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ИЗВЕШТАЈ СА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА У АСАУТ САВАТЕУ 

И КАНЕ ДЕ КОМБАТ САВАТЕ, ВАРАЖДИН  07-11.09.2016. 

 

Репрезентација Србије се пласирала на друго место у укупном пласману на 

Светском првенству за сениоре и сениорке у асаут саватеу и кане де комбат саватеу 

одржаном у Спортском Центру "Арена" у Вараждину, Хрватска од 07-11. септембра 2016. 

године. Од пријављених 40 земаља у асауит саватеу наступило је 35 земаља а 21 једна 

земља освојила је медаље  и наш тим, репрезентација Србије са освојених 2 златне, 2 

србрене и 2 бронзане медаље пласирао се на високо друго место. Да се подсетимо наша 

кадетска репрезентација се такође пласирала ове године на 2 место на Европском 

Кадетском првенству у саватеу у Софији, Бугарска у јулу месецу. Ово је још један велики 

успех нашег тима ове године. 

Покровитељ наступа наше репрезентације била је Влада Републике Србије - 

Министарство омладине и спорта. Одржане су изборне седнице Европске и Светске 

Савате Фдерације на којима је Миодраг Ракић изабран за члана директоријума и за 

председника комисије за младе као и Маја Оџић која је изабрана у директоријум Светске 

Федерације и председника комисије за судије. Наши представници изабрани су са великим 

бројем гласова што довољно говори колики утацај има наш савез у свету и Европи.  

"Хвала Хрватском Савате Савезу и председнику Синиши Ковачићу на доброј 

организацији, подршци и пријатељству који су све учинили да се наш тим од почетка 

осећа пријатно  као да је првенство одржано код нас у Србији. У прелепом спортском 

центру "Арена" у Вараждину два пута је свирана химна Србије боже правде до краја уз 

аплауз и без и једног звиждука." 

 

Златне медаље освојили су: 

Стефан Јањатов, Савате клуб "Банат" Зрењанин до 75кг са 5 победа 

Горан Бајшаснки, Савате клуб "Војводина" Нови Сад +85кг са 4 победе 

Сребрене медаље освојили су 

Нада Миладинов, Савате клуб "Арена" Иђош до 48кг са 3 победе и 1 поразом у финалу 

Кристина Џолић, Савате клуб "Војводина" Нови Сад до 56кг са 3 победе и 1 поразом у 

финалу 



Бронзане медаље освојили су: 

Синиша Зељковић, Савате клуб "Војводина" Нови Сад до 60кг са 3 победе и 1 поразом у 

полуфиналу 

Јован Стевановић, Савате клуб "Горан Остојић" Београд до 70кг са 2 победе и 1 поразом у 

полуфиналу 

Медаље нису освојили: 

Радоје Стевановић, Савате клуб "Горан Остојић" Београд до 65кг упркос 2 победе имао је 

1 пораз у 1/4 финалу 

Игор Пантић, Савате клуб "Војводина" Нови Сад до 80кг 

Дивна Вујановић, Савате клуб "Војводина" Нови Сад до 70кг и 

Бранислав Вајда, Савате клуб "Војводина" Нови Сад у канеу 

Са њима су били чланови стручног штаба и тренери: 

селектор Мирослав Оџић из Новог Сада 

Слободан Попов и Ивана Попадић из Зрењанина и 

Дејан Гавриловић из Београда. 

Судијску екипу чинили су: 

Маја Оџић и Александра Оџић из Новог Сада и 

Велимир Карановић и Јован Дојчиновић из Београда. 

Шеф наше делегације био је Миодраг Ракић из Руме. 

        

         делегат  Миодраг Ракић 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 


