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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
Активности Савеза у 2018. години су спроведене у складу са Планом рада, Календаром такмичења, 
Одлукама Скупштине и Управног одбора, уз помоћ Министарства омладине и спорта и Олимпијског 
комитета Србије, а у складу са расположивим материјалним, финансијским и кадровским 
потенцијалима.  
 
Најзначајније активности Савеза у 2018: 
 

 ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА И АКТИВНОСТИ 
Савез је организовао сва такмичења предвиђена Календаром ССДТ. 
XII Светосавски турнир ученица и ученика основних и средњих школа је одржан 28.01.2018. године, у 
сали Техничке школе „Михајло Пупин” у Инђији. Наступале су ученице и ученици из основних и средњих 
школа Врања, Хајдукова, Београда, Сомбора, Суботице, Бача и Инђије. 
 

 
 
1. коло лиге Србије за 2018 и Првенства Војводине и Београда за сениоре/ке, одржано је 10. марта у Бачу 
и 1. априла у Београду. 
Појединачно и екипно Првенство Србије У15 &  У17 и Студентско првенство Србије су одржани 
15.04.2018. године у Сомбору. Учествовало је укупно 35 ткмичара/ки из 9 клубова: 8 март (Ириг), 
Легионари (Ниш), Младост (Врање), Раднички (Сомбор), Спартак (Суботица), Ниш (Ниш), Херкулес (Бач), 
Камен (Инђија), Три главе (Сремска Каменица). 

XXII Међународни меморијални турнир Ерих Шпајзер је одржан 12.05.2018. године у Бачу. На такмичењу 
су наступали клубови из Словеније, Хрватске, Мађарске и Србије: Домжале, Вуковар, Будапест, Камен, 
Раднички, Спартак, Бањица и Херкулес. КДТ Херкулес из Бача је обележио 65 година постојања клуба. На 
пригодној свечаности ССДТ је уручио КДТ “Херкулес” признање – плакету поводом 65 година успешног 
рада клуба, а КДТ “Херкулес” је Савезу Србије за дизање тегова и истакнутим спортским радницима 
доделио захвалнице поводом овог догађаја. 
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Првенство Србије за сениоре и ветеране је одржано 2. јуна 2018. године у Нишу, уз учешће 40 такмичара 
из 15 клубова: Херкулес, Спартак, Раднички, Камен, Младост, Јединство Стара Пазова, Ниш, Јединство 
Нови Бечеј, Три главе, Бањица, Спорт актив, Партизан, Црвена звезда и Наисус. Такмичење је преношено 
уживо, путем интернета. 

Такмичењу је претходнио тренерски семинар, одржан 1. јуна 2018. у просторијама ОШ Мика Антић.  
 

 
 
Првенство Србије за сениорке и ветеранке је одржано 17. јуна 2018. године у Београду. 
Наступале су такмичарке из седам клубова: 8. март, Ниш, Раднички, Наисус, Легионари, Бањица и 
Партизан. Такмичење је преношено уживо, путем интернета. Након такмичења је одржан семинар за 
тренере у дизању тегова. Предавање је одржао Војислав Илић (КДТ Ниш), један од наших најуспешнијих 
тренера. 
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На 33. Међународном купу Суботице, који је одржан 25.08.2018, учествовао је велики број спортиста из 
земље и иностранства.  

 

 

КДТ Спартак је прославио 70 година од оснивања, доделом плакета истакнутим спортским радницима. 
ССДТ и СВДТ су КДТ Спартак уручили плакете захвалнице за успешан рад и сарадњу.  

2. коло Екипног првенства Србије је одржано 9. септембра у Суботици и 30. септембра 2018. године у 
Београду. Тада су одржана Првенства Војводине и Београда за јуниоре и такмичаре/ке до 23 године. 

Појединачно и екипно првенство Србије за јуниоре и такмичаре до 23 године је одржано 06.10.2018. 
године у Бачу. Наступали су такмичари из Бањице, Младости, Спартака, Ниша, Радничког и Херкулеса. 
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У Сомбору је 27.10.2018. одржан Међународни меморијални турнир „Стеван Пишта Громиловић“. 
Наступао је велики број такмичара/ки из Словеније, Хрватске и Србије. 

У Београду је 25.11.2018. године одржан Међународни меморијални турнир „Михајло Миша 
Антонијевић“ и Трофеј Београда. Наступали су такмичари/ке из Босне и Херцеговине и Србије. 

Финални турнир Екипног првенства Србије и Гала куп Србије за мушкарце су одржани 11.11.2018. године 
у Суботици. КДТ Спартак је освојио четрнаесту у низу, укупно двадесету титулу првака државе. 

Првенство Србије за јуниорке и такмичарке до 23 године је одржано 18.11.2018. године у Панчеву. 
Наступале су такмичарке из Ниша, 8. марта, Легионара, Динама. Овај спортски догађај има посебан 
значај јер је такмичење у дизању тегова након тридесет година паузе, поново одржано у Панчеву. 

Сајам спорта је одржан од 23. до 25. новембра 2018. године у Београду на коме су наши спортисти 
промовисали дизање тегова. 

 

 

 МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ САВЕЗА 
 

Савез је учествовао на следећим међународним такмичењима и активностима: 
У Ахвазу (Иран) је од 6. до 11. марта 2018. године одржан “3rd International Fajr Cup”. Ово престижно 
такмичење из календара IWF окупило је спортисте из 10 земаља: Авганистан, Сирија, Бангладеш, Непал, 
Србија, Сједињене америчке државе, Јемен, Иран, Грузија и Таџикистан. Наши спортисти, Крнајац и 
Владисављев су наступали у категорији 62 кг. Стеван Владисављев је са подигнутих 242 кг (107, 135) 
освојио треће место у трзају, победио је у избачају и у укупном пласману је другопласиран. Јован Крнајац 
је са 192 кг (87, 105) освојио шесто место и показао да припада најперспективнијим такмичарима са овог 
простора. 
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У оквиру овог спортског догађаја, Федерација Ирана за дизање тегова je заједно са IWF организовала 
семинар који су одржали др Урсула Папандреа, председник федерације САД за дизање тегова и др 
Милан Михајловић, председник нашег савеза. 

 
 
У марту месецу је Међународна универзитетска спортска федерација (FISU) за члана Техничког комитета 
светских универзитетских првенстава изабрала Проф. Др Милана Михајловића. 
Европско првенство за сениоре је одржано од 26. марта до 1. априла 2018. године у Букурешту 
(Румунија). За репрезентацију Србије су наступали Ненад Кужић, Тивадар Кајдочи и Тамаш Кајдочи. 
Издвајамо резултат: 

 категорија +105 кг 
Тамаш Кајдочи: 170, 210, 380 кг – 6. место 
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Током Европског првенства за сениоре наш Амбасадор Бранко Бранковић је 29.03.2018. године посетио 
и пожелео нашој репрезентацији пуно спортских успеха на предстојећем такмичењу. У сусретима са 
председником Олимпијског комитета Румуније и Савеза Румуније за дизање тегова разговарало се о 
сарадњи два савеза, организацији будућих такмичења, квалификационом систему за Токио 2020 итд. 

У циљу унапређења сарадње два савеза, Мухамед Јамат  (задужен за комуникацију са медијима у 
Олимпијском и Параолимпијском комитету Ирана, као и у Федерацији Ирана за дизање тегова) је 
посетио Савез Србије за дизање тегова. Мухамед Јамат. Разговори су такође обављени у Олимпијском 
комитету Србије и Спортском савезу Србије. 

XI Међународни турнир “Владан Михајловић” је одржан 19.05.2018. године у Инђији. Уз представнике 
девет земаља, Шпаније, Грузије, Малте, Словеније, Босне и Херцеговине, Румуније, Бугарске, Израела и 
Србије, остварени су добри спортски резултати, а такмичење је у потпуности спроведено по стандардима 
одређеним од стране Међународне федерације за дизање тегова тако да је такмичење предложено да у 
2019. буде квалификационо за Олимпијске игре у Токију. Такмичење је преношено уживо, путем 
интернета. 

 

   

 

Такмичење у дизању тегова на XVIII Медитеранским играма је одржано од 23. до 27. јуна 2018. у 
Константи (Шпанија). Наш такмичар Стеван Владисављев је наступао у категорији до 62 кг и остварио 
резултат 110 кг у трзају, 135 кг у избачају и 245 кг у биатлону. Оборени су национални рекорди у 
дисциплини трзај за јуниоре и У23. 

 



7 

 

 
 
Европско првенство У17 је одржано од 22. до 29. јула 2018. године у Милану (Италија). За репрезентацију 
Србије су наступали Радмила Загорац и Јован Крнајац, предвођени тренером  Зораном Пантелићем. 
Раднила Загорац (КДТ 8. март, Ириг) је у категорији до 44 кг освојила 4. место (60, 70, 130). 

 
 
Јован Крнајац (КДТ Херкулес, Бач) је у категорији до 62 кг освојио 18. место (87, 105, 192). 

IWF је 13.08.2018. године обавестио Савез Србије за дизање тегова да је узорак Бошка Миљуша, узет 
06.07.2018. године, допинг позитиван (S1.2). Бошко Миљуш је привремено суспендован с обзиром на 
потенцијално кршење антидопинг правила. 

Семинар за тренере, судије и спортске администраторе је одржан у августу месецу. Предавачи ма 
семинару су били Џезмонд Карунара, Председник Савеза Малте за дизање тегова и члан Техничког 
комитета Европске федерације за дизање тегова и Салим Мусоке, Председник Савеза Уганде за дизање 
тегова и први Потпредседник Афричке федерације за дизање тегова. Практични и теоријски део 
семинара су одржани у Београду, Бачу и Суботици, а током 33. Међународног купа Суботице, одржан је 
практични део семинара намењен судијама. 
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Др Милан Михајловић је у септембру, у Уганди одржао семинар за судије и менаџмент савеза.  

  

 

2018 ФИСУ Светско универзитетско првенство је одржано од 19. до 23. септембра 2018. године у Бијала 
Подлаској (Пољска). Такмичари Србије, Ервин Рожњик и Тамаш Кајдочи су постигли до сада највећи 
успех у старосној категорији студената. У тежинским категоријама 77 кг и +105 кг постали су светски 
прваци.  
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Ервин Рожњик је са подигнутих 309 кг (139, 170) освојио три златне медаље (у све три дисциплине), а 
Тамаш Кајдочи са 388 кг (166, 222) две златне и једну сребрну медаљу. 

  

Ервин Рожњик, ФИСУ Светски универзитетски првак, категорија 77 кг 

  

Тамаш Кајдочи, ФИСУ Светски универзитетски првак, категорија +105 кг 
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Међународна такмичења “Open Bosnia Cup” и “River Sava Cup” одржани су од 28. до 30 септембра 2018. 
године у Сарајеву (БиХ). Наша репрезентација је наступала у саставу Радмила Загорац, Стеван 
Владисављев и Јован Крнајац и отварила одличан резултат. 

На Олимпијским играма младих, Милан Михајловић је учествовао као судија.  

 

Европско првенство за јуниоре и такмичаре до 23 године је одржано од 20. до 27. октобра 2018. године у 
Замошћу (Пољска). Тамаш Кајдочи (Спартак, Суботица) је освојио бронзану медаљу у дисциплини 
избачај и поново потврдио да је један од најталентованијих младих дизача тегова у свету. Са подигнутих 
395 кг у тоталу (172, 223) освојио је пето место. 

 

Тамаш Кајдочи, Европско првенство У23, категорија +105 кг – 3.место у избачају 

Светско првенство за сениоре је одржано од 1. до 10. новембра 2018. године у Туркменистану. Ово је 
било прво такмичење са новим тежинским категоријама, а конкуренција је била изузетно велика, 
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учествовало је преко 600 такмичара. Ненад Кужић је освојио двадесето место са 365 кг (165, 200), а 
Тамаш Кајдочи  шеснаесто место у својој тежинској категорији, са подигнутих 383 кг (165, 218). 

У активностима Европске федерације за дизање тегова и Међународне федерације за дизање 
тегова, учествовали су др Дадо Медић (члан Медицинског комитета EWF) и др Милан Михајловић (члам 
Тренерског комитета EWF и члан Техничког комитета IWF). 
Наши клубови, чланови нашег савеза су наступали на такмичењима у Босни и Херцеговини, Хрватској, 
Словенији, Мађарској.  
 
 
Набројане су само основне активности Савеза и чланица Савеза. Рад у Савезу је постао компликованији у 
поређењу са преходним годинама, с обзиром на остварене спортске резултате и очекивања шире 
спортске заједнице. Савремене тенденције у спорту говоре о професионализацији клубова и савеза што 
ће морати да се деси у будућности и са нашим спортом.  

УО Савеза Србије за дизање тегова изражава велику захвалност Министарству омладине и спорта за 
сарадњу и подршку у раду.  
 

 
 
 


