Успех одбојкашица Учитељског факултета у
Универзитетској лиги Београда
Да спортски и тимски дух, као и жеља за успехом, владају међу студентима Учитељског
факултета, најбоље сведоче учешћа женских екипа Факултета у футсалу и одбојци у
Универзитетској лиги Београда.
Tакмичење у одбојци (женска конкуренција) у Другој лиги Универзитета у Београда на
нивоу свих факултета и високих школа почело је почетком новембра 2014. године и трајало
је до 14. децембра 2014. године, када су и одиграни полуфинални и финални мечеви.

Задовољна лица одбојкашица Учитељског факултета након остварене победе у утакмици против
екипе Факултета безбедности

Поред Учитељског факултета, у Другој лиги такмичило се још осамнаест екипа које су се
надметале за остварење што бољег резултата и пласмана у виши ранг такмичења. Сваког
викенда током тих месеци активно су се играле утакмице по групама на теренима Факултета
спорта и физичког васпитања, на Кошутњаку.
На самом почетку такмичења, одбојкашице Учитељског факултета убедљиво су
тријумфовале над екипом Универзитета Сингидунума и показале да ће у овој групи бити
једне од главних фаворита за пласман у полуфинале. Након те победе, низали су се нови
успеси, нове победе (против Факултета безбедности и Биолошког факултета). Тако је наш
Факултет, уз само један пораз од Стоматолошког факултета, заузео прво место у својој
групи и обезбедио пролаз у даљи ток такмичења, а тиме и оправдао планирана очекивања.
Додатна мотивација и подршка за постизање што бољих резултата стизала је са трибина на
свакој утакмици. Међутим, полуфинална утакмица против Фармацеутског факултета, која
је била одлучујућа за улазак у финале и Прву универзитетску лигу, није завршена у корист
Учитељског факултета, и поред велике неизвесности и борбе до самог краја. Одбојкашице
нашег Факултета максимално су се бориле и остављале „срце на терену“ у свакој, па и у
овој утакмици, али им је ипак недостајало мало спортске среће да остваре свој циљ. Ипак,
сам улазак у полуфинале једног овако масовног такмичења изузетан је успех и најбољи у
историји Факултета до сада.
Утакмица за треће место против екипе Стоматолошког факултета била је веома значајна, а
наше одбојкашице показале су заиста одличну игру на терену. Иако уморне и деморалисане
повредом саиграчице, успеле су да прикупе снагу и реванширају се екипи Стоматолошког
факултета на претрпљеном поразу у оквиру такмичења по групама.

Велика борба за треће место против екипе Стоматолошког факултета

Жеља је била јача, екипа смиренија и концентрисанија, навијачи гласнији, чиме је створен
посебан мотив да женска одбојкашка екипа Учитељског факултета заслужено освоји треће
место у Другој одбојкашкој лиги Универзитета у Београду.

Одбојкашка екипа Учитељског факултета са освојеним пехаром за треће место

Заслуге за постизање овако значајног успеха, на који је Факултет изузетно поносан,
припадају комплетној женској одбојкашкој екипи Учитељског факултета чије су боје у
сезони 2014/15. браниле следеће студенткиње:
Ивана Вукојевић (капитен), Милица Богдановић, Милијана Гојковић, Ана Ђерић, Ана Илић,
Александра Јанковић, Катарина Јегдић, Сандра Јовановић, Ања Ковачевић, Радмила
Лаловић, Маријана Луковић, Соња Николић и Јелена Станковић.

Амбиција свих спортских екипа на Учитељском факултету је да се и у наредним
сезонама настави са учествовањем на разним спортским такмичењима и улагању
напора да се постижу овакви и још бољи резултати, подижући тиме углед
Факултета на један изразито виши ниво, препознатљив међу другима.

