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ИЗВЕШТАЈ СА ДРЖАВНОГ ПРВЕНСТВА У ПОТУСКУ СА 

РАВНЕ КЛУПЕ 

Протеклог викенда у хали Спортског центра Раковица одржано је Државно првенство у бенч-

пресу.Такмичење је одржано без присуства публике,а организатор такмичења био је клуб из 

Раковице "Powerlifting клуб Дисциплина".  

На такмичењу су учествовали такмичари из двадесет „powerlifting“ клубова из свих крајева 

Србије.На бенч постољу се опробало 76 такмичара.Учествовало је 52 мушка такмичара,20 жена и 4 

ОСИ такмичара. 

 Испред Градске општине Раковица гост такмичења био је члан већа за спорт Владимир 

Ковачевић-Јурашин, који је од организатора у име Општине примио плакету за помоћ у развоју 

„powerliftingа“ у Србији. Такмичењу је присуствовао и генерални секретар Спортског савеза Иван 

Павловић.  

Државно првенство је одржано уз све предузете неопходне мере заштите од корона вируса. 

 Најјачи такмичар у мушкој конкуренцији по други пут за редом је Владимир Савић из клуба 

ХООК са подигнутих 220 кг,чиме је остварио укупно 101,51 ИПФ ГЛ поена.Владимир Савић је 

уједно и најјачи Мастер такмичар.  

Најјача такмичарка у конкуренцији жена била је Драгана Кулаш из клуба ПЛК Север са 

подигнутих 90 кг и остварених 71,41 ИПФ ГЛ поена.Драгана Кулаш је уједно и најјача сениорка на 

државном првенству. 

 Најјачи субјуниор био је Богдан Вуковић из клуба Душан Силни са подигнутих 160 кг и 

остварених 70.37 ИПФ ГЛ поена.  

Најјача субјуниорка је Наташа Митровић из клуба КДТ Динамо Панчево са подигнутих 50 кг 

и остварених 41.47 ИПФ ХЛ поена.  

Најјачи јуниор је Вељко Пешић из клуба КДТ Власина са подигнутих 170 кг и остварених 

85.55 ИПГ ГЛ поена.  

Најјача јуниорка је Драгана Стевановић из клуба ХЛ Лесковац са подигнутих 55 кг и 

остварених 44.24 ИПФ ГЛ поена.  

Најјачи сениор је Душан Јовановић из клуба Душан Силни из Београда са подигнутих 210 кг и 

остварених 92.90 ИПФ ГЛ поена.  

Најјача мастeр такмичарка јe Марија Поломац из клуба ХЛ Лeсковац са подигнутих 60 кг и 

остварeних 51.49 ИПФ ГЛ поeна. Најбољи клуб на државном првенству је СУ Душан Силни из 

Београда. 

          

 


