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СпортСвјетлана Мамић

	 	 	 	 	 	 ...Са	СрђаНОМ	вУјаСиНОМ

 Колико се дуго бавиш 
пливањем?
Пливањем се бавим осам година.
 Зашто баш пливање?
Пливање ми је препоручио доктор 
јер сам имао проблема због криве 
кичме.
 Који су ти највећи узори?
Узора имам пуно. То су углавном 
пливачи који су успјели да заврше 
неки добар универзитет у Америци, 
иако су били врхунски спортисти.
 Колико често имаш тренинге и 
да ли су напорни?
Тренинге имам једанаест пута сед-
мично, осам пута у води. Четири 
мјесеца пред такмичење имам тре-
нажни програм, као припрему. Може 
се рећи да су два мјесеца напорна, а 
да два нису.
 Уз оволико тренинга, да ли твој 
приватни живот испашта и да ли 
успијеваш да ускладиш све своје 
обавезе?
Осим пливања, моја једина обавеза 
је школа. Врло добар сам ђак, 
тако да моје приватне обавезе не 
испаштају.

 Који су твоји најзначајнији 
успјеси?
Ове године на Балканијади сам био 
осми. Најзначајнији су ми успјеси 
сигурно три југословенска, одно-
сно Србије и Црне Горе, рекорда 
у пионирској и један у кадетској 
категорији.
 Предност многих спортова су 
путовања и склапање нових при-
јатељстава. Да ли сматраш да ти 
је то пливање омогућило?
Јесте, сигурно. Имам много прија-
теља, поготово на просторима бив-
ше Југославије. Могу рећи да по-
знајем преко стотину пливача.
 Сутра путујеш на Златибор?
Тамо се одржава пливачки камп 
који су организовали моји родитељи. 
Камп ће се одржати првих седам да-
на и држаће га најбољи тренери из 
Словеније. Послије кампа имамо  
такмичења. На кампу ће бити око 
деведесет пливача, па се надам да 
ћу усавршити своје пливање.
 Да ли сматраш да су услови код 
нас за бављење пливањем на врло 
ниском нивоу?

На веома ниском нивоу. Могло би 
се рећи да су на једном од најнижих 
нивоа у Европи, а можда и у свијету. 
Ко год да је посјетио Бањалуку, из 
пливачких кругова, рекао је да није 
видио лошије услове за пливање.
 Шта мислиш да би се требало 
урадити по том питању?
То је јако компликовано. Сви људи 
који се баве пливањем труде се да, 
притисцима на утицајне људе у граду, 
побољшају услове. Нико не жели 
помоћи пливачима. Ми се само 
можемо надати да ће неки приват-
ник саградити базен и тако нам по-
моћи, јер што се тиче пливача и љу-
ди у пливању – то не зависи од нас.
 Који је кључ за успјех у пли-
вачком свијету?
Кључ за успјех је упорност, упорност 
и само упорност.
	 Да ли планираш да се и даље 
бавиш пливањем и који су твоји 
циљеви?
Планирам да наставим да се бавим 
пливањем и да одем на један од нај-
бољих универзитета у Америци.

Представљамо вам Срђана Вујасина, 
дугогодишњег члана ПК Бањалука


