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 Драматична завршница скока удаљ, у женској конкуренцији, на Првенству света у
Лондону, и даље је топ тема спортске Србије. Нажалост, не због прижељкиване медаље
Иване Шпановић, већ због начина на који је наша најбоља атлетичарка остала без
одличја.

  По свему судећи - златног.  

Јер, да јој се није откачио папир са стартним бројем и оставио траг у песку, наша
узданица би скоком у последњој серији надмашила Бритни Рис из Сједињених
Америчких Држава и постала би шампион планете. Овако, измерено је „само“ 6,91, после
последњег скока, иако се чинило да је он био дужи од седам метара.

  

„1. Неправда. 2. Из Србије сам. Знам да је злато моје. Кад-тад“, написала је Ивана
Шпановић на званичном Твитер налогу, уз фотографију „спорног“ скока, касно увече,
после окончања надметања и одбачене жалбе нашег савеза.
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Подсетимо, Ивана је скоком из друге серије (6,96) завршила као четврта. Испред ње су,
бар тако каже електроника, завршииле Бритни Рис (САД, 7,02), Дарија Клишина (Русија,
7,00) и Тијана Бартолета (САД, 6,97).

  

Није вредело ни што су се представници Атлетског савеза Србије жалили Светској
атлетској федерацији, непосредно по окончању такмичења на Олимпијском стадиону у
Лондону.

  

„Жалили смо се на шести скок, јер је свима изгледао много дужи него што је измерено.
Завршило се како се завршило. Не могу да кажем да сам разочарана, у некој сам врсти
шока, јер нисам замишљала да ће ово такмичење овако да се заврши. Оно што сам
говорила, да идем на златну медаљу, нисам говорила само зато што сам то желела, већ
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зато што је из мене говорило вишегодишње искуство и самопоуздање које имам. То што
ја осећам да могу не може нико да зна и не може нико да ми одузме“, рекла је Ивана
извештачу Политике са лица места.

  

Деловала је убедљиво. Не и сломљено. Напротив...

  

„Мислим да сам показала да сам била спремна за златну медаљу, а чињеница је да сам
имала проблема на залетишту због пропуштених такмичења, због повреда. Поготово кад
је дувао ветар, мењао је и правац. Правила сам неке грешке које не бих правила“,
самокритична је наша рекордерка у скоку удаљ.

  

Занимљив је био и разговор са једним од телевизијских репортера.

  

„Мислила сам да имам „тај“ скок, дефинитивно. Ипак, ово није први пут да имам проблем
са бипом (папирни број на трикоу, опу, ау). Где год да га ставим имам проблем. Не знам
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како то да променим, шта да урадим“, рекла је Шпановићева.

  

Новинар јој је рекао да је „лудо“ што је изгубила на овај начин. Уследио је смех. Горак.

  

„Да, причајте ми о томе“.

  

Погледајте још једном скок Иване Шпановић из шесте серије о коме бруји атлетски свет.

  

Мајкл Џонсон уз Ивану: Папир и зихернадле? Нема смисла

  

Мајкл Џонсон, легендарни амерички спринтер и некадашњи светски рекордер,
прокоментарисао је у емисији телевизије ББЦ ситуацију у вези наше Иване Шпановић.

  

Ивана је претходне ноћи остала без медаље на Светском првенству из бизарног
разлога, иако је скочила преко седам метара, што је било довољно и за злато, јер јој се
са леђа откачио папир са бројем и пипнуо песак, па су судије дотле мериле њен скок у
даљ.
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  Подигла се велика прашина, српска атлетичаркса одмах је уложила жалбу, исто јенедуго затим учинио и Атлетски савез Србије, али одлука није промењена и она јеостала четвртопласирана.  Иако је све било како правила налажу, просто је невероватно да у XXИ веку оваквествари могу да утичу и обликују каријере највећих светских спортиста, с обзиром да суспоменути папири прикачени за опрему спортиста, најчешће, зихернадлама.  "Толико новца, толико технологије, а ви имате прикачене стране папира за леђа и грудинајбољих спортиста и спортискиња света... И, оне се тако вијоре на ветру... Тоједноставно нема смисла. Име им пише и напред и позади, а то је све због спонзора –због новца", рекао је освајач четири злата на Олимпијским играма и осам најсјајнијиходличја на Светским првенствима.  Иако то није никаква утеха нашој Ивани, као ни другим спортистима који су се суочавалиса сличним проблемом, ИААФ је најавио да ће после Светског првенства у Лондону овајначин 'обележавања' спортиста бити промењен.  Атлетски савез Србије: Жалба одбијена због Американаца  Атлетски савез Србије објавио је да је жалба на последњи скок Иване Шпановић наСветском првенству у Лондону одбијена, како не би угрозила златну и бронзану медаљуАмеричкој федерацији, преноси РТС.  Шпановић је у последњој серији имала скок за злато, али се десио пех да јој седелимично одлепио број на леђима и оставио траг у песку, па јој је остао четвртирезултат, на само центиметар од бронзе.

  Због папирног броја јако лошег квалитета, који је оставио траг у песку, наша шампионкаостала је без златне медаље. Атлетски савез се на ову одлуку жалио али је по мишљењукомисије, жалба одбијена јер, како наводе, то би довело до жалбе Америчке федерацијекоја би остала без медаље у овој дисциплини, па је самим тим "лакше" да се одбије нашажалба", наводи се на сајту Атлетског савеза Србије.  Тренер Иване Шпановић Горан Обрадовић, изјавио је да чак ни мериоцима није билојасно где је био траг.  "Одмах по изласку резултата на семафору видели смо да нешто није у реду имоментално смо уложили жалбу према правилима главном судији на дисциплини и потомсе упутили у собу где се ради видео мерење. На том снимку се не види да је такмичарскиброј оставио траг, већ само да постоји дисторизија песка", рекао је он.  Према његовим речима, "чак ни мериоцима није било јасно која је почетна тачка одаклетреба измерити, јер је та дисторзија толико минимална. Међутим, морали су да одредетачку за коју смо сматрали да је основа за резултат и тако смо добили 6,91 метар".  Како је нагласио, потом је уследила жалба врховним судијама, али није имала ефекта.  "Они су после дугог већања и прегледа видео снимка подржали одлуку главног судије садисциплине, иако чак ни они нису могли да потврде основу за полазну тачку мерења.Одлука је донешена на основу претпоставке", навео је тренер наше атлетичарке.  "Ми не можемо да прихватимо да је одлука донесена без јасног трага и видљивогдоказа. Ни на једном снимку се не види траг такмичарског броја у песку. Једноставно непостоји отисак. Нажалост, одлука врховних судија је коначна и на њу више немамо праважалбе. Оно што је констатовано јесте да би то био победнички скок", изјавио јеОбрадовић.  (Агенције)  
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