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сПорт

Теза да добри спортисти не 
уписују Гимназију јер је прете-
шка уз све те тренинге, пада у 

воду када се виде примјери врсних 
спортиста који иду у Гимназију и 
уз то су врло добри ученици. Још 
један такав примјер је и Ведран 
Грмуша, џудиста бањалучког клуба 

„Раде Личина“. Ведран је врло добар 
ученик IV7 одјељења, а разговор с 
њим смо обавили у току припрема за 
такмичење из демократије у којем је 
и он учесник. Послије матуре Ведран 
планира да упише медицински фа-
култет, али то не значи да ће пре-
стати да се бави џудом. Жеља му је 
да једног дана има свој џудо клуб.

Првак Републике Српске у кадетској 
и јуниорској конкуренцији и вице пр-
вак БиХ, тврди да џудо не одузима 
пуно времена од школе. Пошто су 
такмичења викендима, изостанке 
због џуда прави само када има седам 
часова у поподневној смјени, јер мо-
ра да стигне на тренинг. Тренинг 
има једанпут дневно и траје сат и по 
времена. Када је на распусту тренин-
ге има два пута дневно, тако да је 

све прилагођено успјешном изврша-
вању школских обавеза.
За вријеме сезоне, која траје од апри-
ла до децембра, такмичења су сваке 
друге седмице, док су јул и август 
резервисани за кампове и припреме. 
Џудо га често одведе у Загреб и 
Београд. „Свако такмичење“ каже 
Ведран, „прича је за себе. Посебно 
ако сви освојимо медаље, јер онда 
нема веће радости“. На турнире по 
БиХ, клуб „Раде Личина“ шаље и до 15 
учесника. Турнире који су мало даље 
до сада је било тешко финансирати 
јер није било спонзора, али и то се 
полако мијења. Клуб, боље речено 
тренер Драгиша Антонијевић, је 
својим такмичарима набавио нову 
струњачу и тренерке. Имају шест 
термина у двије сале седмично и 
завидне услове у односу на остале 
клубове у РС.

Џудо је веома популаран у Јапану 
и у Француској, и постаје све попу-
ларнији. То је један од олимпијских 
спортова који је све посјећенији 
због динамичне борбе. Код нас та-
кмичења и нису баш посјећена, а 

најпопуларнија категорија је она 
преко 90 килограма у којој наступа 
и Ведран. Његов клуб „Раде Личина“ 
организује два такмичења: Џудо 
куп Бања Лука, који се одржава на 
Видовдан и Џудо фестивал у децем-
бру. Каткад овај клуб организује и 
државна првенства.

Џудо савез је без адекватног буџета 
и зато наши такмичари ријетко иду 
на велика такмичења. Најважније 
такмичење на коме су наши џудисти 
учествовали је било Балканско џудо 
првенство које се прошле године 
одржано у Истанбулу, што је Ведрану 
један од најважнијих успјеха. Наши 
репрезентативци су освојили сре-
брну и бронзану медаљу у жен-
ској а сребрну медаљу у мушкој 
конкуренцији.

Ведрану Грмуши желимо све најбоље 
у будућности, а ви који желите са-
знати више о овом све популарнијем 
спорту погледајте Ведранов рад на 
страници www.znanje.org, у рубрици 
Спорт и рекреација.
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