
Атлетски савез Србије уложио жалбу организаторима на измерен последњи скок Иване Шпановић, жалба одбијена
петак, 11 август 2017 22:57

Представници Атлетског савеза Србије на Светском првенству у Лондону уложили су
жалбу организаторима на измерен последњи скок Иване Шпановић.

  

  

Шпановић је у шестој, последњој серији имала скок за злато (преко седам метара), али јој
се десио пех јер јој се одлепио број приликом скока и оставио траг у песку, па је остала
на четвртом месту и то само на центиметар од бронзане медаље са резултатом 6,96.

  

Организатори такмичења још увек нису објавили званичне резултате, пошто је последњи
скок Шпановићеве, односно остварени резултат дискутабилан. Наводно, њен број с
ледја је отпао и закачио песак, па је то израчунато као дужина скока.

  

Она после такмичења није прошла кроз микс зону, а током преноса из Лондона могло је
да се види како Шпановићева и тренер Горан Обрадовић разговарају са судијама.

  

Председник АСС Веселин Јевросимовић потврдио је на свом Твитер профилу да је
уложена жалба речима да су сви на стадиону у Лондону сложни да је Ивана скочила
преко седам метара.
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Према првим резултатима злато је припало је Американки Бритни Рис (7,02 метара),
сребро Рускињи Дарији Клишиној (7,00), а бронза Тијани Бартолети из САД (6,97).

  

Одбијена жалба, Ивана дефинитвно четврта

  

Жалба представника Атлетског савеза Србије одбијена је од судијске комисије на
мерење последњег скока Иване Шпановић на Светском првенству у Лондону.

  

Шпановић је у шестој серији имала скок за злато (преко седам метара), али јој се десио
пех јер јој се одлепио број приликом скока и оставио траг у песку, па је остала на
четвртом месту и то само на центиметар од бронзане медаље са резултатом 6,96.

  

Председник Асс Веселин Јевросимовић претходно је на свом Твитер профилу открио да
је уложена жалба речима да су сви на стадиону у Лондону сложни да је Ивана скочила
преко седам метара, али је касније она одбачена што је потврдио АСС.

  

Одржана је и свечана додела медаља те дисциплине, злато је припало је Американки
Бритни Рис (7,02 метара), сребро Рускињи Дарији Клишиној (7,00), а бронза Тијани
Бартолети из САД (6,97).

  

  

Цео свет је у шоку: "Ивани украдена медаља"!

  

Ивана Шпановић није освојила медаљу на Светском првенству Лондону због технологије.

  

Цео свет је у шоку због овог случаја, као и сама Ивана која је упутила протест због тога.
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Иако је у снимку изгледало да је Ивана у последњој серији скочила преко седам метара,
званични подаци показали су да је то био скок од 6,91 метара. Због невероватног пеха
Ивана је остала без медаље јер јој се одлепио број приликом скока и оставио траг у
песку.

  

Она је свој најбољи резултат остварила скоком у другој серији од 6,96 метара и за само
један центиметар остала је без бронзе која је припала Американки Тијани Бартолети.

  

Слично као у случају Чавић-Фелпс Ивана је изгубила златну медаљу,а многи су
изненађени и шокирани оваквим исходом.

  

Погледајте ВИШЕ:  Светско првенство у Лондону: Ивана Шпановић није освојила
медаљу, јер јој се откачио број

  

(Б92)
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http://www.nspm.rs/hronika/svetsko-prvenstvo-u-londonu-ivana-spanovic-nije-osvojila-medalju-jer-joj-se-otkacio-broj.html
http://www.nspm.rs/hronika/svetsko-prvenstvo-u-londonu-ivana-spanovic-nije-osvojila-medalju-jer-joj-se-otkacio-broj.html

