). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – JAPAN   0:5

F. KUKULJEVIĆ – J. SATOH 3:6, 3:6, 2:6
F. ŠEFER – H. SATO 3:6, 4:6, 5:7
F. KUKULJEVIĆ, F. ŠEFER – M. KAWACHI, J. SATOH 7:9, 6:3, 7:9, 3:6
F. KUKULJEVIĆ – H. SATO 3:6, 2:6, 6:3, 7:5, 2:6
F. ŠEFER – J. SATOH 5:7, 3:6, 0:6

12–14. maj 1932. Kopenhagen: (druga runda). Podloga: zemlja

DANSKA – JUGOSLAVIJA   4:1

P. HENRIKSEN – F. ŠEFER 4:6, 0:6, 6:2, 13:11, 6:1
E. ULRICH – F. KUKULJEVIĆ 6:3, 7:5, 6:2
P. HENRIKSEN, E. ULRICH – F. KUKULJEVIĆ, F. ŠEFER 6:3, 5:7, 6:4, 6:4
P. HENRIKSEN – F. KUKULJEVIĆ 6:4, 6:8, 3:6, 3:6
E. ULRICH – F. ŠEFER 3:6, 7:5, 6:4, 11:9

4–6 maj, 1933. Firenca: (prva runda). Podloga: zemlja

ITALIJA – JUGOSLAVIJA  4:1

U. DE MORPURGO – F. PUNČEC 9:7, 6:3, 6:4
G. DE STEFANI – F. KUKULJEVIĆ 6:4, 6:0, 3:6, 6:2
U. DE MORPURGO, A. RADO – F. KUKULJEVIĆ, J. PALADA  14:12, 3:6, 6:1, 4:6, 3:6
U. DE MORPURGO – F. KUKULJEVIĆ 7:5, 6:3, 6:4
G. DE STEFANI – J. PALADA 6:1, 6:2, 6:2

18–20. avgust, 1933. Oslo: (druga runda, plej off ). Podloga: zemlja

NORVEŠKA – JUGOSLAVIJA 0:5

J. HAANES – F. PUNČEC 1:6, 0:6, 6:3, 4:6
F. SMITH – F. KUKULJEVIĆ 1:6, 1:6, 1:6
J. HAANES, R. HAGEN – F. KUKULJEVIĆ – F. PUNČEC 3:6, 4:6, 2:6
F. SMITH – F. PUNČEC 5:7, 3:6, 9:7, 4:6
J. HAANES – F. KUKULJEVIĆ 2:6, 6:4, 1:6, 2:6

27–29. avgust, 1933. Zagreb: (četvrtfinale). Podloga: zemlja 

JUGOSLAVIJA – AUSTRIJA  1:4

F. PUNČEC – H. VON ARTENS 5:7, 6:8, 1:6
F. KUKULJEVIĆ – F. MATEJKA 6:8, 5:7, 4:6
F. KUKULJEVIĆ, F. PUNČEC – H. VON ARTENS, G. VON METAXA 6:2, 0:6, 6:4, 7:5
F. PUNČEC – F. MATEJKA 4:6, 1:6, 4:6
F. KUKULJEVIĆ – H. VON ARTENS 3:6, 2:6, 6:4, 6:3, 0:6
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1. avgust 1934: (druga runda) 
meč protiv ŠPANIJE nije odigran, registrovan u korist JUGOSLAVIJE.

31. avgust – 2. septembar 1934. Budimpešta: (drugo kolo). Podloga: zemlja

MAĐARSKA – JUGOSLAVIJA   2:3

E. STRAUB – J. PALADA 6:0, 6:1, 6:4
E. GABORI – F. PUNČEC 6:3, 1:6, 5:7, 3:6
E. GABORI, I. ZICHY – F. PUNČEC, F. ŠEFER 4:6, 4:6, 3:6
E. STRAUB – F. PUNČEC 3:6, 4:6, 5:7
E. GABORI – F. ŠEFER 6:4, 6:4, 5:2 (predaja)

10–12 maj, 1935. Prag: (prva runda) Podloga: zemlja

ČEHOSLOVAČKA  – JUGOSLAVIJA  4:1

R. MENZEL – F. PUNČEC 6:3, 6:1, 6:1
J. CASKA – J. PALADA 2:6, 3:6, 3:6
L. HECHT, R. MENZEL – F. KUKULJEVIĆ, F. PUNČEC 4:6, 4:6, 6:2, 8:6, 6:2
R. MENZEL – J. PALADA 6:0, 6:1, 6:1
J. CASKA – F. PUNČEC 6:4, 6:1, 4:6, 6:0

15–17. maj, 1936. Zagreb: (druga runda). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ČEHOSLOVAČKA 3:2

F. PUNČEC – J. SIBA 6:1, 6:2, 2:6, 6:0
J. PALADA – L. HECHT 6:8, 1:6, 6:2, 2:6
F. KUKULJEVIĆ, F. PUNČEC – L. HECHT, F. MARSALEK 6:4, 7:9, 6:2, 3:6, 4:6
F. PUNČEC – L. HECHT 6:3, 4:6, 1:6, 6:4, 6:2
J. PALADA – J. SIBA 6:3, 6:2, 6:4

5–7. jun 1936. Pariz: (četvrtfinale). Podloga: zemlja

FRANCUSKA – JUGOSLAVIJA 2:3

C. BOUSSUS – J. PALADA 2:6, 6:2, 3:6, 2:6
B. DESTREMAU – F. PUNČEC 3:6, 6:2, 7:5, 0:6, 9:7

M. BERNARD, J. BOROTRA – F. KUKULJEVIĆ, D. MITIĆ 8:6, 7:5, 4:6, 3:6, 6:2
B. DESTREMAU – J. PALADA 1:6, 6:1, 6:8, 4:6
C. BOUSSUS – F. PUNČEC 6:3, 1:6, 6:4, 5:7, 1:6

13–15. jun 1936. Beč: (polufinale). Podloga: zemlja

AUSTRIJA – JUGOSLAVIJA 1:4 

G. VON METAXA – F. PUNČEC 4:6, 3:6, 1:6
A. BAWOROWSKI – J. PALADA 6:3, 4:6, 3:6, 6:3, 5:7
A. BAWOROWSKI, G. VON METAXA – F. KUKULJEVIĆ, D. MITIĆ 4:6, 6:3, 6:4, 4:6, 6:2
G. VON METAXA – J. PALADA 6:8, 3:6, 6:2, 6:3, 4:6
A. BAWOROWSKI – F. KUKULJEVIĆ 7:5, 4:6, 6:1, 2:6, 3:6



10–12. jul 1936. Zagreb: (evropsko finale). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – NEMAČKA  0:3

J. PALADA – G. VON CRAMM 4:6, 2:6, 8:6, 2:6
F. PUNČEC – H. HENKEL 1:6, 2:6, 4:6
F. KUKULJEVIĆ, D. MITIĆ – H. HENKEL, G. VON CRAMM 6:8, 6:4, 3:6, 6:4, 3:6
F. PUNČEC – G. VON CRAMM (nije igrano)
J. PALADA – H. HENKEL (nije igrano)

8–10. maj, 1937. Beograd: (drugo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – RUMUNIJA  5:0

J. PALADA – C. CARALULIS 6:3, 6:0, 2:6, 6:2
F. PUNČEC – A. SCHMIDT 6:3, 6:3, 7:5
F. KUKULJEVIĆ, D. MITIĆ – C. CARALULIS, A. SCHMIDT 7:5, 6:3, 4:6, 6:2
F. PUNČEC – C. CARALULIS 6:4, 1:6, 6:3, 6:2
J. PALADA – A. SCHMIDT 6:4, 6:3, 5:7, 6:0

5–7. jun 1937. Zagreb: (četvrtfinale). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – JUŽNA AFRIKA  4:1

F. PUNČEC – V. KIRBY 1:6, 6:0, 6:3, 2:6, 6:4
J. PALADA – N. FARQUHARSON 3:6, 3:6, 6:3, 6:0, 6:3
F. KUKULJEVIĆ, D. MITIĆ – N. FARQUHARSON, V. KIRBY 2:6, 3:6, 2:6
J. PALADA – V. KIRBY 6:1, 6:4, 6:2
F. PUNČEC – N. FARQUHARSON 6:1, 6:1, 6:1

12–14. jun 1937. Prag: (polufinale). Podloga: zemlja

ČEHOSLOVAČKA – JUGOSLAVIJA 4:1

R. MENZEL – J. PALADA 6:2, 6:1, 6:0
L. HECHT – F. PUNČEC 7:5, 6:2, 6:3
L. HECHT, R. MENZEL – J. PALADA, F. PUNČEC 2:6, 6:1, 6:0, 7:9, 6:1
F. CEJNAR – F. PUNČEC 7:5, 7:5, 3:6, 7:5
J. SIBA – J. PALADA  6:3, 3:6, 5:7

1. maj, 1938. Zagreb: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ČEHOSLOVAČKA 3:2

F. PUNČEC – L. HECHT 7:5, 6:3, 6:3
J. PALADA – R. MENZEL 2:6, 2:6, 1:6
D. MITIĆ, F. PUNČEC – F. CEJNAR, R. MENZEL 9:11, 6:3, 7:9, 2:6
F. PUNČEC – R. MENZEL 3:6, 6:1, 6:1, 6:2
D. MITIĆ – F. CEJNAR 3:6, 7:5, 4:6, 6:2, 2:1 predaja
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22. maj, 1938. Zagreb: (drugo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – V. BRITANIJA 5:0

D. MITIĆ – D. BUTLER 6:3, 6:1, 6:4
F. PUNČEC – R. SHAYES 6:4, 4:6, 6:2, 6:4
D. MITIĆ, F. PUNČEC – D. BUTLER, F. WILDE 7:5, 6:3, 3:6, 5:7, 6:3
D. MITIĆ – R. SHAYES 6:2, 6:3, 11:9
F. PUNČEC – D. BUTLER 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

31. maj, 1938. Zagreb: (četvrtfinale). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ŠVEDSKA   4:1 

J. PALADA – K. SCHROEDER 5:7, 6:1, 2:6, 8:6, 3:6
F. PUNČEC – N. ROHLSSON 6:2, 6:3, 6:2
F. KUKULJEVIĆ, F. PUNČEC – N. ROHLSSON, K. SCHROEDER 6:3, 9:7, 6:3
J. PALADA – N. ROHLSSON 7:5, 7:5, 6:1
F. PUNČEC – K. SCHROEDER (predaja švedskog igrača)

23. jul, 1938. Brisel: (polufinale). Podloga: zemlja

BELGIJA – JUGOSLAVIJA 0:5 

J. VAN DEN EYNDE – F. PUNČEC 6:2, 0:6, 1:6, 2:6
A. LA CROIX – J. PALADA 4:6, 1:6, 2:6
L. DE BORMAN, P. GEELHAND DE MERXEM – F. KUKULJEVIĆ, D. MITIĆ 3:6, 3:6, 6:3, 8:10
A. LA CROIX – F. PUNČEC 4:6, 1:6, 2:6
J. VAN DEN EYNDE – J. PALADA 3:6, 3:6, 1:6

29–31. jul 1938. Berlin: (evropsko finale). Podloga: zemlja

NEMAČKA – JUGOSLAVIJA 3:2

H. HENKEL – F. PUNČEC 1:6, 5:7, 3:6
G. VON METAXA – J. PALADA 1:6, 6:4, 6:1, 3:6, 12:10
H. HENKEL, G. VON METAXA – F. KUKULJEVIĆ, F. PUNČEC 1:6, 7:9, 7:5, 6:4, 6:4
H. HENKEL – J. PALADA 6:3, 7:5, 6:1
H. REDL – F. KUKULJEVIĆ 4:6, 3:6, 2:6

5–7. maj, 1939. Zagreb: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – IRSKA 5:0

D. MITIĆ – G. LYTTLETON-ROGERS 7:5, 6:2, 3:6, 3:6, 6:3
F. PUNČEC – R. EGAN 6:2, 6:0, 6:4
D. MITIĆ, F. PUNČEC – R. EGAN, G. LYTTLETON-ROGERS 6:1, 6:4, 6:2
F. PUNČEC – G. LYTTLETON-ROGERS 6:4, 6:2, 6:4
D. MITIĆ – R. EGAN 7:5, 6:3, 6:2



12–14. maj, 1939. Budimpešta: (drugo kolo). Podloga: zemlja

MAĐARSKA – JUGOSLAVIJA  1:4

E. GABORI – D. MITIĆ 3:6, 6:0, 6:2, 1:6, 1:6
J. ASBOTH – F. PUNČEC 7:5, 4:6, 7:5, 11:9
J. ASBOTH, E. GABORI – D. MITIĆ, F. PUNČEC 1:6, 6:4, 2:6, 5:7
E. GABORI – F. PUNČEC 1:6, 1:6, 4:6
J. ASBOTH – D. MITIĆ 7:9, 6:2, 8:10, 3:6

26–28. maj, 1939. Milano: (četvrtfinale). Podloga: zemlja

ITALIJA – JUGOSLAVIJA  2:3

V. CANEPELE – D. MITIĆ 6:3, 6:3, 7:5
G. DE STEFANI – F. PUNČEC 4:6, 1:6, 5:7
G. CUCELLI, V. TARONI – D. MITIĆ, F. PUNČEC 2:6, 2:6, 0:6
G. DE STEFANI – D. MITIĆ 6:1, 6:4, 4:6, 6:3
V. CANEPELE – F. PUNČEC 11:13, 1:6, 8:6, 3:6

2–4. jun 1939. Zagreb: (polufinale). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – BELGIJA  3:2

F. PUNČEC – A. LA CROIX 1:6, 6:3, 6:3, 7:5
D. MITIĆ – P. GEELHAND DE MERXEM 6:1, 6:4, 6:1
D. MITIĆ, F. PUNČEC – L. DE BORMAN, A. LA CROIX 2:6, 2:6, 3:6
D. MITIĆ – A. LA CROIX 3:6, 2:6, 8:6, 2:6
F. PUNČEC – P. GEELHAND DE MERXEM 6:3, 8:6, 6:3

28–30. jul 1939. Zagreb: (evropsko finale). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – NEMAČKA 3:2

F. PUNČEC – R. GOEPFERT 6:3, 6:1, 6:0
D. MITIĆ – H. HENKEL 0:6, 1:6, 6:4, 4:6
F. KUKULJEVIĆ, F. PUNČEC – H. HENKEL, R. MENZEL 7:9, 6:4, 4:6, 6:3, 1:6
D. MITIĆ – R. GOEPFERT 6:1, 6:2, 6:3
F. PUNČEC – H. HENKEL 10:8, 6:3, 6:0

24–26. avgust, 1939. Boston, SAD: (finale među zone). Podloga: trava

AUSTRALIJA – JUGOSLAVIJA 4:1

A. QUIST – D. MITIĆ 6:0, 6:4, 6:3
J. BROMWICH – F. PUNČEC 2:6, 6:8, 6:0, 2:6
J. BROMWICH, A. QUIST – F. KUKULJEVIĆ, F. PUNČEC 6:2, 6:3, 6:3
J. BROMWICH – D. MITIĆ 6:1, 6:3, 6:2
A. QUIST – F. KUKULJEVIĆ 6:2, 6:3, 6:4
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10–12. maj, 1946. Zagreb: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – EGIPAT 5:0

F. PUNČEC – A. EL SHAFEI 6:0, 6:1, 6:3
D. MITIĆ – A. NAJAR 7:5, 6:1, 6:3
D. MITIĆ, J. PALADA – J. GRANDGUILLOT, M. TALAAT 6:2, 6:4, 3:6, 10:8
J. PALADA – A. NAJAR 6:0, 6:1, 6:2
D. MITIĆ – A. EL SHAFEI 6:0, 6:1, 6:3

24–26. maj, 1946. Prag: (četvrtfinale). Podloga: zemlja

ČEHOSLOVAČKA – JUGOSLAVIJA 2:3

V. VODICKA – F. PUNČEC 3:6, 5:7, 5:7
J. DROBNY – D. MITIĆ 6:3, 4:6, 6:0, 1:6, 3:6
J. CASKA, J. DROBNY – D. MITIĆ, J. PALADA 10:8, 6:2, 6:4
V. VODICKA – D. MITIĆ 2:6, 0:6, 0:6
J. DROBNY – F. PUNČEC 6:3, 6:2, 6:4

9–11. jun, 1946. Roland Garros, Pariz: (polufinale). Podloga: zemlja 

FRANCUSKA – JUGOSLAVIJA  2:3

Y. PETRA – D. MITIĆ 2:6, 8:6, 6:4, 3:6, 8:6
M. BERNARD – F. PUNČEC 2:6, 6:1, 0:6, 7:5, 6:3
B. DESTREMAU, P. PELLIZZA – D. MITIĆ, F. PUNČEC 10:8, 6:8, 3:6, 7:5, 8:10
M. BERNARD – D. MITIĆ 3:6, 6:4, 6:3, 0:6, 3:6
Y. PETRA – F. PUNČEC 3:6, 6:3, 4:6, 9:7, 0:6

15–17. jul, 1946. Varberg: (evropsko finale). Podloga: zemlja

ŠVEDSKA – JUGOSLAVIJA  3:2

T. JOHANSSON – D. MITIĆ 6:4, 6:1, 1:6, 2:6, 0:6
L. BERGELIN – J. PALADA 2:6, 2:6, 3:6
L. BERGELIN, T. JOHANSSON – D. MITIĆ, J. PALADA 6:1, 3:6, 3:6, 8:6, 6:2

T. JOHANSSON – J. PALADA 6:3, 6:4, 6:4
L. BERGELIN – D. MITIĆ 5:7, 3:6, 6:3, 6:1, 10:8

16–18. maj, 1947. Dablin: (drugo kolo). Podloga: trava

IRSKA  – JUGOSLAVIJA 2:3

C. KEMP – D. MITIĆ 10:8, 9:7, 3:6, 4:6, 1:6
J. MCHALE – J. PALADA 3:6, 3:6, 3:6
R. EGAN, C. KEMP – D. MITIĆ, J. PALADA 2:6, 4:6, 2:6
C. KEMP – J. PALADA 4:6, 6:1, 6:0, 6:3
J. MCHALE – J. ŠARIĆ 9:7, 6:1, 7:5



30 maj – 1 jun, 1947. Brisel: (četvrtfinale). Podloga: zemlja

BELGIJA – JUGOSLAVIJA  1:4

P. WASHER – D. MITIĆ 6:4, 6:3, 1:6, 6:3
P. GEELHAND DE MERXEM – J. PALADA 1:6, 6:4, 3:6, 3:6
A. LA CROIX, P. WASHER – D. MITIĆ, J. PALADA 6:2, 6:1, 2:6, 1:6, 2:6
P. GEELHAND DE MERXEM – D. MITIĆ 0:6, 3:6, 4:6
P. WASHER – J. PALADA 3:6, 2:6, 0:6

13–15. jun, 1947. Zagreb: (polufinale). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA  – JUŽNA AFRIKA 3:2

D. MITIĆ – E. STURGESS 3:6, 7:5, 6:2, 3:6, 6:3
J. PALADA – E. FANNIN 6:1, 6:4, 7:5
D. MITIĆ, J. PALADA – E. FANNIN, E. STURGESS 3:6, 5:7, 5:7
J. PALADA – E. STURGESS 6:3, 3:6, 0:6, 7:5, 3:6
D. MITIĆ – E. FANNIN 6:2, 6:3, 6:4

13–15. jul, 1947. Zagreb: (evropsko finale). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ČEHOSLOVAČKA  0:4

D. MITIĆ – V. CERNIK 6:3, 0:6, 6:2, 1:6, 2:6
J. PALADA – J. DROBNY 3:6, 6:8, 6:2, 3:6
D. MITIĆ, J. PALADA – V. CERNIK, J. DROBNY 3:6, 1:6, 3:6
D. MITIĆ – J. DROBNY 6:1, 3:6, 4:6, 6:4, 1:6
J. PALADA – J. SMOLINSKY (nije igrano)

30. april – 2. maj, 1948. Istanbul: (prvo kolo). Podloga: zemlja

TURSKA – JUGOSLAVIJA  0:5

S. GUREL – D. MITIĆ 1:6, 1:6, 0:6
F. KIZIL – J. PALADA 1:6, 6:1, 6:8, 3:6
F. KIZIL, C. OZGENEL – D. MITIĆ, J. PALADA 2:6, 3:6, 3:6
S. GUREL – J. PALADA 4:6, 2:6
B. BELER – S. LASLO 2:6, 4:6

14–16. maj, 1948. Zagreb: (drugo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ITALIJA  2:3

D. MITIĆ – G. CUCELLI 5:7, 8:6, 6:1, 6:2
J. PALADA – M. DEL BELLO 2:6, 3:6, 8:6, 7:9
D. MITIĆ, J. PALADA – G. CUCELLI, M. DEL BELLO 0:6, 3:6, 6:1, 5:7
D. MITIĆ – M. DEL BELLO 5:7, 4:6, 6:8
J. PALADA – G. CUCELLI 5:7, 6:4, 6:1, 6:4
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6–8. maj, 1949. Beč: (drugo kolo). Podloga: zemlja

AUSTRIJA – JUGOSLAVIJA 1:4

L. CZAJKOWSKY – D. MITIĆ 2:6, 2:6, 2:6
H. REDL – M. BRANOVIĆ 6:3, 6:4, 1:6, 4:6, 6:4
H. HARDWICH, H. REDL – D. MITIĆ, J. PALADA 1:6, 1:6, 4:6
L. CZAJKOWSKY – M. BRANOVIĆ 4:6, 3:6, 4:6
H. REDL – D. MITIĆ 9:11, 7:5, 2:6, 7:5, 6:8

14–16. jun, 1949. Zagreb: (četvrtfinale). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ŠVEDSKA 3:2

J. PALADA – L. BERGELIN 5:7, 6:3, 6:2, 6:3
D. MITIĆ – T. JOHANSSON 4:6, 6:0, 7:5, 3:6, 4:6
D. MITIĆ, J. PALADA – L. BERGELIN, T. JOHANSSON 6:2, 7:5, 6:4
J. PALADA – T. JOHANSSON 6:4, 4:6, 2:6, 6:4, 3:6
D. MITIĆ – L. BERGELIN 6:3, 10:8, 6:4

8–10. jul, 1949. Rim: (polufinale). Podloga: zemlja

ITALIJA – JUGOSLAVIJA 4:1

G. CUCELLI – D. MITIĆ 5:7, 6:2, 6:1, 7:5
V. CANEPELE – J. PALADA 6:4, 6:4, 6:1
G. CUCELLI, M. DEL BELLO – D. MITIĆ, J. PALADA 6:4, 6:0, 7:5
M. DEL BELLO – J. PALADA 6:3, 6:1, 7:5
V. CANEPELE – D. MITIĆ 1:6, 4:6, 3:6

5–7. maj, 1950. Zagreb: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – AUSTRIJA 5:0

J. PALADA – H. REDL 6:3, 6:2, 6:2
M. BRANOVIĆ – A. HUBER 6:2, 6:1, 6:4
P. MILOJKOVIĆ, J. PALADA – A. HUBER, H. REDL 7:5, 6:1, 7:5
J. PALADA – A. HUBER 7:5, 6:4, 6:4
M. BRANOVIĆ – H. REDL 8:6, 6:1, 6:2

19–21. maj, 1950. Zagreb: (drugo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – BELGIJA 2:3

D. MITIĆ – P. WASHER 6:3, 6:4, 4:6, 6:3
M. BRANOVIĆ – J. BRICHANT 4:6, 2:6, 4:6
D. MITIĆ, J. PALADA – J. BRICHANT, P. WASHER 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 4:6
D. MITIĆ – J. BRICHANT 7:5, 6:1, 6:3
M. BRANOVIĆ – P. WASHER 4:6, 1:6, 1:6



5–7. maj, 1951. Zagreb: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – NEMAČKA  2:3 

M. BRANOVIĆ – E. BUCHHOLZ 4:6, 5:7, 6:2, 6:2, 6:4
D. MITIĆ – G. VON CRAMM 0:6, 2:6, 6:8
D. MITIĆ, J. PALADA – R. GOEPFERT, G. VON CRAMM 2:6, 9:7, 4:6, 4:6
D. MITIĆ – E. BUCHHOLZ 6:3, 12:10, 6:4
M. BRANOVIĆ – G. VON CRAMM 1:6, 7:5, 7:9, 4:6

8–10. maj, 1952. Helsinki: (prvo kolo). Podloga: zemlja

FINSKA – JUGOSLAVIJA 1:4 

S. SALO – V. PETROVIĆ 6:8  1:6, 7:5  6:4  7:5
P. FORSMAN – J. PALADA 2:6, 1:6, 0:6
P. FORSMAN, S. SALO – J. PALADA, V. PETROVIĆ 7:5  3:6, 2:6, 3:6
P. FORSMAN – V. PETROVIĆ 6:2  4:6, 6:8  3:6
S. SALO – I. PLEĆEVIĆ 6:0  6:1  6:0

17– 19. maj, 1952. Beograd: (drugo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – VELIKA BRITANIJA 2:3

V. PETROVIĆ – T. MOTTRAM 6:8, 1:6, 2:6
J. PALADA – G. PAISH 9:7, 6:8, 6:3, 7:5
S. LASLO, J. PALADA – C. GREGORY, T. MOTTRAM 4:6, 6:1, 11:9, 2:6, 2:6
V. PETROVIĆ – R. BECKER 6:1, 2:6, 4:6, 6:2, 6:1
J. PALADA – T. MOTTRAM 3:6, 5:7, 2:6

2–4 maj, 1953. Novi Sad: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ŠVAJCARSKA 5:0 

J. PALADA – E. BALESTRA 6:1, 1:6, 6:,2 6:4
V. PETROVIĆ – M. ALBRECHT 1:6, 6:1, 6:4, 6:2
J. PALADA, V. PETROVIĆ – J. BLONDEL, P. BLONDEL 3:6, 6:4, 7:5, 6:4
I. PANAJOTOVIĆ – E. BALESTRA 8:10, 6:2, 6:2, 6:4
P. MILOJKOVIĆ – J. BLONDEL 1:6, 6:3, 4:6, (predaja)

15–17. maj, 1953. Zagreb: (drugo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – FRANCUSKA 1:4 

J. PALADA – P. REMY 2:6, 2:6, 8:6, 4:6
V. PETROVIĆ – R. HAILLET 3:6, 9:7, 4:6, 8:6, 6:8
P. MILOJKOVIĆ, V. PETROVIĆ – M. BERNARD, P. REMY 2:6, 4:6, 7:9
V. PETROVIĆ – R. ABDESSELAM 8:6, 6:2, 6:1
I. PANAJOTOVIĆ – R. HAILLET 6:3, 2:6, 4:6, 1:6
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1–3. maj, 1954. Monte Karlo: (prvo kolo). Podloga: zemlja

MONAKO – JUGOSLAVIJA 1:4 

A. NOGHES – J. PALADA 4:6, 2:6, 1:6
G. PASQUIER – V. PETROVIĆ 1:6, 5:7, 5:7
A. NOGHES, G. PASQUIER – J. PALADA, V. PETROVIĆ 2:6, 2:6, 7:9
G. PASQUIER – I. PANAJOTOVIĆ 1:6, 3:6, 7:5, 6:4, 6:4
A. NOGHES – I. PLEĆEVIĆ 2:6, 3:6, 2:6

14–16. maj, 1954. Brisel: (drugo kolo). Podloga: zemlja

BELGIJA – JUGOSLAVIJA 5:0 

J. BRICHANT – I. PANAJOTOVIĆ 6:1, 6:4, 6:4
P. WASHER – V. PETROVIĆ 6:3, 6:1, 6:3
J. BRICHANT, P. WASHER – J. PALADA, V. PETROVIĆ 6:4, 6:2, 6:2
J. BRICHANT – V. PETROVIĆ 6:0, 7:5, 6:2
P. WASHER – I. PANAJOTOVIĆ 6:0, 6:4, 6:1

29. april – 1. maj, 1955. Karlovac: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ČILE 0:5 

I. PANAJOTOVIĆ – L. AYALA 3:6, 1:6, 4:6
V. PETROVIĆ – A. HAMMERSLEY 3:6, 6:3, 6:4, 5:7, 2:6
L. JAGEC, V. PETROVIĆ – L. AYALA, A. HAMMERSLEY 4:6, 4:6, 4:6
L. JAGEC – A. HAMMERSLEY 3:6, 4:6, 2:6
V. PETROVIĆ – L. AYALA 0:6, 4:6, 3:6

28–30. april, 1956. Beograd: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – EGIPAT 4:1 

I. PLEĆEVIĆ – I. BADRELDIN-SAYED 2:6, 6:1, 6:1, 2:6, 6:3
J. PALADA – A. ISMAIL 6:2, 6:4, 6:4
I. PANAJOTOVIĆ, I. PLEĆEVIĆ – D. ACOBAS, A. ISMAIL 6:2, 6:3, 4:6, 6:3
I. PANAJOTOVIĆ – I. BADRELDIN-SAYED 6:2, 6:1, 6:2
I. PLEĆEVIĆ – A. ISMAIL 6:1, 6:1, 4:6, 6:8, 2:6

13–15 maj, 1956. Beograd: (drugo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – VELIKA BRITANIJA 0:5 

J. PALADA – R. BECKER 4:6, 0:6, 2:6
I. PANAJOTOVIĆ – B. KNIGHT 4:6, 4:6, 2:6
I. PANAJOTOVIĆ, I. PLEĆEVIĆ – M. DAVIES, B. KNIGHT 2:6, 6:8, 2:6
I. PANAJOTOVIĆ – R. BECKER 1:6, 3:6, 0:6
I. PLEĆEVIĆ – M. DAVIES 1:6, 3:6, 1:6



26–28. april, 1957. Beograd: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – MEKSIKO 0:5 

I. PANAJOTOVIĆ – M. LLAMAS 2:6, 4:6, 4:6
I. PLEĆEVIĆ – F. CONTRERAS 5:7, 2:6, 2:6
S. NIKOLIĆ, A. POPOVIĆ – F. CONTRERAS, M. LLAMAS 0:6, 3:6, 3:6
I. PLEĆEVIĆ – M. LLAMAS 3:6, 4:6, 3:6
I. PANAJOTOVIĆ – T. PALAFOX 1:6, 4:6, 5:7

25–27. april, 1958. Zagreb: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ČEHOSLOVAČKA 0:5

I. PLEĆEVIĆ – J. JAVORSKY 4:6, 4:6, 4:6
K. KERETIĆ – P. BENDA 3:6, 6:4, 6:1, 3:6, 4:6
I. PANAJOTOVIĆ, I. PLEĆEVIĆ – J. JAVORSKY, M. NECAS 6:4, 4:6, 3:6, 1:6
K. KERETIĆ – J. JAVORSKY 2:6, 6:8, 6:1, 2:6
I. PLEĆEVIĆ – P. BENDA 6:3, 7:5, 1:6, 1:6, 5:7

25–27 april, 1959. Zagreb: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – DANSKA 1:4

K. KERETIĆ – K. NIELSEN 0:6, 3:6, 2:6
I. PANAJOTOVIĆ – T. ULRICH 2:6, 4:6, 7:9
B. JOVANOVIĆ, I. PANAJOTOVIĆ – K. NIELSEN, T. ULRICH 8:6, 6:4, 4:6, 4:6, 15:13
I. PANAJOTOVIĆ – K. NIELSEN 4:6, 4:6, 2:6
B. JOVANOVIĆ – T. ULRICH 6:4, 6:8, 3:6, 1:6

29. april – 1. maj, 1960. Kopenhagen: (prvo kolo). Podloga: zemlja

DANSKA – JUGOSLAVIJA 3:2 

K. NIELSEN – B. JOVANOVIĆ 6:1, 1:6, 1:6, 4:6
J. ULRICH – I. PANAJOTOVIĆ 7:5, 5:7, 6:1, 6:1
J. ULRICH, T. ULRICH – B. JOVANOVIĆ, I. PANAJOTOVIĆ 6:4, 4:6, 6:1, 5:7, 7:5
J. ULRICH – B. JOVANOVIĆ 5:7, 6:3, 4:6, 6:0, 9:7
K. NIELSEN – I. PANAJOTOVIĆ 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 4:6

5–7. maj, 1961. Split: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ŠPANIJA 2:3 

V. PRESEČKI – E. MARTINEZ DEL REY 8:6, 3:6, 9:7, 6:0
B. JOVANOVIĆ – M. SANTANA 3:6, 6:8, 1:6
B. JOVANOVIĆ, N. PILIĆ – A. ARILLA, M. SANTANA 3:6, 5:7, 5:7
V. PRESEČKI – M. SANTANA 3:6, 2:6, 1:6
B. JOVANOVIĆ – E. MARTINEZ DEL REY (predaja Martineza)
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6–8. avgust, 1962. Port of Spain, Trinidad: (polufinale). Podloga: zemlja

CARIBBEAN/ZAPADNA INDIJA – JUGOSLAVIJA 0:5

I. MCDONALD – B. JOVANOVIĆ 1:6, 1:6, 1:6
P. VALDEZ – N. PILIĆ 2:6, 1:6, 0:6
A. PRICE, P. VALDEZ – B. JOVANOVIĆ, N. PILIĆ 2:6, 0:6, 1:6
A. PRICE – N. PILIĆ 0:6, 2:6, 3:6
P. VALDEZ – B. JOVANOVIĆ 2:6, 6:4, 4:1 (predaja)

17–19. avgust, 1962. Meksiko Siti: (američko finale). Podloga: zemlja

MEKSIKO – JUGOSLAVIJA 4:1

T. PALAFOX – B. JOVANOVIĆ 6:4, 1:6, 6:3, 6:3
R. OSUNA – N. PILIĆ 6:4, 6:4, 6:2
R. OSUNA, T. PALAFOX – B. JOVANOVIĆ, N. PILIĆ 6:4, 2:6, 6:3, 7:5

F. CONTRERAS – N. PILIĆ 2:6, 2:6, 7:9
M. LLAMAS – V. PRESEČKI 6:0, 6:1, 6:1

3–5. maj, 1963. Split: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – MONAKO 5:0

N. PILIĆ – R. BORGHINI 6:2, 6:2, 7:5
B. JOVANOVIĆ – A. VIVIANI 6:1, 6:1, 6:1
B. JOVANOVIĆ, N. PILIĆ – R. BORGHINI, A. VIVIANI 6:2, 6:4, 6:2
S. JELIĆ – R. BORGHINI 6:2, 5:7, 6:2, 6:3

V. PRESEČKI – A. VIVIANI 6:3, 6:3, 6:3

31. maj – 2. jun, 1963. Zagreb: (drugo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – AUSTRIJA 5:0

N. PILIĆ – D. HERDY 6:3, 6:3, 6:2
B. JOVANOVIĆ – F. HAINKA 6:3, 6:3, 6:2
B. JOVANOVIĆ, N. PILIĆ – D. HERDY, P. POKORNY 6:2, 7:5, 6:4
V. PRESEČKI – D. HERDY 6:2, 2:6, 4:6, 6:3, 7:5
S. JELIĆ – D. SCHULTHEISS 6:4, 7:5, 6:4

14–16. jun, 1963. Stockholm: (četvrtfinale). Podloga: zemlja

ŠVEDSKA – JUGOSLAVIJA 4:1

U. SCHMIDT – N. PILIĆ 3:6, 6:1, 6:2, 6:1
J. LUNDQVIST – B. JOVANOVIĆ 6:0, 5:,7 6:2, 6:4
J. LUNDQVIST, U. SCHMIDT – B. JOVANOVIĆ, N. PILIĆ 6:2, 3:6, 6:4, 6:1
J. LUNDQVIST – N. PILIĆ 6:3 4:6, 13:11, 6:3
U. SCHMIDT – B. JOVANOVIĆ 6:2, 4:6, 5:7, 5:7



28–30. april, 1964. Beograd: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – LUKSEMBURG 3:0

B. JOVANOVIĆ – F. BADEN 6:2, 6:0, 6:4
N. PILIĆ – J. OFFENHEIM 6:1, 6:0, 6:1
B. JOVANOVIĆ, N. PILIĆ – F. BADEN, J. OFFENHEIM 6:1, 6:0, 6:4

B. JOVANOVIĆ – J. OFFENHEIM (nije igrano)
N. PILIĆ – F. BADEN (nije igrano)

14–16. maj, 1964. Beograd: (drugo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ARGENTINA 5:0

B. JOVANOVIĆ – E. SORIANO 3:6, 6:4, 6:1, 6:3
N. PILIĆ – R. AUBONE 6:3, 6:1, 6:2
B. JOVANOVIĆ, N. PILIĆ – R. AUBONE, E. SORIANO 7:5, 4:6, 5:7, 6:3, 7:5
B. JOVANOVIĆ – R. AUBONE 6:1, 6:1, 6:3
N. PILIĆ – E. SORIANO 6:4, 6:4, 7:5

11–13. jun, 1964.  Mančester: (četvrtfinale). Podloga: trava

VELIKA BRITANIJA – JUGOSLAVIJA 3:2

M. SANGSTER – B. JOVANOVIĆ 6:2, 6:4, 6:3
B. WILSON – N. PILIĆ 6:8, 8:6, 3:6, 3:6
M. SANGSTER, B. WILSON – B. JOVANOVIĆ, N. PILIĆ 6:2, 4:6, 6:3, 6:2
M. SANGSTER – N. PILIĆ 14:16, 11:9, 3:6, 4:6
B. WILSON B. – JOVANOVIĆ 6:4, 7:5, 0:6, 3:6, 6:2

28–30. april, 1965. Zagreb: (prva runda). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – MAROKO 5:0

N. PILIĆ – L. CHADLI 6:1, 6:3, 4:6, 6:4
B. JOVANOVIĆ – M. BOUCHAIB 6:2, 6:1, 6:0
B. JOVANOVIĆ, N. PILIĆ – M. BOUCHAIB, A. LAROUSSI 6:2, 6:4, 6:1
N. PILIĆ – M. BOUCHAIB 6:2, 6:4, 6:1
B. JOVANOVIĆ – L. CHADLI 6:1, 6:4 (predaja)

13–15 maj, 1965. Zagreb: (drugo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – RODEZIJA 5:0

N. PILIĆ – R. STILWELL 6:0, 3:6, 6:4, 6:1
B. JOVANOVIĆ – R. DOWDESWELL 6:0, 6:1, 7:5
B. JOVANOVIĆ, N. PILIĆ – R. DOWDESWELL, R. STILWELL 3:6, 7:5, 7:5, 6:1
B. JOVANOVIĆ – R. STILWELL 8:6, 6:1, 6:1
N. PILIĆ – R. DOWDESWELL 7:5, 10:8, 6:0
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11–13 jun, 1965. Roland Garos, Pariz: (četvrtfinale). Podloga: zemlja

FRANCUSKA – JUGOSLAIJA 5:0

P. BARTHES – B. JOVANOVIĆ 6:3, 7:9, 7:5, 6:1
P. DARMON – N. PILIĆ 6:4, 6:4, 4:6, 3:6, 7:5
P. BARTHES, F. JAUFFRET – B. JOVANOVIĆ, N. PILIĆ 6:3, 6:2, 6:4
P. DARMON – B. JOVANOVIĆ 6:4, 6:2, 2:6, 6:2
P. BARTHES – N. PILIĆ 9:7, 2:6, 6:3, 7:5

29. april – 1. maj, 1966. Barselona: (prvo kolo). Podloga: zemlja

ŠPANIJA – JUGOSLAVIJA 4:1

J. GISBERT – N. PILIĆ 4:6, 3:6, 6:1, 5:7
M. SANTANA – B. JOVANOVIĆ 6:3, 6:3, 6:3
J. ARILLA, M. SANTANA – B. JOVANOVIĆ, N. PILIĆ 4:6, 6:2, 7:5, 6:4
J. GISBERT – B. JOVANOVIĆ 6:0, 6:4, 6:3
M. SANTANA – N. PILIĆ 6:1, 6:3, 1:6, 6:2

5–7 maj, 1967. Zagreb: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – BRAZIL 2:3

Ž. FRANULOVIĆ – J. MANDARINO 3:6, 2:6, 4:6
N. PILIĆ – T. KOCH 6:2, 6:4, 3:6, 6:1
B. JOVANOVIĆ, N. PILIĆ – T. KOCH, J. MANDARINO 7:5, 3:6, 7:9, 5:7
N. PILIĆ – J. MANDARINO 6:2, 5:7, 4:6, 4:6
Ž. FRANULOVIĆ – T. KOCH 6:2, 8:10, 6:2, 6:4

3–5. maj, 1968. Zagreb: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – NOVI ZELAND 4:0

Ž. FRANULOVIĆ – O. PARUN 5:7, 7:5, 6:1, 6:3
B. JOVANOVIĆ – B. FAIRLIE 2:6, 7:5, 7:5, 6:4
Ž. FRANULOVIĆ, B. JOVANOVIĆ – B. FAIRLIE, R. HAWKES 6:1, 6:4, 6:4
B. JOVANOVIĆ – O. PARUN 6:0, 6:1, 6:2
Ž. FRANULOVIĆ – B. FAIRLIE (nije igrano)

24–26. maj, 1968. Moskva: (četvrtfinale). Podloga: zemlja

SSSR – JUGOSLAVIJA  5:0

A. METREVELI – B. JOVANOVIĆ 6:3, 6:4, 6:4
T. LEIUS – Ž. FRANULOVIĆ 6:3, 2:6, 8:6, 7:5
S. LIKHACHEV, A. METREVELI – Ž. FRANULOVIĆ, B. JOVANOVIĆ 6:2, 11:9, 8:6
A. METREVELI – Ž. FRANULOVIĆ 6:3, 6:2, 9:7
T. LEIUS – B. JOVANOVIĆ 7:5, 4:6, 6:3, 6:2



10–12. maj, 1969. Maribor: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – FRANCUSKA  3:2 

N. ŠPEAR – F. JAUFFRET 3:6, 2:6, 1:6
Ž. FRANULOVIĆ – G. GOVEN 6:3, 6:3, 7:5
Ž. FRANULOVIĆ, N. ŠPEAR – P. BEUST, D. CONTET 6:2, 6:2, 6:4
N. ŠPEAR – G. GOVEN 3:6, 2:6, 1:6
Ž. FRANULOVIĆ – F. JAUFFRET 6:3, 6:3, 6:3

23–25 maj, 1969. Zagreb: (četvrtfinale). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ŠPANIJA 0:5

Ž. FRANULOVIĆ – M. ORANTES 5:7, 4:6, 6:8
B. JOVANOVIĆ – M. SANTANA 1:6, 1:6, 3:6
Ž. FRANULOVIĆ, B. JOVANOVIĆ – M. ORANTES, M. SANTANA 6:8, 1:6, 5:7
Ž. FRANULOVIĆ – M. SANTANA 4:6, 6:3, 7:9, 2:6
B. JOVANOVIĆ – M. ORANTES 2:6, 4:6, 4:6

7–9. maj, 1970. Maribor: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – POLJSKA 3:2 

N. ŠPEAR – M. RYBARCZYK 6:0, 3:6, 6:0, 6:2
Ž. FRANULOVIĆ – W. GASIOREK 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 6:2
Ž. FRANULOVIĆ, N. ŠPEAR – T. NOWICKI, M. RYBARCZYK 4:6, 6:3, 3:6, 6:1, 3:6
Ž. FRANULOVIĆ – M. RYBARCZYK 6:1, 6:1, 6:2
N. ŠPEAR – W. GASIOREK 6:8, 6:4, 4:6, 6:2, 1:6

22–24. maj, 1970. Dablin: (četvrtfinale). Podloga: trava 

IRSKA – JUGOSLAVIJA 0:5 

W. BROWN – N. ŠPEAR 3:6, 2:6, 4:6
P. JACKSON – Ž. FRANULOVIĆ 2:6, 3:6, 6:3, 6:3, 3:6
W. BROWN, J. MCGRATH – Ž. FRANULOVIĆ, N. ŠPEAR 1:6, 5:7, 4:6
W. BROWN – Ž. FRANULOVIĆ 3:6, 1:6, 3:6
P. JACKSON – N. ŠPEAR 5:7, 1:6, 1:6

13–15. jun 1970. Maribor: (polufinale). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – RUMUNIJA 3:2 

N. ŠPEAR – I. TIRIAC 6:1, 4:6, 4:6, 2:6
Ž. FRANULOVIĆ – I. NASTASE 6:3, 3:6, 6:2, 6:1
Ž. FRANULOVIĆ, N. ŠPEAR – I. NASTASE, I. TIRIAC 5:7, 8:6, 1:6, 3:6
N. ŠPEAR – I. NASTASE 7:5, 8:6, 6:2
Ž. FRANULOVIĆ – I. TIRIAC 1:6, 5:7, 6:4, 6:4, 6:0
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16–18. jul 1970. Barselona; (evropsko finale). Podloga: zemlja 

ŠPANIJA – JUGOSLAVIJA 4:1

M. ORANTES – N. ŠPEAR 6:4, 6:2, 6:2
M. SANTANA – Ž. FRANULOVIĆ 6:4, 6:4, 1:6, 6:4

J. GISBERT, M. SANTANA – Ž. FRANULOVIĆ, N. ŠPEAR 6:4, 6:1, 6:2
M. ORANTES – Ž. FRANULOVIĆ 7:5, 6:4, 4:6, 6:8, 2:6
M. SANTANA – N. ŠPEAR 6:2, 6:1, 7:5

28–30. april, 1971. Zagreb: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ENGLESKA 3:0 

Ž. FRANULOVIĆ – G. BATTRICK 6:2, 6:2, 6:0
B. JOVANOVIĆ – S. MATTHEWS 6:2, 6:4, 9:11, 2:6, 6:4
Ž. FRANULOVIĆ, B. JOVANOVIĆ – G. BATTRICK, S. MATTHEWS 7:5, 5:7, 0:6, 7:5, 6:0
B. JOVANOVIĆ – G. BATTRICK (nije igrano)
Ž. FRANULOVIĆ – S. MATTHEWS (nije igrano)

14–16. maj, 1971. Zagreb: (četvrtfinale). Podloga: zemlja 

JUGOSLAVIJA – ITALIJA 3:2 

Ž. FRANULOVIĆ – N. PIETRANGELI 7:5, 8:6, 6:1
B. JOVANOVIĆ – A. PANATTA 6:0, 3:6, 4:6, 6:3, 6:2
Ž. FRANULOVIĆ, B. JOVANOVIĆ – M. DI DOMENICO, A. PANATTA 3:6, 6:0, 4:6, 7:5, 6:3
B. JOVANOVIĆ – N. PIETRANGELI 2:6, 2:6, 1:6
Z. IVANČIĆ – A. ZUGARELLI 4:6, 3:6, 2:6

12–14. jun 1971. Bukurešt: (polufinale). Podloga: zemlja

RUMUNIJA – JUGOSLAVIJA 4:1 

I. NASTASE – Ž. FRANULOVIĆ 7:5, 6:2, 6:3
I. TIRIAC – B. JOVANOVIĆ 6:4, 7:5, 2:6, 6:4
I. NASTASE, I. TIRIAC – Ž. FRANULOVIĆ, B. JOVANOVIĆ 6:0, 6:4, 9:7
I. TIRIAC – Ž. FRANULOVIĆ 4:6, 0:6, 6:4, 3:6
I. NASTASE – B. JOVANOVIĆ 4:6, 6:4 (predaja)

5–7. maj, 1972. Varšava: (prvo kolo). Podloga: zemlja

POLJSKA – JUGOSLAVIJA 3:1 

T. NOWICKI – N. ŠPEAR 4:6, 6:3, 6:2, 6:2
W. GASIOREK – B. JOVANOVIĆ 3:6, 4:6, 3:6
W. GASIOREK, T. NOWICKI – B. JOVANOVIĆ, N. ŠPEAR 6:4, 7:9, 6:2, 6:3
W. GASIOREK – N. ŠPEAR 6:2, 7:5, 5:7, 6:4
T. NOWICKI – B. JOVANOVIĆ (nije odigrano)



18–20. maj, 1973. Zagreb; (četvrtfinale). Podloga: zemlja 

JUGOSLAVIJA – NOVI ZELAND 2:3

B. JOVANOVIĆ – O. PARUN 6:1, 3:6, 2:6, 2:6
Ž. FRANULOVIĆ – B. FAIRLIE 6:2, 6:8, 2:6, 6:2, 6:1
Ž. FRANULOVIĆ, B. JOVANOVIĆ – B. FAIRLIE, O. PARUN 0:6, 3:6, 4:6
Ž. FRANULOVIĆ – O. PARUN 3:6, 6:4, 2:6, 2:6
B. JOVANOVIĆ – B. FAIRLIE 6:3, 6:2, 6:0

3–5. maj, 1974. Brisel; (pretkolo, evroafrička zona). Podloga: zemlja 

BELGIJA – JUGOSLAVIJA 2:3 

P. HOMBERGEN – Ž. FRANULOVIĆ 6:3, 3:6, 2:6, 6:3, 8:10
B. MIGNOT – N. PILIĆ 6:8, 2:6, 2:6
P. HOMBERGEN, B. MIGNOT – Ž. FRANULOVIĆ, N. PILIĆ 6:8, 6:3, 9:7, 7:5
B. MIGNOT – Ž. FRANULOVIĆ 6:4, 6:1, 1:6, 6:3
P. HOMBERGEN – N. PILIĆ 5:7, 6:8, 6:3, 2:6

10–12. maj, 1974. Kairo: (četvrtfinale). Podloga: zemlja 

EGIPAT – JUGOSLAVIJA 2:3 

I. EL SHAFEI – Ž. FRANULOVIĆ 6:2, 6:3, 6:2
A. EL DAWOUDI – N. PILIĆ 0:6, 4:6, 0:6
A. EL DAWOUDI, I. EL SHAFEI – Ž. FRANULOVIĆ, N. PILIĆ 3:6, 1:6, 0:6
I. EL SHAFEI – N. PILIĆ 2:6, 9:7, 2:6, 6:3 (predaja)
A. EL DAWOUDI – Ž. FRANULOVIĆ 2:6, 5:7, 3:6

19–21. jul 1974. Donjeck; (polufinale). Podloga: zemlja  

SSSR – JUGOSLAVIJA 3:1 

A. METREVELI – B. JOVANOVIĆ 6:4, 6:1, 6:1
T. KAKULIA – N. PILIĆ 7:5, 6:8, 5:7, 1:6
V. KOROTKOV, A. METREVELI – B. JOVANOVIĆ, N. PILIĆ 6:1, 6:1, 3:6, 6:3
T. KAKULIA – B. JOVANOVIĆ 6:2, 6:4, 6:0
A. METREVELI – N. PILIĆ (nije igrano)

2–4. maj, 1975. Zagreb; (pretkolo, četvrtfinale). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – BUGARSKA 4:1 

N. PILIĆ – L. GENOV 6:3, 6:4, 6:1
N. ŠPEAR – B. PAMPOULOV 6:0, 6:3, 3:6, 8:10, 2:6
N. PILIĆ, N. ŠPEAR – B. PAMPOULOV, M. PAMPOULOV 6:1, 6:3, 7:5
N. PILIĆ – B. PAMPOULOV 6:0, 6:2, 6:0
N. ŠPEAR – L. GENOV 6:1, 6:0, 6:1
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23–25. maj, 1975. Roland Garros, Pariz: (prvo kolo). Podloga: zemlja 

FRANCUSKA – JUGOSLAVIJA 3:0 

P. DOMINGUEZ – Ž. FRANULOVIĆ 12:10, 8:6, 6:2
F. JAUFFRET – N. PILIĆ 6:3, 7:5, 2:6, 6:3
P. DOMINGUEZ, F. JAUFFRET – Ž. FRANULOVIĆ, N. PILIĆ 9:7, 3:6, 6:2, 6:3

P. DOMINGUEZ – N. PILIĆ (nije igrano)
F. JAUFFRET – Ž. FRANULOVIĆ (nije igrano)

30. april – 2. maj, 1976. Zagreb: (pretkolo, četvrtfinale). Podloga: zemlja 

JUGOSLAVIJA – GRČKA 5:0 

N. PILIĆ – N. KALOGEROPOULOS 6:3, 6:2, 6:2
Ž. FRANULOVIĆ – N. KELAIDIS 6:4, 6:0, 6:2
Ž. FRANULOVIĆ, N. PILIĆ – N. KALOGEROPOULOS, N. KELAIDIS 6:3, 6:3, 7:9, 6:2

N. PILIĆ – N. KELAIDIS 6:2, 6:3, 7:5
Ž. FRANULOVIĆ – N. KALOGEROPOULOS 6:4, 6:0, 6:0

21–23. maj, 1976. Bolonja: (prvo kolo). Podloga: zemlja

ITALIJA – JUGOSLAVIJA 5:0 

C. BARAZZUTTI – Ž. FRANULOVIĆ 6:1, 7:5, 6:4
A. PANATTA – N. PILIĆ 6:3, 6:4, 6:3
P. BERTOLUCCI, A. PANATTA – Ž. FRANULOVIĆ, N. PILIĆ 6:2, 9:7, 7:5
A. PANATTA – Ž. FRANULOVIĆ 6:1, 6:1, 6:3
C. BARAZZUTTI – N. PILIĆ 6:0, 6:4, 6:4

22–24. april, 1977. Ševeningen: (pretkolo četvrtfinale). Podloga: zemlja

HOLANDIJA – JUGOSLAVIJA 0:5 

F. HEMMES – N. PILIĆ 0:6, 3:6, 2:6
L. SANDERS – Ž. FRANULOVIĆ 6:3, 1:6, 4:6, 7:5, 2:6
L. SANDERS, R. THUNG – Ž. FRANULOVIĆ, N. PILIĆ 0:6, 7:9, 6:3, 4:6
F. HEMMES – Ž. FRANULOVIĆ 4:6, 2:6, 6:4, 1:6
L. SANDERS – N. PILIĆ 5:7, 3:6, 2:6

6–8. maj, 1977. Beograd: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ŠPANIJA 1:4 

Z. ILIN – M. ORANTES 1:6, 3:6, 2:6
N. PILIĆ – J. HIGUERAS 6:3, 6:2, 6:1
Z. ILIN, N. PILIĆ – A. MUNOZ, M. ORANTES 5:7, 6:3, 2:6, 6:8
Z. ILIN – J. HIGUERAS 3:6, 1:6, 6:4, 2:6
N. PILIĆ – M. ORANTES 5:7, 2:6, 2:6



17–19. мart, 1978. Kazablanka: (pretkolo, četvrtfinale). Podloga: zemlja

MAROKO – JUGOSLAVIJA 0:5 

O. LAIMINA – D. SAVIĆ 6:4, 2:6, 2:6, 4:6
M. DISLAM – Z. ILIN 0:6, 4:6, 2:6
M. DISLAM, M. DLIMI – Z. ILIN, D. SAVIĆ 5:7, 4:6, 6:8
M. DISLAM – D. SAVIĆ 4:6, 2:6, 2:6
O. LAIMINA – Z. ILIN 6:4, 3:6, 1:6, 0:6

13–15. jun, 1978. Beograd: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ŠVEDSKA 2:3 

Ž. FRANULOVIĆ – K. JOHANSSON 3:6, 11:9, 7:5, 7:5
Z. ILIN – B. BORG 0:6, 0:6, 2:6
Ž. FRANULOVIĆ, Z. ILIN – O. BENGTSON, B. BORG 6:4, 2:6, 0:6, 0:6
Z. ILIN – T. SVENSSON 4:6, 6:4, 3:6, 6:0, 6:3
Ž. FRANULOVIĆ – B. BORG 2:6, 2:6, 7:9

16–18. mart, 1979. Cirih: (pretkolo, četvrtfinale). Podloga: zemlja

ŠVAJCARSKA – JUGOSLAVIJA 4:1 

R. STADLER – M. OSTOJA 3:6, 6:4, 6:2, 6:4
H. GUNTHARDT – Z. ILIN 6:4, 6:0, 6:2
S. GRAMEGNA, H. GUNTHARDT – Z. ILIN, M. OSTOJA 10:12, 6:3, 7:5, 3:6, 5:7
R. STADLER – Z. ILIN 6:1, 6:2, 6:4
H. GUNTHARDT – M. OSTOJA 6:1, 6:3, 6:4

14–16. septembar, 1979. Beograd: (plej off za opstanak). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – PORTUGAL 5:0 

Z. ILIN – J. VILELA 6:2, 6:1, 6:0
Ž. FRANULOVIĆ – J. CORDEIRO 6:1, 6:0, 6:0
Ž. FRANULOVIĆ, M. OSTOJA – J. CORDEIRO, P. CORDEIRO 6:0, 6:1, 6:2
Z. ILIN – J. CORDEIRO 6:0, 6:1, 6:2
M. OSTOJA – J. VILELA 2:6, 7:5, 6:4

4–6. februar, 1980. Zagreb: (pretkolo, četvrtfinale). Tvrda podloga

JUGOSLAVIJA – RUMUNIJA 0:5 

Z. ILIN – I. NASTASE 10:12, 3:6, 6:4, 3:6
Ž. FRANULOVIĆ – F. SEGARCEANU 4:6, 5:7, 5:7
Ž. FRANULOVIĆ, Z. ILIN – I. NASTASE, F. SEGARCEANU 4:6, 10:12, 6:3, 5:7
Z. ILIN – F. SEGARCEANU 6:2, 4:6, 3:6, 2:6
Z. PETKOVIĆ – I. NASTASE 2:6, 1:6, 2:6
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12–14. jun 1981. Skoplje: (četvrtfinale). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – IZRAEL  1:4 

Z. ILIN – S. GLICKSTEIN 1:6, 4:6, 4:6
S. ŽIVOJINOVIĆ – D. SCHNEIDER 4:6, 4:6, 8:10
D. SAVIĆ, S. ŽIVOJINOVIĆ – S. GLICKSTEIN, D. SCHNEIDER 3:6, 4:6, 5:7
Z. ILIN – S. PERKISS 6:3, 6:2, 3:6, 3:6, 6:0
B. HORVAT – S. GLICKSTEIN 6:3, 2:6, 1:6, 2:6

7–9. maj, 1982. Varaždin: (prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – NORVEŠKA 5:0 

M. OSTOJA – J. SVENSEN 6:3, 6:1, 6:2
S. ŽIVOJINOVIĆ – M. RONNEBERG 6:1, 6:2, 4:6, 7:9, 6:0
S. ŽIVOJINOVIĆ, M. OSTOJA – G. PEDERSEN-JENTOFT, J. SVENSEN 6:2, 6:1, 6:1
Z. PETKOVIĆ – J. SVENSEN 9:7, 6:1, 6:1
B. HORVAT – G. PEDERSEN-JENTOFT 6:3, 6:3, 6:4

11–13. jun 1982. Budimpešta: (četvrtfinale). Podloga: zemlja 

MAĐARSKA – JUGOSLAVIJA 3:2 

B. TAROCZY – S. ŽIVOJINOVIĆ 6:2, 6:2, 6:0
J. BENYIK – M. OSTOJA 7:5, 3:6, 1:6, 4:6
P. SZOKE, B. TAROCZY – S. ŽIVOJINOVIĆ, M. OSTOJA 6:2, 7:5, 8:6
J. BENYIK – S. ŽIVOJINOVIĆ 8:6, 6:4, 2:6, 3:6, 2:6
B. TAROCZY – M. OSTOJA 6:3, 6:2, 9:7

6–8. maj, 1983. Zagreb: (prvo kolo). Podloga: zemlja 

JUGOSLAVIJA – TUNIS 3:0 

S. ŽIVOJINOVIĆ – H. RIANI 6:2, 6:2, 6:2
M. OSTOJA – A. SOUDANI 6:0, 6:2, 5:2 (predaja)
S. ŽIVOJINOVIĆ, M. OSTOJA – M. BEN AZIZA, H. RIANI 6:2, 6:2, 6:3

S. ŽIVOJINOVIC – A. SOUDANI (nije igrano)
M. OSTOJA – H. RIANI (nije igrano)

10– 12 jun. 1983. Madrid: (četvrtfinale). Podloga: zemlja

ŠPANIJA – JUGOSLAVIJA 2:3 

S. CASAL – M. OSTOJA 6:1, 6:4, 3:6, 1:6, 3:6
J. AVENDANO – S. ŽIVOJINOVIĆ 6:1, 4:6, 4:6, 6:3, 6:1
J. AGUILERA, S. CASAL – M. OSTOJA, S. ŽIVOJINOVIĆ 6:2, 14:16, 4:6, 6:1, 6:8
S. CASAL – S. ŽIVOJINOVIĆ 7:5, 6:3, 4:6, 3:6, 4:6
A. TOUS – G. PRPIĆ 3:6, 6:3, 6:3



8–10. jul 1983. Sofija: (polufinale). Podloga: zemlja  

BUGARSKA – JUGOSLAVIJA 0:5 

K. LAZAROV – M. OSTOJA 6:1, 3:6, 6:4, 4:6, 3:6
J. STAMATOV – S. ŽIVOJINOVIĆ 3:6, 4:6, 2:6
K. LAZAROV, M. LAZAROV – S. ŽIVOJINOVIĆ, M. OSTOJA 4:6, 6:3, 1:6, 6:2, 4:6
M. LAZAROV – G. PRPIĆ 2:6, 4:6
J. STAMATOV: M. OSTOJA 5:7, 3:6

30. septembar – 2. oktobar, 1983. Zagreb: (finale evropske zone). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – MAĐARSKA 4:0 

M. OSTOJA – R. MACHAN 6:0, 3:6, 6:2, 6:2
S. ŽIVOJINOVIĆ – J. BENYIK 6:3, 2:6, 6:2, 7:5
S. ŽIVOJINOVIĆ, M. OSTOJA – R. MACHAN, P. SZOKE 6:4, 6:3, 10:12, 6:3
M. OSTOJA – J. BENYIK 7:5, 6:2
S. ŽIVOJINOVIĆ – R. MACHAN (nije igrano)

24–26. februar, 1984. Royal Kings Park, Pert: (prvo kolo). Podloga: trava 

AUSTRALIJA – JUGOSLAVIJA 5:0 

P. MCNAMEE – S. ŽIVOJINOVIĆ 9:7, 4:6, 9:7, 10:8
J. FITZGERALD – M. OSTOJA 2:6, 7:5, 6:1, 6:2
M. EDMONDSON, P. MCNAMEE – S. ŽIVOJINOVIĆ, M. OSTOJA 6:4, 6:1, 6:4
J. FITZGERALD – B. OREŠAR 6:3, 6:4
P. MCNAMEE – B. HORVAT 6:4, 10:8

28–30. septembar, 1984. Istborn: (plej-aut). Podloga: trava 

VELIKA BRITANIJA – JUGOSLAVIJA 1:4 

S. SHAW – M. OSTOJA 7:5, 4:6, 7:9, 2:6
J. LLOYD – S. ŽIVOJINOVIĆ 6:4, 5:7, 7:5, 3:6, 8:10
C. DOWDESWELL, J. LLOYD – M. OSTOJA, S. ŽIVOJINOVIĆ 6:3, 9:7, 6:1
S. SHAW – S. ŽIVOJINOVIĆ 6:8, 6:8, 3:6
J. LLOYD – M. OSTOJA 4:6, 6:1, 2:6

8–10 mart, 1985. Split: (prva runda – svetska grupa). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – AUSTRALIJA 2:3 

M. OSTOJA – P. MCNAMEE 6:3, 6:3, 8:10, 0:6, 4:6
S. ŽIVOJINOVIĆ – P. CASH 7:5, 5:7, 10:8, 6:4
G. PRPIĆ, S. ŽIVOJINOVIĆ – P. CASH, J. FITZGERALD 5:7, 12:10, 8:6, 4:6, 4:6
M. OSTOJA – P. CASH 2:6, 0:6, 2:6
S. ŽIVOJINOVIĆ – P. MCNAMEE 3:6, 6:3, 6:3
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4–6. oktobar, 1985. Beograd: (plej off, svetska grupa). Tvrda podloga

JUGOSLAVIJA – FRANCUSKA 4:1 

G. PRPIĆ – Y. NOAH 6:3, 4:6, 6:1, 6:4
S. ŽIVOJINOVIĆ – H. LECONTE 4:6, 7:5, 6:1, 6:2
S. ŽIVOJINOVIĆ, G. PRPIĆ – H. LECONTE, Y. NOAH 4:6, 4:6, 1:6
S. ŽIVOJINOVIĆ – Y. NOAH 6:4, 6:4, 6:4
G. PRPIĆ – H. LECONTE 8:6, 6:8, 6:3

7–9. mart, 1986. Beograd: (prvo kolo, svetska grupa). Tvrda podloga 

JUGOSLAVIJA – SSSR 3:2 

B. OREŠAR – A. CHESNOKOV 10:8, 7:5, 2:6, 0:6, 5:7
S. ŽIVOJINOVIĆ – A. ZVEREV 3:6, 6:8, 6:3, 6:4, 6:0
S. ŽIVOJINOVIĆ, G. PRPIĆ – S. LEONYUK, A. ZVEREV 3:6, 2:6, 4:6
B. OREŠAR – A. ZVEREV 6:3, 6:2, 7:5
S. ŽIVOJINOVIĆ – A. CHESNOKOV 6:3, 6:3, 3:6, 6:4

18–20. jul 1986. Sarajevo: (četvrtfinale, svetska grupa). Tvrda podloga

JUGOSLAVIJA – ČSSR  0:5 

S. ŽIVOJINOVIĆ – M. MECIR 4:6, 6:4, 8:10, 4:6
B. OREŠAR – M. SREJBER 2:6, 3:6, 4:6
I. FLEGO, S. ŽIVOJINOVIĆ – M. MECIR, T. SMID 3:6, 2:6, 4:6
S. ŽIVOJINOVIĆ – M. SREJBER 10:8, 2:6, 13:15
I. FLEGO – M. MECIR 2:6, 5:7

13–15. mart, 1987. Adelaide: (prvo kolo, svetska grupa). Podloga trava 

AUSTRALIJA – JUGOSLAVIJA 4:1 

P. CASH – B. OREŠAR 9:7, 6:4, 7:5
W. MASUR – S. ŽIVOJINOVIĆ 8:6, 6:8, 7:9, 10:12
P. CASH, P. DOOHAN – I. FLEGO, S. ŽIVOJINOVIĆ 9:11, 7:5, 6:3, 6:4
W. MASUR – B. OREŠAR 8:6, 6:2, 6:1
P. CASH – S. ŽIVOJINOVIĆ 6:8, 7:5, 6:0

24–26. jul 1987. Zagreb: (plej off, svetska grupa). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – VELIKA BRITANIJA 3:0 

B. OREŠAR – J. BATES 6:1, 6:0, 1:6, 6:3
S. ŽIVOJINOVIĆ – S. SHAW 6:3, 6:4, 6:4
S. ŽIVOJINOVIĆ, B. OREŠAR – J. BATES, A. CASTLE 10:8, 11:9, 12:10
S. ŽIVOJINOVIĆ – J. BATES (nije igrano)
B. OREŠAR – S. SHAW (nije igrano)



5–7. februar, 1988. Nju Delhi: (prvo kolo: svetska grupa). Podloga: trava 

INDIJA – JUGOSLAVIJA  2:3 

V. AMRITRAJ – B. OREŠAR 6:3, 6:0, 6:3
R. KRISHNAN – S. ŽIVOJINOVIĆ 4:6, 4:6, 4:6
A. AMRITRAJ, V. AMRITRAJ – G. PRPIĆ, S. ŽIVOJINOVIĆ 5:7, 3:6, 6:3, 6:2, 7:9
R. KRISHNAN – B. OREŠAR 4:6, 6:4, 4:6, 6:1, 6:3
V. AMRITRAJ – S. ŽIVOJINOVIĆ 3:6, 4:6, 4:6

8–10. april 1988. Beograd: (četvrtfinale, svetska grupa). Podloga: tepih

JUGOSLAVIJA – ITALIJA 4:1 

B. OREŠAR – P. CANE 1:6, 1:6, 3:6
S. ŽIVOJINOVIĆ – F. CANCELLOTTI 6:4, 9:7, 6:3
S. ŽIVOJINOVIĆ, G. PRPIĆ – P. CANE, S. COLOMBO 6:4, 6:2, 3:6, 6:3
B. OREŠAR – F. CANCELLOTTI 5:7, 3:6, 6:3, 6:1, 7:5
S. ŽIVOJINOVIĆ – P. CANE 6:4, 6:4

22–24. jul 1988. Dortmund: (polufinale, svetska grupa). Podloga: tepih

NEMAČKA – JUGOSLAVIJA 5:0 

B. BECKER – S. ŽIVOJINOVIĆ 7:5, 6:2, 6:4
E. JELEN – G. PRPIĆ 9:7, 9:7, 6:2
B. BECKER, E. JELEN – S. ŽIVOJINOVIĆ, G. IVANIŠEVIĆ 5:7, 4:6, 6:1, 11:9, 9:7
B. BECKER – G. PRPIĆ 7:5, 6:4
E. JELEN – S. ŽIVOJINOVIĆ 6:4, 6:2

3–5. februar, 1989. Beograd: (prvo kolo, svetska grupa). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – DANSKA 4:1 

S. ŽIVOJINOVIĆ – M. CHRISTENSEN 6:3, 7:6(5), 5:7, 6:3
B. OREŠAR – F. FETTERLEIN 1:6, 7:5, 6:1, 6:0
G. IVANIŠEVIĆ, S. ŽIVOJINOVIĆ – M. CHRISTENSEN, M. MORTENSEN 6:3, 6:2, 7:6(5)
G. IVANIŠEVIĆ – F. FETTERLEIN 6:0, 3:6, 9:11
B. OREŠAR – T. SORENSEN 6:2, 6:3

7–9. april, 1989. Split: (četvrtfinale, svetska grupa). Podloga: tepih

JUGOSLAVIJA – ŠPANIJA 4:1 

G. IVANIŠEVIĆ – S. CASAL 6:3, 2:6, 7:5, 6:3
S. ŽIVOJINOVIĆ – E. SANCHEZ 6:4, 6:3, 7:6(5)
G. IVANIŠEVIĆ, S. ŽIVOJINOVIĆ – S. CASAL, E. SANCHEZ 4:6, 6:4, 4:6, 7:6(5), 13:11
S. ŽIVOJINOVIĆ – S. CASAL 6:7(5), 6:1, 3:6
G. IVANIŠEVIĆ – J. SANCHEZ 7:5, 6:1
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21–23. jul 1989. Bastad: (polufinale, svetska grupa). Podloga: zemlja

ŠVEDSKA – JUGOSLAVIJA 4:1 

J. SVENSSON – G. IVANIŠEVIĆ 6:4. 7:6(7), 3:6, 6:4
M. WILANDER – G. PRPIĆ 7:6(7), 6:1, 6:0
S. EDBERG, A. JARRYD – G. IVANIŠEVIĆ, G. PRPIĆ 6:4, 4:6, 4:6, 3:6
J. SVENSSON – G. PRPIĆ 6:7(3) 6:4 7:6(7), 3:6, 6:3
M. WILANDER – G. IVANIŠEVIĆ 6:3, 6:3

1–3. februar, 1990. Krajscrc: (prvo kolo, svetska grupa). Podloga: trava: 

NOVI ZELAND – JUGOSLAVIJA  3:2 

K. EVERNDEN – S. ŽIVOJINOVIĆ 6:7(1), 3:6, 6:3, 6:2, 6:4
B. STEVEN – G. PRPIĆ 6:4, 6:2, 6:4
K. EVERNDEN, S. GUY – G. IVANIŠEVIĆ, S. ŽIVOJINOVIĆ 5:7, 3:6, 7:6(4), 5:7
K. EVERNDEN – G. PRPIĆ 6:0, 2:6, 6:7(1), 6:3, 6:2
B. STEVEN – S. ŽIVOJINOVIĆ 5:7, 7:6(7), 5:7

21–23. septembar, 1990. Split: (plej aut, svetska grupa). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ŠVAJCARSKA 3:2

G. IVANIŠEVIĆ – M. ROSSET 6:4, 4:6, 6:7(2), 6:3, 6:2
G. PRPIĆ – J. HLASEK 6:3, 4:6, 6:7(3), 4:6
G. IVANIŠEVIĆ, G. PRPIĆ – J. HLASEK, M. ROSSET 3:6, 6:3, 6:4, 6:2
G. IVANIŠEVIĆ – C. MEZZADRI 6:1, 6:4, 6:2
G. PRPIĆ – M. ROSSET 4:6, 6:7(2)

1–3. februar, 1991. Zagreb: (prvo kolo, svetska grupa). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ŠVEDSKA 4:1 

G. IVANIŠEVIĆ – J. SVENSSON 6:2, 4:6, 6:3, 6:4
G. PRPIĆ – S. EDBERG 6:4, 6:3, 6:2
G. IVANIŠEVIĆ, G. PRPIĆ – S. EDBERG, P. LUNDGREN 6:4, 6:4, 6:4
G. IVANIŠEVIĆ – S. EDBERG 6:4, 6:2
G. PRPIĆ – M. GUSTAFSSON 2:6, 3:6

29–31. mart, 1991. Prag: (četvrtfinale, svetska grupa). Podloga: tepih

ČSSR – JUGOSLAVIJA 1:4 

P. KORDA – G. IVANIŠEVIĆ 1:6, 6:7(3), 6:4, 1:6
K. NOVACEK – S. ŽIVOJINOVIĆ 6:1, 4:6, 6:4, 7:5
P. KORDA, M. SREJBER – G. IVANIŠEVIĆ, S. ŽIVOJINOVIĆ 6:7(5), 4:6, 4:6
K. NOVACEK – G. IVANIŠEVIĆ 3:6, 6:3, 6:7(4), 6:3, 4:6
P. KORDA – S. ŽIVOJINOVIĆ 6:7(6), 6:2, 6:8



20–22. septembar, 1991. Po: (polufinale, svetska grupa). Podloga: tepih

FRANCUSKA – JUGOSLAVIJA 5:0 

G. FORGET – S. MUŠKATIROVIĆ 6:2, 6:1, 6:4
F. SANTORO – S. ŽIVOJINOVIĆ 4:6, 7:5, 7:6(0), 3:6, 6:3
A. BOETSCH, G. FORGET – S. MUŠKATIROVIĆ, S. ŽIVOJINOVIĆ 6:4, 6:3, 6:2
G. FORGET – S. ŽIVOJINOVIĆ 6:1, 3:6, 6:2
F. SANTORO – S. MUŠKATIROVIĆ 6:7(1), 6:3, 7:5

31. januar – 2. februar 1992. Nikozija (Kipar): (prvo kolo, svetska grupa, neutralan teren). Ppodloga: tepih

JUGOSLAVIJA – AUSTRALIJA 0:5 

S. ŽIVOJINOVIĆ – R. FROMBERG 6:7(6), 0:0 Retired
S. MUŠKATIROVIĆ – W. MASUR 4:6, 1:6, 2:6
N. ĐORĐEVIĆ, A. KITINOV – J. FITZGERALD, T. WOODBRIDGE 5:7, 3:6, 6:7(2)
N. ĐORĐEVIĆ – W. MASUR 3:6, 0:6
S. MUŠKATIROVIĆ – R. FROMBERG 0:6, 3:6

25–27. septembar 1992: Meč Kuba – Jugoslavija proglašen službenim rezultatom 3:0.

10. maj, 1995. San Marino: (prvo kolo: grupa, evroafrička zona). Podloga: zemlja

BENIN – SR JUGOSLAVIJA 0:3

C. POGNON – N. ZIMONJIĆ 0:6, 0:6
A. GANDONOU – B. VUJIĆ 1:6, 2:6
J. DA SILVA, A. GANDONOU – N. ĐORĐEVIĆ, N. ZIMONJIĆ 2:6, 1:6

11. maj, 1995. San Marino: (prvo kolo, grupa, evroafrička zona). Podloga: zemlja 

GRČKA – SR JUGOSLAVIJA 1:2 

P. MOSCHOUTIS – N. ZIMONJIĆ 6:3, 4:6, 6:4
S. PEPPAS – B. VUJIĆ 6:7(2), 3:6
K. EFRAIMOGLOU, A. VASILIADIS – N. ĐORĐEVIĆ, N. ZIMONJIĆ 1:6, 6:7(2)

12. maj, 1995. San Marino: (prvo kolo, grupa, evroafrička zona). Podloga: zemlja 

SAN MARINO – SR JUGOSLAVIJA 0:3 

G. FRANCINI – G. MIHAJLOVIĆ 6:2, 2:6, 4:6
D. VICINI – B. VUJIĆ 1:6, 0:6
M. ROSTI, D. VICINI – N. ĐORĐEVIĆ, N. ZIMONJIĆ 0:6, 1:6
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13. maj, 1995. San Marino: (prvo kolo, grupa, evroafrička zona). Podloga: zemlja 

MOLDAVIJA – SR JUGOSLAVIJA 0:3 

O. SINIC – N. ĐORĐEVIĆ 3:6, 4:6
I. GORBAN – B. VUJIĆ 1:6, 2:6
V. GALAJOU, D. SAVITSKII – N. ĐORĐEVIĆ, N. ZIMONJIĆ 1:6, 2:6

14. maj, 1995. San Marino: (prvo kolo, grupa, evroafrička zona). Podloga: zemlja 

TOGO – SR JUGOSLAVIJA 0:3 

K. AKLI – N. ĐORĐEVIĆ 0:6, 1:6
A. AGNAMBA – N. ZIMONJIĆ 1:6, 6:7(6)
A. AGNAMBA, K. AKLI – N. ĐORĐEVIĆ, N. ZIMONJIĆ 1:6, 0:6

3–5. maj, 1996. Budva: (prvo kolo, evro zona). Podloga: zemlja 

SR JUGOSLAVIJA – REPUBLIKA SLOVAČKA 1:4 

N. ĐORĐEVIĆ – K. KUCERA 1:6, 3:6, 5:7
B. VUJIĆ – J. KROSLAK 6:4, 0:6, 2:6, 3:6
D. VEMIĆ, N. ZIMONJIĆ – J. KROSLAK, K. KUCERA 7:5, 6:4, 2:6, 2:6, 6:3
B. VUJIĆ – K. KUCERA 5:7, 1:6, 4:6
N. ĐORĐEVIĆ – J. KROSLAK 2:6, 6:2, 4:6

12–14. jul 1996. Novi Sad: (prvo kolo, evro-afrička zona). Podloga tepih 

SR JUGOSLAVIJA – ALŽIR 5:0

S. MUŠKATIROVIĆ – A. HAMEURLAINE 6:1, 6:2, 6:1
N. ZIMONJIĆ – N. HAKIMI 7:6(5), 7:6(5), 6:2
D. VEMIĆ, N. ZIMONJIĆ – N. HAKIMI, A. HAMEURLAINE 7:5, 6:4, 7:6(5)
N. ZIMONJIĆ – A. HAMEURLAINE 3:6, 6:3, 6:4
D. VEMIĆ – S. RAIS:ALI 6:2, 6:1

2–4. maj 1997. Viljnus: (prvo kolo, evro zona). Podloga tepih  

LITVANIJA – SR JUGOSLAVIJA 2:3 

R. MURASHKA – N. ZIMONJIĆ 3:6, 1:6, 3:6
E. CARIOVAS – B. VUJIĆ 6:7(3), 6:7(4), 2:6
E. CARIOVAS, R. MURASHKA – D. VEMIĆ, N. ZIMONJIĆ 4:6, 4:6, 4:6
R. MURASHKA – B. VUJIĆ 7:5, 6:4
E. CARIOVAS – V. PAVIĆEVIĆ 7:6(5), 4:6, 6:3



11–13. jul, 1997. Oporto: (četvrtfinale, evro-afrička zona). Podloga: zemlja 

PORTUGAL – SR JUGOSLAVIJA 3:2 

J. CUNHA:SILVA – N. ZIMONJIĆ 2:6, 6:4, 6:4, 6:4
E. COUTO – B. VUJIĆ 3:6, 5:7, 7:5, 2:6
E. COUTO, B. MOTA – N. ĐORĐEVIĆ, N. ZIMONJIĆ 6:4, 6:4, 6:4
J. CUNHA:SILVA – B. VUJIĆ 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 3:6
E. COUTO – N. ZIMONJIĆ 6:7(2), 7:5, 7:5, 6:3

1–3. maj, 1998. Jurmala: (prvo kolo, evro zona). Podloga: tepih 

LATVIJA – SR JUGOSLAVIJA 3:2 

A. FILIMONOVS – D. VEMIĆ 6:7(7), 7:6(5), 6:4, 6:4
G. DZELDE – N. ZIMONJIĆ 0:6, 6:4, 4:6, 5:7
N. IVANOVS, G. DZELDE – D. VEMIĆ, N. ZIMONJIĆ 4:6, 3:6, 1:6
G. DZELDE – D. VEMIĆ 6:4, 6:3, 6:7(8), 1:6, 6:2
A. FILIMONOVS – N. ZIMONJIĆ 3:6, 4:6, 2:6

17–19. jul, 1998. Beograd: (četvrtfinale, evro zona). Podloga: zemlja 

SR JUGOSLAVIJA – PORTUGAL 2:3 

D. VEMIĆ – J. CUNHA:SILVA 7:6(3), 6:3, 1:6, 6:3
N. ZIMONJIĆ – N. MARQUES 6:3, 0:6, 6:2, 3:6, 18:20
N. ĐORĐEVIĆ, D. VEMIĆ – E. COUTO, J. CUNHA-SILVA 7:6(5), 6:4, 6:7(2), 2:6, 3:6
D. VEMIĆ – N. MARQUES 3:6, 7:6(7), 6:3, 6:3
N. ZIMONJIĆ – J. CUNHA:SILVA 6:0, 7:6(2), 3:6, 5:7, 1:6

30. april – 2. maj, 1999. Kasablanka: (prvo kolo, evro-afrička zona) 

MAROKO – SR JUGOSLAVIJA 4:1 

K. ALAMI – N. GNJATOVIĆ 6:3, 6:1, 6:2
H. ARAZI – N. ĐORĐEVIĆ 6:7(8), 1:6, 6:0, 6:1, 6:1
K. ALAMI, H. ARAZI – N. ĐORĐEVIĆ, N. GNJATOVIĆ 7:5, 7:6(3), 6:3
M. EL AAREJ – N. GNJATOVIĆ 6:2, 6:2
K. ALAMI – Ž. TOŠIĆ (bez borbe Tošić dobio meč)

16–18. jul, 1999. Istanbul: (plej of, evroafrička zona). Podloga: tepih

TURSKA – SR JUGOSLAVIJA 3:2 

E. USTUNDAG – D. VEMIĆ 3:6, 7:6(3), 4:6, 3:6
E. ORAL – N. ĐORĐEVIĆ 3:6, 7:6(2), 6:4, 6:2
M. AZKARA, E. ORAL – N. ĐORĐEVIĆ, D. VEMIĆ 3:6, 7:5, 6:3, 6:4
E. ORAL – D. VEMIĆ 1:6, 1:6, 1:6
E. USTUNDAG – N. ĐORĐEVIĆ 6:4, 6:4, 7:6(4)
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24. maj, 2000.  Tunis: (evro-afrička grupa). Podloga: zemlja 

SR JUGOSLAVIJA – MONAKO 3:0 

N. ZIMONJIĆ – E. HEUSSNER 6:4, 3:6, 6:0
D. VEMIĆ – C. BOSIO 6:3, 6:3
R. DULIĆ:FIŠER, J. TIPSAREVIĆ – C. BOSIO, E. HEUSSNER 6:3, 7:6(3)

25 maj,  2000. Tunis: (evro-afrička grupa). Podloga: zemlja  

SR JUGOSLAVIJA – BOCVANA 3:0 

R. DULIĆ-FIŠER – L. BEWLAY 6:0, 6:1
N. ZIMONJIĆ – P. MOLEFE 6:3, 6:0
J. TIPSAREVIĆ, D. VEMIĆ – M. JUDD, P. MOLEFE 6:4, 6:0

26. maj 2000. Tunis: (evro-afrička grupa). Podloga: zemlja 

TUNIS – SR JUGOSLAVIJA 0:2 

C. JEMAI – J. TIPSAREVIĆ 3:6, 2:6
Y. MILED – N. ZIMONJIĆ 4:6, 0:6

27. maj, 2000. Tunis: (evro-afrička grupa). Podloga: zemlja

GRUZIJA – SR JUGOSLAVIJA 0:3 

K. BURCHULADZE – N. ZIMONJIĆ 1:6, 3:6
I. USHANGISHVILI – D. VEMIĆ 3:6, 1:6
K. BURCHULADZE , O. ENUKIDZE – R. DULIĆ-FIŠER, J. TIPSAREVIĆ 2:6, 3:6

28. maj, 2000. Tunis: (evro-afrička grupa, finale). Podloga: zemlja

MONAKO – SR JUGOSLAVIJA 0:3 

E. HEUSSNER – N. ZIMONJIĆ 1:6, 0:6
C. BOSIO – D. VEMIĆ 3:6, 1:6
E. HEUSSNER, C. BOGGETTI – R. DULIĆ-FIŠER, J. TIPSAREVIĆ 5:7, 2:6

27–29. april, 2001. Nelspruit: (evro-azijska grupa, prvo kolo). Tvrda podloga 

JUŽNA AFRIKA – SR JUGOSLAVIJA 5:0 

W. FERREIRA – D. VEMIĆ 3:6, 6:3, 6:3, 6:1
N. GODWIN – N. ZIMONJIĆ 4:6, 4:6, 6:2, 6:1, 6:2
W. FERREIRA, N. GODWIN – D. VEMIĆ, N. ZIMONJIĆ 7:6(3), 7:6(2), 4:6, 6:4
W. FERREIRA – N. ZIMONJIĆ 6:3, 6:7(2), 6:2
J. BOWER – J. TIPSAREVIĆ 6:1, 7:6(7)



20-22. jul, 2001. Beograd: (evro-azijska grupa, plej aut). Podloga: zemlja

SR JUGOSLAVIJA – POLJSKA 3:2 

J. TIPSAREVIĆ – B. DABROWSKI 6:3, 7:6(4), 6:4
D. VEMIĆ – K. PFEIFFER 7:5, 6:7(5), 6:7(7), 3:6
R. DULIĆ:FIŠER, J. TIPSAREVIĆ – B. DABROWSKI, M. MATKOWSKI 6:4, 6:3, 6:3
R. DULIĆ:FIŠER – B. DABROWSKI 3:6, 2:6, 1:6
J. TIPSAREVIĆ – K. PFEIFFER 6:2, 7:6(6), 0:6, 4:6, 6:4

3-5. maj, 2002. Beograd: (prvo kolo, evro-afrička grupa). Podloga: zemlja

SR JUGOSLAVIJA – JUŽNA AFRIKA 3:2 

V. PAVIĆEVIĆ – J. BOWER 6:3, 6:2, 5:7, 7:6(2)
D. VEMIĆ – L. VOSLOO 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(5)
D. MAĐAROVSKI, D. VEMIĆ – J. COETZEE, J. DE JAGER 5:7, 4:6, 2:6
V. PAVIĆEVIĆ – L. VOSLOO 6:3, 6:2, 3:6, 7:6(0)
V. OBRADOVIĆ – J. BOWER 5:7, 3:6

12–14. jul, 2012. Esch/Alzette: (četvrtfinale). Tvrda podloga 

LUKSEMBURG – SR JUGOSLAVIJA 3:2 

G. MULLER – N. ZIMONJIĆ 6:2, 6:1, 6:3
M. SCHEIDWEILER – J. TIPSAREVIĆ 4:6, 5:7, 6:4, 4:6
G. MULLER, M. SCHEIDWEILER – V. PAVIĆEVIĆ, N. ZIMONJIĆ 4:6, 6:1, 1:6, 6:7(7)
M. SCHEIDWEILER – V. PAVIĆEVIĆ 6:3, 7:5, 6:3
G. MULLER – J. TIPSAREVIĆ 4:6, 7:6(5), 7:6(4), 6:4

4–6. april, 2003. Beograd: (prvo kolo, evro-afrička zona). Podloga tepih

SR JUGOSLAVIJA – OBALA SLONOVAČE 4:1 

J. TIPSAREVIĆ – V. SANON 6:4, 3:6, 3:6, 6:3, 2:6
D. VEMIĆ – C. N'GORAN 6:4, 6:7(6), 6:4, 7:5
D. VEMIĆ, N. ZIMONJIĆ – C. N'GORAN, V. SANON 7:5, 6:3, 6:4
J. TIPSAREVIĆ – C. N'GORAN 6:2, 6:3, 7:5
I. BOZOLJAC – J. NABI 6:4, 6:2

11-14. jul 2003. Beograd: (četvrtfinale, evro-afrička zona). Podloga: zemlja  

SR JUGOSLAVIJA – BUGARSKA 4:1 

J. TIPSAREVIĆ – I. KUSHEV 6:3, 1:6, 6:2, 6:3
B. PASHANSKI – R. LUKAEV 6:3, 4:6, 7:6(3), 4:6, 4:6
D. PETROVIĆ, N. ZIMONJIĆ – T. ENEV, R. LUKAEV 6:3, 6:1, 6:2
J. TIPSAREVIĆ – R. LUKAEV 6:3, 6:1, 6:3
B. PAŠANSKI – T. ENEV 6:2, 6:4
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19–21. septembar, 2003. Atina: (polufinale, evro-afrička zona). Podloga: zemlja 

GRČKA – SR JUGOSLAVIJA 3:2 

S. PEPPAS J. – TIPSAREVIĆ 6:3, 3:6, 2:6, 6:2, 3:6
K. ECONOMIDIS – B. PAŠANSKI 6:2, 6:4, 6:2
E. ALEXIOU, A. JAKUPOVIC – D. PETROVIĆ, N. ZIMONJIĆ 6:7(6), 6:3, 6:2, 6:4
K. ECONOMIDIS – J. TIPSAREVIĆ 6:0, 7:6(6), 6:4

A. JAKUPOVIC – B. PAŠANSKI 4:6, 3:6

9–11. april, 2004. Beograd: (prvo kolo, evro-afrička zona). Podloga tepih

SRBIJA/CRNA GORA – LETONIJA 5:0 

N. ZIMONJIĆ – A. JUSKA 6:3, 6:2, 6:4
J. TIPSAREVIĆ – D. PAVLOVS 6:0, 6:0, 6:3
D. PETROVIĆ, N. ZIMONJIĆ – D. PAVLOVS, J. SKRODERIS 6:4, 6:0, 6:3
J. TIPSAREVIĆ – A. JUSKA 6:4, 6:4
N. ĐOKOVIĆ – J. SKRODERIS 6:2, 6:2

16–18. jul, 2004. Maia: (četvrtfinale, evro-afrička zona). Podloga: zemlja 

PORTUGAL – SRBIJA/CRNA GORA 0:5 

L. TAVARES – B. PAŠANSKI 6:3, 1:6, 6:1, 1:6, 2:6
F. GIL – J. TIPSAREVIĆ 2:6, 4:6, 1:6
F. GIL, L. TAVARES – N. ĆIRIĆ, D. VEMIĆ 6:1, 7:6(5), 3:6, 1:6, 4:6
R. MACHADO – D. VEMIĆ 3:6, 3:6
F. GIL – B. PAŠANSKI 7:6(3), 2:6, 0:6

24–26. septembar, 2004. Segedin: (polufinale, evro-afrička zona). Podloga: zemlja

MAĐARSKA – SRBIJA/CRNA GORA 0:3 

K. BARDOCZKY – B. PAŠANSKI 7:6(5), 4:6, 4:6, 2:6
G. BALAZS – J. TIPSAREVIĆ 1:6, 4:6, 2:6
K. BARDOCZKY, G. KISGYORGY – D. VEMIĆ, N. ZIMONJIĆ 3:6, 2:6, 2:6
K. BARDOCZKY – J. TIPSAREVIĆ (nije igrano)
G. BALAZS – B. PAŠANSKI (nije igrano)

4–6. mart, 2005. Novi Sad: (prvo kolo, evro-afrička zona 1). Podloga: zemlja

SRBIJA/CRNA GORA – ZIMBABVE 5:0 

N. ĐOKOVIĆ – G. CHIDZIKWE 6:4, 6:0, 6:4
J. TIPSAREVIĆ – G. TONGOONA 6:3, 6:2, 6:1
D. VEMIĆ, N. ZIMONJIĆ – G. CHIDZIKWE, G. TONGOONA 7:6(3), 6:0, 6:3
J. TIPSAREVIĆ – Z. NCUBE 6:0, 6:2

N. ĐOKOVIĆ – P. MAHEFU 6:1, 6:2



29. april – 1. maj, 2005. Beograd: (četvrtfinale, evro-afrička zona 1). Podloga: zemlja

SRBIJA/CRNA GORA – BELGIJA 2:3 

J. TIPSAREVIĆ – C. ROCHUS 2:6, 4:6, 7:5, 6:4, 6:1
N. ĐOKOVIĆ – O. ROCHUS 6:1, 5:7, 7:6(3), 1:6, 3:6
D. VEMIĆ, N. ZIMONJIĆ – D. NORMAN, K. VLIEGEN 3:6, 4:6, 6:3, 4:6
J. TIPSAREVIĆ – O. ROCHUS 6:7(8) 3:6, 7:6(3), 6:2, 6:4
N. ĐOKOVIĆ – K. VLIEGEN 3:6, 3:6, 6:3, 2:6

10–12. februar, 2006. Ramat Hasharon: (prvo kolo, zona 1). Tvrda podloga 

IZRAEL – SRBIJA/CRNA GORA 1:4 

D. SELA – J. TIPSAREVIĆ 6:7(3), 6:2, 0:6, 4:6
N. OKUN – N. ĐOKOVIĆ 6:7(2), 6:7(6), 2:6
J. ERLICH, A. RAM – I. BOZOLJAC, J. TIPSAREVIĆ 6:3, 6:2, 6:4
D. SELA – N. ĐOKOVIĆ 1:6, 2:6, 6:7(3)
N. OKUN – J. TIPSAREVIĆ 6:7(10), 4:6

7–9. april, 2006. Glazgov: (četvrtfinale, zona 1). Podloga: tepih 

VELIKA BRITANIJA – SRBIJA/CRNA GORA 2:3 

G. RUSEDSKI – J. TIPSAREVIĆ 6:3, 6:7(2), 7:5, 7:5
A. PARMAR – N. ĐOKOVIĆ 3:6, 2:6, 5:7
A. MURRAY, G. RUSEDSKI – I. BOZOLJAC, N. ZIMONJIĆ 3:6, 6:3, 3:6, 4:6
G. RUSEDSKI – N. ĐOKOVIĆ 3:6, 6:4, 3:6, 6:7(6)
A. PARMAR – I. BOZOLJAC 7:5, 6:4

22–24. septembar, 2006. Ženeva: (plej aut, svetska grupa). Tvrda podloga 

ŠVAJCARSKA – SRBIJA/CRNA GORA 4:1 

R. FEDERER – J. TIPSAREVIĆ 6:3, 6:2, 6:2
S. WAWRINKA – N. ĐOKOVIĆ 4:6, 6:3, 6:2, 6:7(3), 4:6
Y. ALLEGRO, R. FEDERER – I. BOZOLJAC, N. ZIMONJIĆ 7:6(3), 6:4, 6:4
R. FEDERER – N. ĐOKOVIĆ 6:3, 6:2, 6:3
M. CHIUDINELLI – J. TIPSAREVIĆ 6:4 ,6:1

6–8. april, 2007. Beograd: (četvrtfinale, evro zona 1). Podloga: zemlja 

SRBIJA – GRUZIJA 5:0 

N. ĐOKOVIĆ – G. CHANTOURIA 6:1, 5:0, Retired
J. TIPSAREVIĆ – L. CHIKHLADZE 6:4, 6:4, 7:5
I. BOZOLJAC, N. ZIMONJIĆ – L. CHIKHLADZE, G. KHRIKADZE 7:5, 6:4, 6:3
I. BOZOLJAC – L. CHIKHLADZE 4:6, 6:3, 7:6(6)
J. TIPSAREVIĆ – G. KHRIKADZE 6:0, 6:1
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21–23. septembar 2007. Beograd: (plej aut, svetska grupa). Podloga: zemlja 

SRBIJA – AUSTRALIJA 4:1 

N. ĐOKOVIĆ – P. LUCZAK 6:1, 6:4, 6:2
J. TIPSAREVIĆ – L. HEWITT 2:6, 6:3, 6:4, 1:6, 1:6
N. ĐOKOVIĆ, N. ZIMONJIĆ – P. HANLEY, L. HEWITT 3:6, 6:4, 6:3, 6:2
N. ĐOKOVIĆ – C. GUCCIONE 6:3, 7:6(3), 7:6(5)

B. PAŠANSKI – P. LUCZAK 4:6, 6:3, 6:1

8–10. februar, 2008. Moskva: (prvo kolo, svetska grupa). Tvrda podloga

RUSIJA – SRBIJA 3:2 

M. YOUZHNY – N. ZIMONJIĆ 2:6, 6:3, 6:2, 6:4
N. DAVYDENKO – V. TROICKI 6:1, 1:6, 6:3, 1:6, 6:2
M. YOUZHNY, D. TURSUNOV – N. ĐOKOVIĆ, N. ZIMONJIĆ 3:6, 6:7(6), 6:7(5)
N. DAVYDENKO – N. ĐOKOVIĆ 4:6, 3:6, 6:4, 0:0 (predaja)
D. TURSUNOV – V. TROICKI 6:7(7), 6:4, 3:6

19–21. septembar, 2008. Bratislava: (plej aut, svetska grupa). Tvrda podloga 

REPUBLIKA SLOVAČKA – SRBIJA 1:4 

D. HRBATY – N. ĐOKOVIĆ 2:6, 4:6, 3:6
L. LACKO – J. TIPSAREVIĆ 7:6(3), 6:4, 4:6, 6:7(5), 6:8
M. MERTINAK, F. POLASEK – V. TROICKI, N. ZIMONJIĆ 6:7(8), 4:6, 7:6(7), 6:7(5)
L. LACKO – V. TROICKI 3:6, 4:6
F. POLASEK – J. TIPSAREVIĆ (predaja bez borbe)

6–8. mart, 2009.  Benidorm: (prvo kolo, svetska grupa). Podloga: zemlja 

ŠPANIJA – SRBIJA 4:1 

D. FERRER – N. ĐOKOVIĆ 6:3, 6:3, 7:6(4)
R. NADAL – J. TIPSAREVIĆ 6:1, 6:0, 6:2
F. LOPEZ, T. ROBREDO – V. TROICKI, N. ZIMONJIĆ 6:7(5), 4:6, 6:7(7)
R. NADAL – N. ĐOKOVIĆ 6:4, 6:4, 6:1
D. FERRER – V. TROICKI 6:0, 6:3

18–20. septembar, 2009. Beograd: (plej aut svetska grupa). Tvrda podloga

SRBIJA – UZBEKISTAN 5:0 

J. TIPSAREVIĆ – D. ISTOMIN 6:2, 5:7, 6:1, 6:4
V. TROICKI – F. DUSTOV 6:4, 3:6, 6:3, 4:6, 6:2
J. TIPSAREVIĆ, N. ZIMONJIĆ – F. DUSTOV, D. ISTOMIN 6:2, 6:3, 6:2
V. TROICKI – M. INOYATOV 4:6, 6:4, 6:3
I. BOZOLJAC – V. UZAKOV 6:1, 6:4



5–7. mart, 2010. Beograd: (prvo kolo, svetska grupa). Podloga: zemlja

SRBIJA – SAD 3:2 

V. TROICKI – J. ISNER 7:6(4), 6:7(5), 7:5, 6:4
N. ĐOKOVIĆ – S. QUERREY 6:2, 7:6(4), 2:6, 6:3
J. TIPSAREVIĆ, N. ZIMONJIĆ – B. BRYAN, J. ISNER 6:7(8), 7:5, 6:7(8), 3:6
N. ĐOKOVIĆ – J. ISNER 7:5, 3:6, 6:3, 6:7(6), 6:4
V. TROICKI – S. QUERREY 5:7, 2:6

9–11. jul 2010.  Split: (četvrtfinale, svetska grupa). Tvrda podloga

HRVATSKA – SRBIJA 1:4 

I. LJUBIČIĆ – N. ĐOKOVIĆ 6:7(3), 4:6, 1:6
M. ČILIĆ – V. TROICKI 6:4, 7:5, 6:2
M. ČILIĆ, I. DODIG – J. TIPSAREVIĆ, N. ZIMONJIĆ 3:6, 2:6, 4:6
M. ČILIĆ – N. ĐOKOVIĆ 3:6, 3:6, 2:6
A. VEIĆ – J. TIPSAREVIĆ 2:6, 6:7(5)

17–19. septembar, 2010. Beograd: (polufinale, svetska grupa). Tvrda podloga

SRBIJA – ČEŠKA 3:2 

V. TROICKI – R. STEPANEK 6:4, 2:6, 4:6, 4:6
J. TIPSAREVIĆ – T. BERDYCH 7:5, 6:2, 2:6, 7:6(5)
N. ĐOKOVIĆ, N. ZIMONJIĆ – T. BERDYCH, R. STEPANEK 6:3, 1:6, 4:6, 1:6
N. ĐOKOVIĆ – T. BERDYCH 4:6, 6:3, 6:2, 6:4
J. TIPSAREVIĆ – R. STEPANEK 6:0, 7:6(6), 6:4

3–5. decembar, 2010. Beograd: (finale, svetska grupa). Tvrda podloga 

SRBIJA – FRANCUSKA 3:2 

J. TIPSAREVIĆ – G. MONFILS 1:6, 6:7(4), 0:6
N. ĐOKOVIĆ – G. SIMON 6:3, 6:1, 7:5
V. TROICKI, N. ZIMONJIĆ – A. CLEMENT, M. LLODRA 6:3, 7:6(3), 4:6, 5:7, 4:6
N. ĐOKOVIĆ – G. MONFILS 6:2, 6:2, 6:4
V. TROICKI – M. LLODRA 6:2, 6:2, 6:3

4–6. mart, 2011. Novi Sad: (prvo kolo, svetska grupa). Tvrda podloga 

SRBIJA – INDIJA 4:1 

V. TROICKI – R. BOPANNA 6:3, 6:3, 5:7, 3:6, 6:3
J. TIPSAREVIĆ – S. DEVVARMAN 5:7, 5:7, 6:7(3)
I. BOZOLJAC, N. ZIMONJIĆ – R. BOPANNA, S. DEVVARMAN 4:6, 6:3, 6:4, 7:6(10)
V. TROICKI – S. DEVVARMAN 6:4, 6:2, 7:5
J. TIPSAREVIĆ – K. RASTOGI 6:0, 6:1
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8–10. jul 2011. Halmstad: (četvrtfinale, svetska grupa). Tvrda podloga 

ŠVEDSKA – SRBIJA 1:4 

M. RYDERSTEDT – V. TROICKI 3:6, 1:6, 7:6(6), 5:7
E. ELESKOVIC – J. TIPSAREVIĆ 2:6, 0:1 Retired
S. ASPELIN, R. LINDSTEDT – N. ĐOKOVIĆ, N. ZIMONJIĆ 6:4, 7:6(5), 7:5
M. RYDERSTEDT – J. TIPSAREVIĆ 2:6, 5:7, 3:6
R. LINDSTEDT – V. TROICKI 6:3, 4:6 (predaja)

16–18. septembar, 2011. Beograd: (polufinale, svetska grupa). Tvrda podloga 

SRBIJA – ARGENTINA 2:3 

V. TROICKI – D. NALBANDIAN 4:6, 6:4, 2:6, 3:6
J. TIPSAREVIĆ – J. DEL POTRO 5:7, 3:6, 4:6
V. TROICKI, N. ZIMONJIĆ – J. CHELA, J. MONACO 7:6(4), 6:4 6:2
N. ĐOKOVIĆ – J. DEL POTRO 6:7(5), 0:3 (predaja)
J. TIPSAREVIĆ – J. MONACO 6:2 (predaja)

10–12. februar, 2012. Niš: (prvo kolo, svetska grupa). Tvrda podloga 

SRBIJA – ŠVEDSKA 4:1 

J. TIPSAREVIĆ – F. PRPIC 6:3, 6:3, 6:4
V. TROICKI – M. RYDERSTEDT 6:4, 6:3, 5:7, 6:3
J. TIPSAREVIĆ, N. ZIMONJIĆ – J. BRUNSTROM, R. LINDSTEDT 6:3, 3:6, 6:7(4), 7:6(3), 8:10
J. TIPSAREVIĆ – M. RYDERSTEDT 6:2, 7:6(5), 7:5
D. LAJOVIĆ – F. PRPIC 6:4, 6:4

6–8. april, 2012. Prag: (četvrtfinale). Podloga: zemlja

ČEŠKA  –  SRBIJA 4:1

T. BERDIH  –  V. TROICKI 6:2, 6:1, 6:2
R. STEPANEK – J. TIPSAREVIĆ 7:5, 4:6, 4:6, 6:4, 7:9
T. BERDIH, R. STEPANEK – I. BOZOLJAC, N. ZIMONJIĆ 6:4, 6:2,7:6
T. BERDIH – J. TIPSAREVIĆ 7:6, 7:6, 7:6
L. ROSOL – V. TROICKI 7:6, 7:5



SAVEZNI KAPITENI DEJVIS KUP REPREZENTACIJE
KRALJEVINE JUGOSLAVIJE/FNRJ/SFRJ/SRJ/SCG

/SRBIJE (1927–2012)
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1927. Hinko Würt (Zagreb)
1928. Hinko Würt (Zagreb)
1929. Zvonko Fink (Zagreb)
1930. Hinko Würt (Zagreb)
1931. Hinko Würt (Zagreb)
1932. Ivo Labaš (Zagreb)
1933. Franjo Šefer (Zagreb)
1934. dr Otton Heinz (Zagreb)
1935. inž. Fedor Malančec (Zagreb)
1936. inž. Fedor Malančec (Zagreb)
1937. dr Boško Miler (Zagreb)
1938. dr Boško Miler (Zagreb) 

Anton Dembić (Zagreb)
1939. dr Mladen Pavlica (Zagreb)

1946. inž. Pejo Lukinić (Zagreb)
1947. inž. Pejo Lukinić (Zagreb) 

dr Frane Bulić (Beograd)
1948. inž. Pejo Lukinić (Zagreb) 

dr Oskar Mohr (Zagreb)
1949. inž. Pejo Lukinić (Zagreb) 

dr Oleg Mandić (Zagreb)
1950. inž. Pejo Lukinić (Zagreb) 

Anton Dembić (Zagreb)
1951. inž. Pejo Lukinić (Zagreb)
1952. Dragoljub Jovanović (Beograd)

Vojislav Ristić (Beograd)
1953. Zvonko Fink (Zagreb)
1954. Zvonko Fink (Zagreb)
1955. Josip Palada (Zagreb)
1956. Josip Palada (Zagreb)
1957. Josip Palada (Zagreb)
1958. Ivan Janošić (Zagreb)
1959. Ivan Janošić (Zagreb)
1960. dr Stjepan Tončić (Zagreb)
1961. dr Stjepan Tončić (Zagreb)
1962. dr Stjepan Tončić (Zagreb)
1963. dr Stjepan Tončić (Zagreb)
1964. dr Stjepan Tončić (Zagreb)
1965. dr Stjepan Tončić (Zagreb) 

inž. Predrag Brixy (Zagreb)
1966. inž. Radmilo Nikolić (Beograd)
1967. inž. Radmilo Nikolić (Beograd)
1968. inž. Radmilo Nikolić (Beograd)

1969. inž. Radmilo Nikolić (Beograd)
1970. inž. Radmilo Nikolić (Beograd)
1971. inž. Radmilo Nikolić (Beograd)
1972. inž. Radmilo Nikolić (Beograd)
1973. inz. Radmilo Nikolić (Beograd)
1974. Mladen Würt (Zagreb)
1975. Mladen Würt (Zagreb)
1976. Nikica Nadali (Zagreb) 
1977. Nikica Nadali (Zagreb)
1978. Nikica Nadali (Zagreb)
1979. Nikica Nadali (Zagreb)
1980. Radmilo Armenulić (Beograd)
1981. Radmilo Armenulić (Beograd)
1982. Radmilo Armenulić (Beograd)
1983. Radmilo Armenulić (Beograd)
1984. Radmilo Armenulić (Beograd)
1985. Radmilo Armenulić (Beograd)
1986. Radmilo Armenulić (Beograd)
1987. Radmilo Armenulić (Beograd)
1988. Radmilo Armenulić (Beograd)
1989. Radmilo Armenulić (Beograd)
1990. Radmilo Armenulić (Beograd)
1991. Radmilo Armenulić (Beograd)
1992. Radmilo Armenulić (Beograd)
1993. Radmilo Armenulić (Beograd)
1994. Radmilo Armenulić (Beograd)
1995. Radmilo Armenulić (Beograd)
1996. Radmilo Armenulić (Beograd) 
1997. Milan Čonkić (Novi Sad)
1998. Milan Čonkić (Novi SAD)
1999. Milan Čonkić (Novi SAD)
2000. Nikola Špear (Subotica)
2001. Goran Bubanj (Beograd)
2002. Goran Bubanj (Beograd)
2003. Nenad Zimonjić (Beograd)
2004. Nenand Zimonjić (Beograd)
2005. Dejan Petrović (Kragujevac)
2006. Dejan Petrović (Kragujevac)
2007. Bogdan Obradović (Beograd)
2008. Bogdan Obradović (Beograd)
2009. Bogdan Obradović (Beograd)
2010. Bogdan Obradović (Beograd)
2011. Bogdan Obradović (Beograd)
2012. Bogdan Obradović (Beograd)
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DEJVIS KUP IGRAČI 
KRALJEVINE JUGOSLAVIJE/FNRJ/SFRJ/SRJ/SCG

/SRBIJE (1927–2012)

Pobede
/porazi   susreti   God.

1. Ivan Balaš (YUG) 0 – 2 1 1927.
2. Đorđe Dunđerski (YUG) 0 – 2 1 1927.
3. Franjo Šefer (YUG) 5 – 14 7 1928.
4. Aleksandar Popović (YUG) 0 – 3 1 1928.
5. Krešimir Fridrih (YUG) 3 – 3 3 1929.
6. Ivan Radović (YUG) 1 – 1 2 1930.
7. Franjo Kukuljević (YUG) 11 – 21 18 1930.
8. Franjo Punčec (YUG) 42 – 20 26 1933.
9. Josip Palada (YUG) 42 – 32 37 1933.

10. Dragutin Mitić (YUG) 41 – 29 29 1936.
11. Josip Šarić (YUG) 0 – 1 1 1947.
12. Stefan Laslo (YUG) 1 – 1 2 1948.
13. Milan Branović (YUG) 4 – 4 4 1949.
14. Petko Milojković (YUG) 2 – 1 3 1950.
15. Vladimir Petrović (YUG) 8 – 10 7 1952.
16. Ivko Plećević (YUG) 3 – 9 6 1952.
17. Ilija Panajotović (YUG) 5 – 15 11 1953.
18. Ladislav Jagec (YUG) 0 – 2 1 1955.
19. Sima Nikolić (YUG) 0 – 1 1 1957.
20. Aleksandar Popović (YUG) 0 – 1 1 1957.
21. Kamilo Keretić (YUG) 0 – 3 2 1958.
22. Boro Jovanović (YUG) 29 – 36 25 1959.
23. Vladimir Prešecki (YUG) 3 – 2 4 1961.
24. Nikola Pilić (YUG) 38 – 24 23 1961.
25. Srđan Jelić (YUG) 2 – 0 2 1963.
26. Željko Franulović (YUG) 32 – 27 22 1967.
27. Nikola Špear (YUG) 8 – 13 7 1969.
28. Zlatko Ivančić (YUG) 0 – 1 1 1971.
29. Zoltan Ilin (YUG) 8 – 11 7 1977.
30. Dragan Savić (YUG) 3 – 1 2 1978.

Pobede
/porazi   susreti   God.

31. Marko Ostoja (YUG) 18 – 9 11 1979.
32. Zoran Petković (YUG) 1 – 1 2 1980.
33. Slobodan Živojinović (YUG) 36 – 26 24 1981.
34. Branimir Horvat (YUG) 1 – 2 3 1981.
35. Goran Prpić (YUG) 9 – 13 12 1983.
36. Bruno Orešar (YUG) 6 – 8 8 1984.
37. Saša Hiršzon
38. Igor Flego (YUG) 0 – 3 2 1986.
39. Goran Ivanišević (YUG) 15 – 4 8 1988.
40. Srđan Muškatirović (YUG) 1 – 5 3 1991.
41. Nebojsa Đorđević (YUG) 7 – 11 11 1992.
42. Aleksandar Kitinov (YUG) 0 – 1 1 1992.
43. Bojan Vujić (SCG) 7 – 3 7 1995.
44. Nenad Zimonjić (SCG/ SRB) 38 – 20 42 1995.
45. Goran Mihajlović (YUG) 1 – 0 1 1995.
46. Dušan Vemić (SCG/SRB) 20 – 9 18 1996.
47. Vladimir Pavićević (YUG) 3 – 2 3 1997.
48. Nikola Gnjatović (YUG) 0 – 3 1 1999.
49. Željko Tošić (YUG) 0 – 0 1 1999.
50. Relja Dulić (YUG) 5 – 1 5 2000.
51. Janko Tipsarević (SCG/SRB) 38 – 16 33 2000.
52. Darko Mađarovski (YUG) 0 – 1 1 2002.
53. Vladimir Obradović (YUG) 0 – 1 1 2002.
54. Ilija Bozoljac (SRB) 6 – 4 8 2003.
55. Boris Pašanski (SCG) 6 – 2 5 1953.
56. Dejan Petrović (SCG) 2 – 1 3 2003.
57. Novak Đoković (SCG/SRB) 28 – 9 17 2004.
58. Nikola Ćirić (SCG) 1 – 0 1 2004.
59. Viktor Troicki (SRB) 14 – 9 13 2008.
60. Dušan Lajović (SRB) 1 – 0 1 2012. 

Фали Саша Хиршзон
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REZULTATI FED KUP REPREZENTACIJE 
SFRJ/SRJ/SCG/SRBIJE (1969–2012)

21. maj, 1969. Atina: (drugo kolo, svetska grupa). Podloga: zemlja 

SAD – JUGOSLAVIJA 3:0

N. RICHEY – B. KOSTIĆ 6:0, 6:0
J. HELDMAN – I. ŠKULJ 6:0, 6:3
P. BARTKOWICZ, N. RICHEY – L. DVORNIK, I. ŠKULJ 6:1, 6:0

20. maj, 1970. Freiburg: (drugo kolo, svetska grupa). Podloga: zemlja 

SAD – JUGOSLAVIJA 3:0

P. BARTKOWICZ – B. KOSTIĆ 6:0, 6:0
J. HELDMAN – I. ŠKULJ 6:0, 6:0
M. BEATTIE, J. HELDMAN – A. PIPAN, I. ŠKULJ 6:2, 6:1

1. maj, 1973. Bad Homburg, Zapadna Nemačka: (svetska grupa, prvo kolo). Podloga: zemlja

DANSKA – JUGOSLAVIJA  2:1

A. SORENSEN – M. JAUŠOVEC 0:6, 5:7
KLOUGART – J. GENČIĆ 6:3, 6:2
D. EKNER, A. SORENSEN – J. GENČIĆ, M. JAUŠOVEC 6:0, 2:6, 7:5

3. maj, 1973. Bad Homburg: (svetska grupa, drugo kolo). Podloga: zemlja

AUSTRIJA – JUGOSLAVIJA 2:1  

S. PACHTA – M. JAUŠOVEC 3:6, 6:2,2:6
V. BUCHE – J. GENČIĆ 6:3,6:1
V. BUCHE, S. PACHTA – J. GENČIĆ, M. JAUŠOVEC 7:5 7:5

11. maj, 1975. Francuska: (svetska grupa, prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ARGENTINA  0:2 

D. ALAVANTIĆ – B. ARAUJO 0:6, 0:6
M. JAUŠOVEC – R. GISCAFRE 4:6, 6:3, 2:6

22–29. avgust, 1976. Filadelfija,SAD: (svetska grupa, drugo kolo). Podloga: tepih. 

SAD – JUGOSLAVIJA  3:0 

R. CASALS – D. ALAVANTIĆ 6:1,6:1
B. KING – M. JAUŠOVEC 6:0, 7:6
R. CASALS, B. KING – D. ALAVANTIĆ, M. JAUŠOVEC 6:0, 6:0



22–29. avgust, 1976. Filadelfija, SAD: (svetska grupa, drugo kolo). Podloga: tepih

JUGOSLAVIJA – NORVEŠKA  2:1 

D. ALAVANTIĆ – B. KJOLSTAD 6:1,3:6, 6:3
M. JAUŠOVEC – E. GRINDVOLD 6:3, 6:2
D. ALAVANTIĆ, J. PAPIŠTA – E. GRINDVOLD, K. ROBSAHM 0:6, 1:6

27. novembar – 3. decembar, 1978. Melburn, Australija: (svetska grupa, prvo kolo). Podloga: trava

SSSR – JUGOSLAVIJA  3:0  

N. CHMYREVA – N. DELMESTRE 6:1, 6:0
O. MOROZOVA – M. JAUŠOVEC 6:1, 6:0
N. CHMYREVA, E. ELISEENKO – N. DELMESTRE, M. JAUŠOVEC 6:2, 6:3

27. novembar – 3. decembar, 1978. Melburn, Australija: (svetska grupa, prvo kolo). Podloga: trava

JUGOSLAVIJA – NORVEŠKA 3:0 

N. DELMESTRE – B. KJOLSTAD 6:0, 6:3
M. JAUŠOVEC – E. GRINDVOLD 6:1, 6:2
N. DELMESTRE, M. JAUŠOVEC – E. GRINDVOLD, B. KJOLSTAD 3:6, 6:3,6:2

30. april – 6. maj, 1979. Madrid, Španija: (svetska grupa). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – AUSTRALIJA  0:3 

L. DEGEN – K. REID 2:6, 0:6
M. JAUŠOVEC – D. BALESTRAT 2:6, 7:5 2:6
L. DEGEN, M. JAUŠOVEC – K. REID, W. TURNBULL 3:6, 3:6

30. april – 6. maj, 1979. Madrid, Španija: (prvo kolo, svetska grupa). Podloga: zemlja

ŠPANIJA – JUGOSLAVIJA  1:2 

M. ALVAREZ – R. ŠAŠAK 6:3, 6:1
C. PEREA-ALCALA – M. JAUŠOVEC 2:6, 0:6
M. ALVAREZ, C. PEREA-ALCALA – M. JAUŠOVEC, R. ŠAŠAK 8:10, 6:3,1:6

19–25. maj, 1980. Berlin: (svetska grupa, prvo kolo). Podloga: zemlja

ČEHOSLOVAČKA – JUGOSLAVIJA 3:0 

R. TOMANOVA – R. ŠAŠAK 6:3, 6:2
H. MANDLIKOVA – M. JAUŠOVEC 6:3, 6:4
Y. BRZAKOVA, I. BUDAROVA – M. JAUŠOVEC, R. ŠAŠAK 7:6, 1:6, 6:1
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19–25. maj, 1980. Berlin: (svetska grupa, prvo kolo). Podloga: zemlja 

KANADA – JUGOSLAVIJA 1:2

N. BLAND – R. ŠAŠAK 7:5, 1:6, 3:6
M. BLACKWOOD – M. JAUŠOVEC 2:6, 2:6
M. BLACKWOOD, K. DEWIS – M. JAUŠOVEC, R. ŠAŠAK 3:6, 6:4,6:4

9–15. novembar, 1981. Tokio, Japan: (svetska grupa, plej-of ). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – BRAZIL 0:3 

S. GOLEŠ – C. MONTEIRO 2:6, 7:6, 2:6
R. ŠAŠAK – P. MEDRADO 2:6, 3:6
S. GOLEŠ, R. ŠAŠAK – P. MEDRADO, C. MONTEIRO 6:4,3:6, 3:6

9–15. novembar, 1981. Tokio, Japan: (svetska grupa, plej-of ). Podloga: zemlja

TAJPEI – JUGOSLAVIJA  0:3 

H. WEN – S. GOLEŠ 3:6, 0:3 (predaja)
C. HO – R. ŠAŠAK 1:6, 2:6
L. HSIEH, M. HSU – S. GOLEŠ, R. ŠAŠAK 2:6, 1:6

9–15. novembar, 1981. Tokio, Japan: (svetska grupa, prvo kolo). Podloga: zemlja

ITALIJA – JUGOSLAVIJA  2:1 

S. SIMMONDS – R. ŠAŠAK 7:6, 6:1
B. ROSSI – M. JAUŠOVEC 0:6, 3:6
P. MURGO, S. SIMMONDS – M. JAUŠOVEC, R. ŠAŠAK 6:3,6:2

9–15. novembar, 1981. Tokio, Japan: (svetska grupa, plej-aut). Podloga: zemlja

HONG KONG (KINA) – JUGOSLAVIJA 0:3 

N. SPELMAN – S. GOLEŠ 3:6, 3:6
P. HY-BOULAIS – R. ŠAŠAK 1:6, 2:6
P. HY-BOULAIS, Y. LING – S. GOLEŠ, R. ŠAŠAK 1:6, 6:7

17–24. jul, 1983. Cirih: (svetska grupa, četvrtfinale). Podloga: zemlja

SAD – JUGOSLAVIJA 2:1 

C. REYNOLDS – S. GOLEŠ 5:7, 6:3,10:12
A. JAEGER – R. ŠAŠAK 6:0, 6:1
C. REYNOLDS, P. SMITH – S. GOLEŠ, R. ŠAŠAK 6:3, 6:4



17–24. jul, 1983. Cirih: (svetska grupa, drugo kolo, plej of ) 

JUGOSLAVIJA – KINA 3:0 

S. GOLEŠ – L. YU 7:6, 6:3
R. ŠAŠAK – P. WANG 6:4,7:6
S. GOLEŠ, R. ŠAŠAK – L. YU, P. WANG 6:0, 7:6

17–24. jul, 1983. Cirih: (svetska grupa, prvo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – REP. KOREJA 2:1 

S. GOLEŠ – M. SEOL 2:6, 6:7
R. ŠAŠAK – S. KIM 3:6, 6:2, 6:3
S. GOLEŠ, R. ŠAŠAK – S. KIM, S. SHIN 7:6, 6:4

15–22. jul, 1984. Sao Paolo, Brazil: (svetska grupa, polufinale). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ČEHOSLOVACKA 0:3 

S. GOLEŠ – H. SUKOVA 6:2,1:6, 5:7
M. JAUŠOVEC – H. MANDLIKOVA 6:2,3:6, 4:6
M. JAUŠOVEC, R. ŠAŠAK – I. BUDAROVA, M. SKUHERSKA 4:6, 6:4, 4:6

15–22. jul, 1984. Sao Paolo, Brazil: (svetska grupa, plej-of ). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA  – BUGARSKA 2:1 

S. GOLEŠ – K. MALEEVA 6:4,7:5
M. JAUŠOVEC – M. MALEEVA-FRAGNIERE 6:3, 3:6, 1:6
S. GOLEŠ, M. JAUŠOVEC – K. MALEEVA, M. MALEEVA-FRAGNIERE 6:3, 6:1

15–22. jul, 1984. Sao Paolo, Brazil: (svetska grupa, plej-of ). Podloga: zemlja 

JUGOSLAVIJA – IZRAEL 3:0 

S. GOLEŠ – R. BINYAMINI 6:0, 6:1
M. JAUŠOVEC – O. BIALISTOZKY 6:2, 6:3
S. GOLEŠ, R. ŠAŠAK – O. BIALISTOZKY, S. DORON 6:4, 6:0

15–22. jul, 1984. Sao Paolo, Brazil: (svetska grupa, prvo kolo). Podloga: zemlja 

JUGOSLAVIJA – REP. KOREJA 3:0 

S. GOLEŠ – M. SEOL 6:0, 6:3
M. JAUŠOVEC – H. PARK 6:2, 6:2
M. JAUŠOVEC, R. ŠAŠAK – E. HAN, J. LEE 7:6, 5:7, 6:2
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6–14. oktobar, 1985. Nagoja, Japan: (svetska grupa, drugo kolo). Tvrda podloga

BUGARSKA – JUGOSLAVIJA 3:0 

K. MALEEVA – M. JAUŠOVEC 6:4, 6:2
M. MALEEVA-FRAGNIERE – S. GOLEŠ 6:1, 6:3
K. MALEEVA, M. MALEEVA-FRAGNIERE – S. GOLEŠ, A. VINKLER 6:4, 7:6(7)

6–14. oktobar, 1985. Nagoja, Japan: (svetska grupa, prvo kolo plej-aut). Tvrda podloga

IRSKA – JUGOSLAVIJA 0:3 

J. THORNTON – M. JAUŠOVEC 3:6, 0:6
S. NICHOLSON – S. GOLEŠ 6:4, 4:6, 3:6
D. CRAIG, J. THORNTON – S. GOLEŠ, A. VINKLER 2:6, 2:6

20–27. jul, 1986. Prag: (svetska grupa, drugo kolo). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – ITALIJA 1:2

K. ŠKULJ – S. CECCHINI 7:6(6), 6:7(6), 3:6
S. GOLEŠ – R. REGGI-CONCATO 4:6, 5:7
S. GOLEŠ, A. VINKLER – L. GARRONE, R. REGGI-CONCATO 3:6, 7:6(4), 6:3

20–27. jul, 1986. Prag: (svetska grupa, prvo kolo, plej-aut). Podloga: zemlja 

JUGOSLAVIJA – NORVEŠKA 3:0 

K. ŠKULJ – A. SUNDE 6:2, 6:1
S. GOLEŠ – A. JONSSON-RAAHOLT 6:2, 6:0

S. GOLEŠ, A. VINKLER – A. JONSSON-RAAHOLT, A. SUNDE 6:3, 7:6(2)

20–27. jul, 1986. Prag: (svetska grupa, prvo kolo). Podloga: zemlja 

JUGOSLAVIJA  – POLJSKA 3:0 

K. ŠKULJ – E. ZERDECKA 6:3, 7:5
S. GOLEŠ – M. WANIEK 6:3, 6:3
S. GOLEŠ, A. VINKLER – M. WANIEK, R. SKRZYPCZYNSKA 6:4, 6:3

26. jul – 2. avgust, 1987. Vankuver, Kanada: (svetska grupa, drugo kolo). Tvrda podloga

JUGOSLAVIJA – ČEHOSLOVAČKA 0:3 

K. ŠKULJ – H. SUKOVA 2:6, 3:6
S. GOLEŠ – H. MANDLIKOVA 4:6, 3:6
S. GOLEŠ, R. ŠAŠAK – J. NOVOTNA, R. RAJCHRTOVA 4:6, 7:5, 4:6



26. jul – 2. avgust, 1987. Vankuver, Kanada: (svetska grupa, prvo kolo plej-aut). Tvrda podloga

POLJSKA  – JUGOSLAVIJA 1:2 

E. ZERDECKA – K. ŠKULJ 7:5, 6:2
R. SKRZYPCZYNSKA – S. GOLEŠ 3:6, 1:6
R. SKRZYPCZYNSKA, E. ZERDECKA – S. GOLEŠ, R. ŠAŠAK 2:6, 4:6

4–11. decembar, 1988. Melburn, Australija: (svetska grupa, četvrtfinale). Tvrda podloga

HOLANDIJA – JUGOSLAVIJA 3:0 

M. BOLLEGRAF – T. ČERNE 6:4, 6:4
B. SCHULTZ-MCCARTHY – K. ŠKULJ 6:2, 6:2
C. BAKKUM, B. SCHULTZ-MCCARTHY – T. ČERNE, K. ŠKULJ 6:0, 5:7, 6:2

4–11. decembar, 1988. Melburn, Australija: (svetska grupa, drugo kolo, plej-aut). Tvrda podloga

IRSKA  – JUGOSLAVIJA 1:2

J. GRIFFITHS – T. ČERNE 4:6, 7:5, 6:1
L. O'HALLORAN – K. ŠKULJ 3:6, 2:6
J. GRIFFITHS, L. O'HALLORAN – M. JAUŠOVEC, K. ŠKULJ 4:6, 1:6

4–11. decembar, 1988. Melburn, Australija: (svetska grupa, prvo kolo). Tvrda podloga

SSSR – JUGOSLAVIJA 3:0 

L. SAVCHENKO – T. ČERNE 6:2, 6:1
N. ZVEREVA – K. ŠKULJ 6:1, 6:4
L. SAVCHENKO, N. ZVEREVA – M. JAUŠOVEC, K. ŠKULJ 6:1, 6:3

1–9. oktobar, 1989. Tokio, Japan: (svetska grupa, polufinale, plej-aut). Tvrda podloga

INDONEZIJA – JUGOSLAVIJA 2:0 

S. ANGGARKUSUMA – N. ERCEGOVIĆ 6:1, 4:6, 6:2
Y. BASUKI S. – GOLEŠ (predaja bez borbe)

1–9. oktobar, 1989. Tokio, Japan: (svetska grupa, čtvrfinale, plej-aut). Tvrda podloga

JUGOSLAVIJA – REP. KOREJA  2:1

N. ERCEGOVIĆ – S. IM 1:6, 3:6
S. GOLEŠ – I. KIM 6:2, 6:3
S. GOLEŠ, M. JAUŠOVEC – S. IM, I. KIM 6:3, 7:6(7)

1–9. oktobar, 1989. Tokio, Japan: (svetska grupa, drugo kolo). Tvrda podloga

IZRAEL – JUGOSLAVIJA  1:2 

H. OHAYON – N. ERCEGOVIĆ 6:2, 6:3
I. BERGER – S. GOLEŠ 6:1, 4:6, 4:6
I. BERGER, H. OHAYON – S. GOLEŠ, M. JAUŠOVEC 4:6, 4:6
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1–9. oktobar, 1989. Tokio, Japan: (svetska grupa, prvo kolo). Tvrda podloga

FILIPINI – JUGOSLAVIJA  0:3 

D. CASTILLEJO – N. ERCEGOVIĆ 1:6, 1:6
S. CASTILLEJO – S. GOLEŠ 1:6, 3:6
D. CASTILLEJO, D. SUAREZ – S. GOLEŠ, M. JAUŠOVEC 2:6, 1:6

1–9. oktobar, 1989. Tokio, Japan: (svetska grupa, prvo kolo). Tvrda podloga 

JUGOSLAVIJA – HOLANDIJA 0:2

N. ERCEGOVIĆ – N. KRIJGER-JAGERMAN 6:2, 4:6, 0:6
S. GOLEŠ – B. SCHULTZ-MCCARTHY 6:7(5), 0:6

1–9. oktobar, 1989. Tokio, Japan: (svetska grupa, prvo kolo). Tvrda podloga 

JUGOSLAVIJA – JAMAJKA 3:0 

N. ERCEGOVIĆ – C. WALTER 6:1, 6:0
S. GOLEŠ – J. VAN RYCK DE GROOT 6:0, 6:2
S. GOLEŠ, M. JAUŠOVEC – D. BELL, J. VAN RYCK DE GROOT 6:1, 6:0

21–29 jul, 1990. Atlanta, SAD: (svetska grupa, druga runda). Tvrda podloga

JUGOSLAVIJA – ŠVAJCARSKA 0:3 

G. MATIĆ – C. CSEREPY 2:6, 4:6
N. ERCEGOVIĆ – E. ZARDO 0:6, 0:6
N. ERCEGOVIĆ, G. MATIĆ – E. KRAPL, E. ZARDO 0:6, 4:6

21–29 jul, 1990. Atlanta, SAD: (svetska grupa, kvalifikacije, prvo kolo). Tvrda podloga

INDONEZIJA – JUGOSLAVIJA 2:1 

S. ANGGARKUSUMA – G. MATIĆ 4:6, 4:6
Y. BASUKI – N. ERCEGOVIĆ 6:0, 6:7(3), 8:6
I. MOERID, S. ANGGARKUSUMA – S. GOLEŠ, G. MATIĆ 6:4, 6:3

21–29 jul, 1990. Atlanta, SAD: (svetska grupa, kvalifikacije, prvo kolo). Tvrda podloga

SAD – JUGOSLAVIJA 3:0 

G. MATIĆ – R. FARRINGTON 6:0, 6:0
N. ERCEGOVIĆ – K. CARTWRIGHT 6:2,6:2
N. ERCEGOVIĆ, G. MATIĆ – R. FARRINGTON, K. CARTWRIGHT 6:2,6:1

21–29 jul, 1990. Atlanta, SAD: (svetska grupa, kvalifikacije, prvo kolo). Tvrda podloga

JUGOSLAVIJA – GRČKA 2:0 

G. MATIĆ – C. ZACHARIADOU 6:3, 6:3
N. ERCEGOVIĆ – O. TSARBOPOULOU 6:1,7:5



22. jul, 1991. Notingem, Engleska: (svetska grupa, prvo kolo) 

JUGOSLAVIJA – INDONEZIJA 0:3 

L. PAVLOV – S. ANGGARKUSUMA 3:6, 3:6
N. ERCEGOVIĆ – Y. BASUKI 4:6, 5:7
N. ERCEGOVIĆ, L. PAVLOV – Y. BASUKI, S. ANGGARKUSUMA 2:6, 2:6

25. jul, 1991. Notingem, Engleska: (svetska grupa, prvo kolo)

JUGOSLAVIJA – FRANCUSKA 0:2 

L. PAVLOV – M. PIERCE 0:6, 1:6
N. ERCEGOVIĆ – N. TAUZIAT 2:6, 7:5, 2:6

26. jul, 1991. Notingem, Engleska: (svetska grupa, prvo kolo)

BELGIJA – JUGOSLAVIJA 3:0 

S. WASSERMAN – L. PAVLOV 6:2, 6:3
S. APPELMANS – N. ERCEGOVIĆ 6:2, 6:1
S. APPELMANS, S. WASSERMAN – N. ERCEGOVIĆ, L. PAVLOV 6:1, 6:0

13. april, 1992: Atina, Grčka: (evropska zona, kvalifikacije). Podloga: zemlja

LETONIJA – JUGOSLAVIJA 3:0 

O. BUSHEVITSA – B. IVANOVIĆ 6:3, 6:0
L. SAVCHENKO – L. PAVLOV 6:3, 6:1
O. BUSHEVITSA, L. SAVCHENKO – B. IVANOVIĆ, L. PAVLOV 6:2, 6:0

14. april, 1992. Atina, Grčka: (evro-afrička zona, kvalifikacije). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – TUNIS 3:0 

B. IVANOVIĆ – I. ESSAIES 6:1, 6:1
L. PAVLOV – S. SFAR 7:6(6), 6:1
L. PAVLOV, M. RANĐELOVIĆ – I. ESSAIES, S. SFAR 6:4, 6:0

15. april, 1992. Atina, Grčka: (evro-afrička zona, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

JUGOSLAVIJA – MALTA 3:0 

B. IVANOVIĆ – H. ASCIAK 6:3, 7:5
L. PAVLOV – C. CASSAR-TORREGGIANI 6:2,6:0
B. IVANOVIĆ, L. PAVLOV – H. ASCIAK, C. CASSAR-TORREGGIANI 6:3, 2:6, 6:3

Т
ЕН

И
С

б
ез

 г
р

ан
и

ц
а

826



ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

827

16. april, 1992. Atina, Grčka: (evro-afrička zona, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

JUŽNA AFRIKA – JUGOSLAVIJA 3:0 

E. REINACH – B. IVANOVIĆ 6:0, 6:2
A. COETZER – L. PAVLOV 6:3,6:0
M. DE SWARDT, J. KRUGER – B. IVANOVIĆ, M. RANĐELOVIĆ 6:0, 6:0

8. maj, 1995. Najrobi, Kenija: (evro-afrička zona 2, kvalifikacije). Podloga: zemlja

KENIJA – JUGOSLAVIJA  0:3 

A. RANA – D. ZARIĆ 0:6, 0:6
P. WILUNDA – K. MIŠIĆ 1:6, 3:6
F. MBUGUA, P. WILUNDA – D. ILIĆ, D. ZARIĆ 1:6, 1:6

9. maj, 1995. Najrobi, Kenija: (evro-afrička zona 2, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

MALI – JUGOSLAVIJA  0:3 

H. ASCIAK – B. IVANOVIĆ 1:6, 0:6
L. CAMENZULI – K. MIŠIĆ 0:6, 2:6
H. ASCIAK, L. CAMENZULI – D. ILIĆ, D. ZARIĆ 1:6, 2:6

10. maj, 1995. Najrobi, Kenija: (evro-afrička zona 2, kvalifikacije). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – KIPAR 3:0 

B. IVANOVIĆ – E. PILAVA PAPANIKOLAOU 6:1, 6:1
D. ZARIĆ – A. ANASTASIOU 6:2, 6:0
D. ILIĆ, D. ZARIĆ – A. ANASTASIOU, E. PILAVA PAPANIKOLAOU 6:1, 6:0

11. maj, 1995. Najrobi, Kenija: (evro-afrička zona 2, kvalifikacije). Podloga: zemlja

IRSKA – JUGOSLAVIJA  2:1

L. O'HALLORAN – D. ZARIĆ 1:6, 0:6
K. NUGENT – K. MIŠIĆ 6:3, 4:6, 6:2
K. NUGENT, L. O'HALLORAN – D. ILIĆ, D. ZARIĆ 6:7(3), 7:6(5), 6:4

13 maj, 1995. Najrobi, Kenija: (evro-afrička zona 2, kvalifikacije). Podloga: zemlja

JUGOSLAVIJA – DANSKA  2:1 

B. IVANOVIĆ – T. SCHEUER-LARSEN 7:5, 6:2
D. ZARIĆ – K. PTASZEK 6:4, 6:3
D. ILIĆ, K. MIŠIĆ – K. PTASZEK, T. SCHEUER-LARSEN 6:1,3:6, 2:6



22. april, 1996. Mursija, Španija: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja

ŠVAJCARSKA – JUGOSLAVIJA 3:0 

P. SCHNYDER – S. NAĆUK 6:2, 6:3
M. HINGIS – B. IVANOVIĆ 6:2, 6:1
A. BUERGIS, M. HINGIS – S. NAĆUK, D. ZARIĆ 6:1, 6:3

23. april, 1996. Mursija, Španija: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

HRVATSKA – JUGOSLAVIJA 3:0 

M. LUČIĆ – S. NAĆUK 6:4, 3:6, 7:5
I. MAJOLI – D. ZARIĆ 6:2, 6:2
M. MURIĆ, S. TALAJA – S. NAĆUK, D. ZARIĆ 6:2, 6:1

24. april, 1996. Mursija, Španija: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja

GRUZIJA – JUGOSLAVIJA  2:1 

S. MANAGADZE – S. NAĆUK 2:6, 6:3, 6:4
N. LOUARSABISHVILI – B. IVANOVIĆ 6:1, 6:4
N. LOUARSABISHVILI, S. MANAGADZE – S. NAĆUK, D. ZARIĆ 2:6, 4:6

5. maj, 1997. Manavgat, Turska: (evro-afrička zona 2, kvalifikacije). Podloga: zemlja

ALŽIR – JUGOSLAVIJA 0:3 

L. HAMEURLAINE – S. NAĆUK 0:6, 1:6
O. BOUCHABOU – D. ZARIĆ 0:6, 1:6
L. HAMEURLAINE, S. TAKOURABET – D. ILIĆ, L. NANUŠEVIĆ 3:6, 3:6

6. maj, 1997. Manavgat, Turska: (evro-afrička zona 2, kvalifikacije). Podloga: zemlja

ISLAND – JUGOSLAVIJA 0:3 

I. STAUB – L. NANUŠEVIĆ 2:6, 0:6
S. STEFANSDOTTIR – D. ZARIĆ 2:6, 2:6
J. JONSDOTTIR, S. STEFANSDOTTIR – D. ILIĆ, L. NANUŠEVIĆ 0:6, 2:6

7 maj, 1997. Manavgat, Turska: (evro-afrička zona 2, kvalifikacije). Podloga: zemlja

KAMERUN – JUGOSLAVIJA  0:3 

C. NJEUMA – D. ILIĆ 6:7(3), 4:6
N. SIENKOB – S. NAĆUK 0:6, 0:6
C. NJEUMA, N. SIENKOB – D. ILIĆ, L. NANUŠEVIĆ 3:6, 3:6
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8. maj, 1997. Manavgat, Turska: (evro-afrička zona 2, kvalifikacije). Podloga: zemlja

IRSKA – JUGOSLAVIJA 0:3 

K. NUGENT – S. NAĆUK 2:6, 4:6
G. NILAND – D. ZARIĆ 2:6, 2:6
K. NUGENT, L. O'HALLORAN – L. NANUŠEVIĆ, D. ZARIĆ 3:6, 4:6

9. maj, 1997. Manavgat, Turska: (evro-afrička zona 2, kvalifikacije). Podloga: zemlja

TUNIS – JUGOSLAVIJA 0:3 

I. ZOUABI – S. NAĆUK 2:6, 2:6
S. SFAR – D. ZARIĆ 6:4,3:6, 4:6
A. FERJANI, I. ZOUABI – D. ILIĆ, L. NANUŠEVIĆ 1:6, 3:6

14. april, 1998. Mursija, Španija: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

UKRAJINA – JUGOSLAVIJA 3:0 

D. TOPALOVA – B. MAJSTOROVIĆ 6:2, 6:0
P. NOLA – D. ZARIĆ 6:1, 6:2
P. NOLA, D. TOPALOVA – B. BOJOVIĆ, D. ZARIĆ 6:2, 6:2

15. april, 1998. Mursija, Španija: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

ŠVEDSKA  – JUGOSLAVIJA  2:1 

K. TRISKA – D. ZARIĆ 7:5, 5:7, 9:7
A. SVENSSON – S. NAĆUK 6:4,3:6, 4:6
A. SVENSSON, K. TRISKA – S. NAĆUK, D. ZARIĆ 5:7, 6:1,6:1

16. april, 1998. Mursija, Španija: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

MAĐARSKA  – JUGOSLAVIJA  1:2 

Z. GUBACSI – D. ZARIĆ 4:6, 6:2, 8:6
P. GASPAR – S. NAĆUK 1:6, 3:6
P. GASPAR, Z. GUBACSI – T. JEČMENICA, D. ZARIĆ 4:6, 3:6

19. april, 1999. Mursija, Španija: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja

BUGARSKA – JUGOSLAVIJA 3:0 

D. TOPALOVA – B. MAJSTOROVIĆ 6:2,6:0
P. NOLA – D. ZARIĆ 6:1,6:2
P. NOLA, D. TOPALOVA – B. BOJOVIĆ, D. ZARIĆ 6:2, 6:2



20. april, 1999. Mursija, Španija: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja

VELIKA BRITANIJA – JUGOSLAVIJA 3:0

J. WARD – B. MAJSTOROVIĆ 4:6, 6:2, 6:2
S. SMITH – D. ZARIĆ 6:4, 6:2
J. PULLIN, L. LATIMER – B. BOJOVIĆ, D. ZARIĆ 6:3, 6:2

21. april, 1999. Mursija, Španija: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja

FINSKA – JUGOSLAVIJA 2:1 

H. AALTO – B. MAJSTOROVIĆ 6:1, 6:2
M. RAUTAJOKI – D. ZARIĆ 3:6, 2:6
H. AALTO, K. LAMPINEN – B. BOJOVIĆ, D. ZARIĆ 6:1, 7:6(8)

28. mart, 2000. Estoril, Portugal: (evro-afrička zona 2, kvalifikacije). Podloga: zemlja

GRUZIJA – JUGOSLAVIJA 1:2 

S. DEVIDZE – D. ZARIĆ 2:6, 4:6
M. CHAKHNASHVILI – K. MIŠIĆ 7:5, 6:3
M. CHAKHNASHVILI, S. DEVIDZE – K. MIŠIĆ, D. ZARIĆ 6:2, 6:7(5), 1:6

29. mart, 2000. Estoril, Portugal: (evro-afrička zona 2, kvalifikacije). Podloga: zemlja

KIPAR – JUGOSLAVIJA 0:3 

P. AKRITAS – R. LJUKOVČAN 3:6, 4:6
A. STYLIANIDOU – D. ZARIĆ 0:6, 0:6
P. AKRITAS, A. STYLIANIDOU – K. MIŠIĆ, M. PETROVIĆ 0:6, 1:6

30. mart, 2000. Estoril, Portugal: (evro-afrička zona 2, kvalifikacije). Podloga: zemlja

JERMENIJA – JUGOSLAVIJA 0:3 

S. SARINGULYAN – M. PETROVIĆ 2:6, 1:6
A. GASPARYAN – K. MIŠIĆ 4:6, 1:6
T. BABAYAN, H. SUKIASYAN – R. LJUKOVČAN, D. ZARIĆ 1:6, 1:6

31. mart, 2000. Estoril, Portugal: (evro-afrička zona 2, kvalifikacije). Podloga: zemlja

LITVANIJA – JUGOSLAVIJA 0:3 

E. LIACHOVICIUTE – D. ZARIĆ 6:4,1:6, 3:6
I. JARKOVA – K. MIŠIĆ 0:6, 0:6
M. PECIULIONYTE, L. STANCIUTE – R. LJUKOVČAN, M. PETROVIĆ 6:4,1:6, 0:6
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24. april, 2001. Mursija, Španija: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja

POLJSKA – JUGOSLAVIJA 0:3 

K. STRACZY – J. JANKOVIĆ 2:6, 3:6
A. BIELEN-ZARSKA – D. ZARIĆ 2:6, 1:6
J. SAKOWICZ-KOSTECKA, A. BIELEN-ZARSKA – K. MIŠIĆ, D. ZARIĆ 4:6, 6:2, 3:6

25. april, 2001. Mursija, Španija: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja

MAKEDONIJA – JUGOSLAVIJA 0:3 

B. DIMOVSKA – D. ZARIĆ 2:6, 0:6
M. LAZAROVSKA – S. NAĆUK 2:6, 2:6
S. BECVINOVSKA, M. LAZAROVSKA – K. MIŠIĆ, D. ZARIĆ 1:6, 1:6

26. april, 2001. Mursija, Španija: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja

HOLANDIJA – JUGOSLAVIJA 3:0 

K. BOOGERT – J. JANKOVIĆ 5:7, 6:2, 6:3
M. OREMANS – S. NAĆUK 6:4, 6:1
A. HOPMANS, S. NOORLANDER – S. NAĆUK, K. MIŠIĆ 6:4, 6:3

24. april, 2002. Antalija, Turska: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

POLJSKA – JUGOSLAVIJA 1:2 

M. GRZYBOWSKA – J. JANKOVIĆ 1:6, 6:4, 0:6
K. STRACZY – D. ZARIĆ 6:1, 4:6, 3:6
K. JANS-IGNACIK, J. SAKOWICZ-KOSTECKA – D. BERČEK, K. MIŠIĆ 2:6, 6:2, 6:1

25. april, 2002. Antalija, Turska: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

TURSKA – JUGOSLAVIJA 0:3 

M. ASIMGIL – K. MIŠIĆ 6:2, 0:6, 2:6
I. SENOGLU – D. ZARIĆ 4:6, 2:6
P. OZGEN, I. SENOGLU – K. MIŠIĆ, D. ZARIĆ 5:7, 2:6

26. april, 2002. Antalija, Turska: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

LUKSEMBURG  –  JUGOSLAVIJA 2:1 

C. SCHAUL – K. MIŠIĆ 4:6, 6:4, 6:4
A. KREMER – D. ZARIĆ 6:2, 6:1
C. FRANCOIS, M. MINELLA – D. BERČEK, K. MIŠIĆ 6:4, 6:7(4), 2:6



27. april, 2002. Antalija, Turska: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

SLOVENIJA – JUGOSLAVIJA 2:0 

M. MATEVZIC – J. JANKOVIĆ 6:2, 3:6, 6:1
T. PISNIK – D. ZARIĆ 6:1, 6:3

21. april, 2003. Estoril, Portugal: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

IZRAEL – JUGOSLAVIJA 2:1 

T. OBZILER – K. MIŠIĆ 6:4, 6:3
A. SMASHNOVA – J. JANKOVIĆ 7:6(5), 6:4
T. OBZILER, Y. SAVRANSKA – K. MIŠIĆ, D. ZARIĆ 3:6, 6:7(5)

23. april, 2003. Estoril, Portugal: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

BUGARSKA – JUGOSLAVIJA 1:2 

T. PIRONKOVA – K. MIŠIĆ 2:6, 6:7(5)
M. MALEEVA – J. JANKOVIĆ 6:2, 3:6, 6:2
M. MALEEVA, D. TOPALOVA – K. MIŠIĆ, D. ZARIĆ 3:6, 6:3, 0:6

24. april, 2003. Estoril, Portugal: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

GRUZIJA – JUGOSLAVIJA 0:3 

T. KAVLASHVILI – D. ZARIĆ 4:6, 7:6(4), 4:6
M. CHAKHNASHVILI – J. JANKOVIĆ 4:6, 4:6
T. KAVLASHVILI, N. UROTADZE – K. MIŠIĆ, J. JANKOVIĆ 2:6, 2:6, 

26. april, 2003. Estoril, Portugal: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja

JUŽNA AFRIKA – JUGOSLAVIJA 2:0 

C. SCHEEPERS – K. MIŠIĆ 6:2, 6:2
A. COETZER – J. JANKOVIĆ 7:5, 3:6, 6:2
A. COETZER, C. SCHEEPERS – K. MIŠIĆ, J. JANKOVIĆ (nije odigrano)

20. april, 2004. Atina, Grčka: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja

SRBIJA/CRNA GORA – LITVANIJA 3:0 

J. JANKOVIĆ – E. LIACHOVICIUTE 6:1, 6:1
J. DOKIĆ – L. STANCIUTE 6:0, 6:4
A. TIMOTIĆ, D. ZARIĆ – E. LIACHOVICIUTE, L. STANCIUTE 7:5, 6:3

22. april, 2004. Atina, Grčka: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja

SRBIJA/CRNA GORA – SVEDSKA 3:0 

J. JANKOVIĆ – H. NOONI 3:6, 7:5, 6:3
J. DOKIĆ – S. ARVIDSSON 5:7, 7:5, 6:3
J. JANKOVIĆ, A. TIMOTIĆ – M. JOHANSSON, N. ROMA 6:2, 6:0
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24. april, 2004. Atina, Grčka: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja

SRBIJA/CRNA GORA – BUGARSKA  1:2 

J. JANKOVIĆ – T. PIRONKOVA 6:4, 6:1
J. DOKIĆ – S. KARATANTCHEVA (predaja)
A. TIMOTIĆ, D. ZARIĆ – S. KARATANTCHEVA, M. PENKOVA 4:6, 6:2, 3:6

20. april, 2005. Antalija, Turska: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja

SRBIJA/CRNA GORA – DANSKA  3:0 

A. JOVANOVIĆ – C. WOZNIACKI 4:6, 7:6(5), 6:4
J. JANKOVIĆ – K. JACOBSGAARD 6:3, 6:0
J. JANKOVIĆ, D. ZARIĆ – K. JACOBSGAARD, H. JENSEN 6:2, 6:2

21. april, 2005. Antalija, Turska: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja

SLOVENIJA – SRBIJA/CRNA GORA  2:1 

T. PISNIK – A. TIMOTIĆ 6:0, 6:1
K. SREBOTNIK – J. JANKOVIĆ 6:1, 4:6, 6:8
T. KRIZAN, K. SREBOTNIK – J. JANKOVIĆ, D. ZARIĆ 6:0, 7:6(6)

22. april, 2005. Antalija, Turska: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja

SRBIJA/CRNA GORA – VELIKA BRITANIJA  2:1 

D. ZARIĆ – A. KEOTHAVONG 2:6, 6:4, 6:4
A. TIMOTIĆ – E. BALTACHA 5:7, 6:3, 6:0
A. TIMOTIĆ, D. ZARIĆ – K. O'BRIEN, J. O'DONOGHUE 2:6, 4:6

23. april, 2005. Antalija, Turska: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja

SRBIJA/CRNA GORA – IZRAEL  0:2 

D. ZARIĆ – T. OBZILER 1:6, 4:6
A. TIMOTIĆ – S. PEER 4:6, 6:4,3:6

18. april, 2006. Plovdiv, Bugarska: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

SLOVENIJA – SRBIJA/CRNA GORA 1:2 

P. REBERSAK – A. TIMOTIĆ 6:3, 6:2
M. ZEC-PESKIRIC – A. IVANOVIĆ 2:6, 2:6
T. OBREZ, M. ZEC-PESKIRIC – A. IVANOVIĆ, D. KRSTAJIĆ 4:6, 7:5 6:8

19. april, 2006. Plovdiv, Bugarska: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

JUŽNA AFRIKA – SRBIJA/CRNA GORA  0:3 

L. DU PLESSIS – D. KRSTAJIĆ 0:6, 2:6
A. PILLAY – A. IVANOVIĆ 0:6, 1:6
E. POTGIETER, M. SAMMONS – D. KRSTAJIĆ, A. TIMOTIĆ 1:6, 1:6



20. april, 2006. Plovdiv, Bugarska: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

SRBIJA/CRNA GORA – DANSKA 3:0 

A. TIMOTIĆ – E. DYRBERG 2:6, 6:4, 6:4
A. IVANOVIĆ – C. WOZNIACKI 6:3,6:0
A. IVANOVIĆ, D. KRSTAJIĆ – K. JACOBSGAARD, H. JENSEN 6:1, 6:3

22. april, 2006. Plovdiv, Bugarska: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

SRBIJA/CRNA GORA – IZRAEL 1:2 

A. TIMOTIĆ – A. SMASHNOVA 5:7, 4:5 Retired
A. IVANOVIĆ – S. PEER 2:6, 6:4, 4:6
A. IVANOVIĆ, D. KRSTAJIĆ – T. OBZILER, S. PEER 1:6, 6:4, 8:10

18. april, 2007. Plovdiv, Bugarska: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

SRBIJA – ESTONIJA 3:0 

V. LUKIĆ – A. SCHUTTING 6:2, 6:1
J. JANKOVIĆ – M. RUUTEL 6:1, 6:3
V. LUKIĆ, A. TIMOTIĆ – M. RUUTEL, A. SCHUTTING 6:2, 5:7, 6:3

19. april, 2007. Plovdiv, Bugarska: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

SRBIJA – ŠVEDSKA 1:2 

V. LUKIĆ – J. LARSSON 6:2, 4:6, 5:7
J. JANKOVIĆ – S. ARVIDSSON 6:2, 6:0
J. JANKOVIĆ, A. TIMOTIĆ – S. ARVIDSSON, J. LARSSON 7:5, 3:6, 1:6

20. april, 2007. Plovdiv, Bugarska: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

SRBIJA – SLOVENIJA 2:1 

A. TIMOTIĆ – M. ZEC-PESKIRIC 3:6, 6:4, 0:6
J. JANKOVIĆ – A. KLEPAC 6:1, 6:0
J. JANKOVIĆ, A. TIMOTIĆ – A. KLEPAC, M. ZEC-PESKIRIC 3:6, 6:2, 9:7

21. april, 2007. Plovdiv, Bugarska: (evro-afrička zona 1, kvalifikacije). Podloga: zemlja 

SRBIJA – RUMUNIJA 2:1 

A. TIMOTIĆ – M. GOJNEA 6:1, 4:6, 3:6
J. JANKOVIĆ – R. OLARU 6:3, 6:4
J. JANKOVIĆ, A. TIMOTIĆ – M. GOJNEA, M. NICULESCU 6:4, 6:1
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14–15. jul, 2007. Košice, Slovačka: (svetska grupa 2, prvo kolo). Tvrda podloga 

SLOVAČKA  – SRBIJA  4:1 

D. HANTUCHOVA – A. TIMOTIĆ 6:1, 6:2
D. CIBULKOVA – J. JANKOVIĆ 5:7, 6:1, 7:9
D. HANTUCHOVA – V. LUKIĆ 6:0, 6:2
D. CIBULKOVA – A. JOVANOVIĆ 6:4, 6:2
J. HUSAROVA, J. JURICOVA – A. JOVANOVIĆ, A. TIMOTIĆ 6:4, 6:2

31. januar, 2008. Budimpešta, Mađarska: (plej-aut). Tvrda podloga 

POLJSKA – SRBIJA  1:2 

U. RADWANSKA – A. IVANOVIĆ 3:6, 1:6
A. RADWANSKA – J. JANKOVIĆ 4:6, 7:6(2), 5:7
K. JANS-IGNACIK, A. ROSOLSKA – A. JOVANOVIĆ, T. MIRČIĆ 6:3, 6:2

1. februar, 2008. Budimpešta, Mađarska: (plej-aut). Tvrda podloga 

RUMUNIJA – SRBIJA  1:2 

M. NICULESCU – A. IVANOVIĆ 7:5, 4:6, 5:7
S. CIRSTEA – J. JANKOVIĆ 6:3, 3:6, 6:4
S. CIRSTEA, M. NICULESCU – A. IVANOVIĆ, J. JANKOVIĆ 6:2, 6:7(3), 6:7(2)

2. februar, 2008. Budimpešta, Mađarska: (svetska grupa, prvo kolo). Tvrda podloga 

SRBIJA – MAĐARSKA  2:0 

A. IVANOVIĆ – R. REINHARD 6:2, 3:6, 6:3
J. JANKOVIĆ – A. RUS 6:4, 7:6(7)

26–27. april, 2008. Zagreb, Hrvatska: (svetska grupa 2, prvo kolo). Tvrda podloga

HRVATSKA  – SRBIJA  2:3 

J. KOSTANIĆ, TOŠIĆ – A. JOVANOVIĆ 4:6, 5:7
N. OŽEGOVIĆ – J. JANKOVIĆ 1:6, 2:6
N. OŽEGOVIĆ – A. IVANOVIĆ 5:7, 1:6
A. VRLJIĆ – T. MIRČIĆ 6:4,7:5
J. KOSTANIĆ, TOŠIĆ, A. VRLJIĆ – A. JOVANOVIĆ, T. MIRČIĆ 4:1 Retired

7-8. februar, 2009. Beograd: (svetska grupa 2, prvo kolo) 

SRBIJA – JAPAN  4:1 

A. IVANOVIĆ – A. SUGIYAMA 6:4, 6:4
J. JANKOVIĆ – A. MORITA 6:1, 6:0
J. JANKOVIĆ – A. SUGIYAMA 6:3, 6:2
A. IVANOVIĆ – A. MORITA 6:1, 6:2
J. JANKOVIĆ, A. JOVANOVIĆ – R. FUJIWARA, A. NAKAMURA 6:3, 5:7 (predaja)



25–26. april, 2009. Ljeida, Španija: (svetska grupa, prvo kolo). Podloga: zemlja 

ŠPANIJA – SRBIJA 0:4 

M. MARTINEZ SANCHEZ – J. JANKOVIĆ 3:6, 4:6
A. MEDINA GARRIGUES – A. IVANOVIĆ 6:3,1:6, 2:6
A. MEDINA GARRIGUES – J. JANKOVIĆ 3:6, 6:3, 3:6
M. MARTINEZ SANCHEZ – A. JOVANOVIĆ 6:3, 3:6, 6:7(0)
L. DOMINGUEZ:LINO, N. LLAGOSTERA VIVES – A. JOVANOVIĆ, A. KRUNIĆ

6–7. februar, 2010. Beograd: (svetska grupa, prvo kolo). Tvrda podloga 

SRBIJA – RUSIJA  2:3 

A. IVANOVIĆ – S. KUZNETSOVA 1:6, 4:6
J. JANKOVIĆ – A. KLEYBANOVA 4:6, 6:4, 6:0
J. JANKOVIĆ – S. KUZNETSOVA 6:3, 4:6, 6:3
A. IVANOVIĆ – A. KLEYBANOVA 2:6, 3:6
A. IVANOVIĆ, J. JANKOVIĆ – A. KLEYBANOVA, S. KUZNETSOVA 1:6, 4:6

24–25. april, 2010. Beograd: (svetska grupa, plej-off ). Podloga: zemlja 

SRBIJA – SLOVAČKA  2:3 

J. JANKOVIĆ – M. RYBARIKOVA 7:6(5), 6:3
B. JOVANOVSKI – D. HANTUCHOVA 2:6, 2:6
J. JANKOVIĆ – D. HANTUCHOVA 6:7(2), 5:7
B. JOVANOVSKI – M. RYBARIKOVA 6:1, 7:6(4)
J. JANKOVIĆ, B. JOVANOVSKI – D. HANTUCHOVA, M. RYBARIKOVA 4:6, 3:6

6–7. februar, 2011. Novi Sad: (svetska grupa 2, prvo kolo). Tvrda podloga 

SRBIJA – KANADA  3:2 

A. KRUNIĆ – R. MARINO 3:6, 6:3, 5:7
B. JOVANOVSKI – A. WOZNIAK 6:4, 7:5
B. JOVANOVSKI – R. MARINO 7:6(3), 6:3
A. JOVANOVIĆ – A. WOZNIAK 0:6, 4:6
B. JOVANOVSKI, A. KRUNIĆ – S. FICHMAN, M. PELLETIER 7:6(5), 6:4

17–18. april, 2011. Bratislava: (svetska grupa, prvo kolo). Podloga: zemlja 

SLOVAČKA – SRBIJA  2:3 

D. CIBULKOVA – B. JOVANOVSKI 4:6, 6:3, 6:1
D. HANTUCHOVA – A. IVANOVIĆ 2:6, 4:6
D. CIBULKOVA – A. IVANOVIĆ 6:4, 3:3 (predaja)
D. HANTUCHOVA – J. JANKOVIĆ 2:6, 6:3,5:7
D. HANTUCHOVA, M. RYBARIKOVA – J. JANKOVIĆ, A. KRUNIĆ 6:2, 5:7, 7:9
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5–6. februar, 2012. Šarloa, Belgija: (svetska grupa, prvo kolo). Tvrda podloga 

BELGIJA – SRBIJA  2:3 

K. FLIPKENS – J. JANKOVIĆ 5:7, 5:7
Y. WICKMAYER – B. JOVANOVSKI 6:4, 6:4
Y. WICKMAYER – A. KRUNIĆ 6:1, 6:0
K. FLIPKENS – B. JOVANOVSKI 2:6, 4:6
Y. WICKMAYER, A. VAN UYTVANCK – B. JOVANOVSKI, A. KRUNIĆ 6:7(2), 6:4,1:6

21-22. april, 2012. Moskva: (polufinale). Podloga: zemlja

RUSIJA – SRBIJA  2:3  

A. PAVLIČENKO – J. JANKOVIĆ  4:6, 3:6 
S. KUZNЈECOVA – A. IVANOVIĆ  6:2, 2:6, 6:4 
A. PAVLIČENKO – A. IVANOVIĆ 6:3, 0:6, 3:6 
S. KUZNЈECOVA -  J. JANKOVIĆ  1:6, 4:6 
A. PAVLIČENKO, J. VESNINA – B. JOVANOVSKI, A. KRUNIĆ 6:4, 6:0 



SAVEZNI KAPITENI FED KUP REPREZENTACIJE
SFRJ/SRJ/SCG/SRBIJA (1969–2012)
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1969. Lea Habunek
1970. Lea Habunek
1971. Lea Habunek
1972. Lea Habunek
1973. Lea Habunek
1974. Lea Habunek
1975. Lea Habunek
1976. Lea Habunek
1977. Lea Habunek
1978. Lea Habunek
1979. Lea Habunek
1980. Lea Habunek
1981. Lea Habunek
1982. Jelena Genčić
1983. Jelena Genčić
1984. Jelena Genčić
1985. Jelena Genčić
1986. Jelena Genčić
1987. Jelena Genčić
1988. Jelena Genčić
1989. Jelena Genčić
1990. Jelena Genčić

1991. Jelena Genčić
1992. Jelena Genčić
1993. Jelena Genčić
1994. Jelena Genčić
1995. Dragan Ćirić
1996. Dragan Ćirić
1997. Dragan Ćirić
1998. Biljana Veselinović
1999. Biljana Veselinović
2000. Biljana Veselinović
2001. Biljana Veselinović
2002. Biljana Veselinović
2003. Biljana Veselinović
2004. Biljana Veselinović
2005. Tatjana Ječmenica
2006. Tatjana Ječmenica
2007. Dejan Vraneš 
2008. Dejan Vraneš 
2009. Dejan Vraneš 
2010. Dejan Vraneš 
2011. Dejan Vraneš 
2012. Dejan Vraneš 



ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

FED KUP REPREZENTATIVKE
SFRJ/SRJ/SCG/SRBIJA (1969–2012)

Mečevi (P/I) Susreti Prva godina

1. Biljana Kostić (YUG) 0/2 2 1969.
2. Irena Škulj (YUG) 0/4 2 1969.
3. Lena Dvornik (YUG) 0/1 1 1969.
4. A Pipan (YUG) 0/1 1 1970.
5. Mima Jaušovec (YUG) 19/17 24 1973.
6. Jelena Genčić (YUG) 0/4 2 1973.
7. Dora Alavantić (YUG) 1/4 3 1975.
8. Judit Papišta (YUG) 0/1 1 1976.
9. Neni Delmestre (YUG) 2/2 2 1978.

10. Lea Degen (YUG) 0/2 1 1979.
11. Renata Šašak (YUG) 13/12 15 1979.
12. Sabrina Goleš (YUG) 30/13 23 1981.
13. Ajla Vinkler (YUG) 4/1 4 1985.
14. Karmen Škulj (YUG) 4/7 8 1986.
15. Tanja Černe (YUG) 0/4 3 1988.
16. Nadin Ercegović (YUG) 5/12 12  1989.
17. Gorana Matić (YUG) 4/2 4 1990.
18. Ljudmila Pavlov (YUG) 4/8 7 1991.
19. Branislava Ivanović (YUG)              6-6                           9      1992.
20. Maja Ranđelović (YUG) 1/1 2 1992.
21. Dragana Zarić (YUG)                          33/19                     37   1995. 
22. Katarina Mišić (YUG)                        15/8                        18 1995.
23. Dragana Ilić (YUG)                          8/2                           9            1995.
24. Sandra Naćuk (YUG)                          8/9                         12 1996.
25. Ljiljana Nanušević (YUG)                 6/0                         5 1997.
26. Sanja Jukić (YUG)                             0/1                          1  1998.
27. Tatjana Ječmenica (YUG)                 1/1                            2    1998.
28. Borka Majstorović (YUG)                  0/3                         3 1999.
29. Branka Bojović (YUG) 0/3 3 1999.
30. Renata Ljukovčan (YUG)                  3/0                          3  2000.
31. Marina Petrović (YUG)                       3/0                        3 2000.
32. Jelena Janković (YUG)                       34/12                         29  2001.
33. Danijela Berček (YUG) 1/1 2 2002.
34. Jelena Dokić (SCG) 2/1 3 2004.
35. Ana Timotić (SCG)                              9-10                       15  2004.
36. Ana Jovanović (SCG)                          3/6                           7  2005.
37. Danica Krstajić (SCG)                       4/1                          4  2006.
38. Ana Ivanović (SRB)                           15/7                         13            2006.
39. Vojislava Lukić (SRB)                        2/2                          3   2007.
40. Nataša Zorić 0/0 1 2007. 
41. Teodora Mirčić (SRB)                         0/3                         2 2008.
42. Aleksandra Krunić (SRB)     3/3           5                       2009.
43. Bojana Jovanovski                 6/5               5                         2010. 
44. Tamara Čurović                    0/0               1                         2011. 
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