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ДОДАТАК

УТАКМИЦЕ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА ЗА ЖЕНЕ БИЋЕ ОДИГРАНЕ У ЧЕТИРИ ГРАДА

32 5 10ЛИГЕ ПОД 
ОКРИЉЕМ РСС

СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 
ИМАМО У ИХФ

СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 
ИМАМО У ЕХФ

ДОБР ОДОШЛИ
У СРБИЈУ!

БЕОГРАД - КОМБАНК АРЕНА 
(КАПАЦИТЕТ 20.000)

Понос главног града Србије је "Ком-
бак арена", једна је од најсавременијих, 
вишенаменских спортских објеката у 
Европи. Почетак градње овог велелеп-
ног здања почео је 1991, а радови на 
објекту су завршени 2004. Процењује 
је да је изградња коштала 70 милиона 
евра. Објекат поседује најмодерније 
технологије, са свеобухвантном по-
нудом услуга за 
гледаоце. Годи-
шње „Београдску 
арену“ посети 
између 600.000 и 
800.000 посети-
лаца. Зависно од 
манифестације, 
капацитет се кре-
ће од 18.000 до 
25.000. Досадашњи рекорд по бро-
ју гледалаца на једном спортском 
објекту у највећој београдској дво-
рани држи сусрет „Топ 16“ Евролиге, 
када је дуел кошаркаша Партизана и 
Панатинаикоса посматрало 22.567 
људи. По капицитету је пета највећа 
дворана у Европи. 

У дворани су организована велика 
такмичења као што су финале тениског 

Дејвис купа, Србија - Француска 2010. 
године, Европско првенсто у кошарци 
2005, финални турнир Светске лиге у 
одбојци 2005, Светски шампионат у 
каратеу 2010, а у јануару и децембру 
2012. године одигране су завршнице 
рукометног Европског првенства за му-
шкарце и жене.

НОВИ САД - СПЕНС АРЕНА 
(КАПАЦИТЕТ 8.000)

Спортско пословни центар Војводи-
на, познатији као СПЕНС налази се у 
Новом Саду, у насељу Стари град. Из-

градња дворане је започета у мају 1979. 
а отворена је 14. априла 1981. године за 
36. Светско првенство у стоном тенису. 

Комплекс чине дворана, 
отворени спортски тере-
ни, стадион „Карађорђево 

СПЕНС има две дворане, велику капа-
цитета од 11.500 места, малу од 3.000 
места и ледену дворану, капацитета 
3.000, затворени базен, куглану, трена-

жно такмичарске сале за бокс, џудо и 
стони тенис, два прес центра и амфи-
театар. Новосадска „лепотица“ је рено-
вирана за потребе мушког Европског 
првенства у рукомету које је одржано у 
јануару прошле године, а угостио је и 

две фазе Европског првенства за жене.
Од великих такмичења, дворана у 

Новом Саду је угостила најбоље ко-
шаркаше Европе 2005. године.

НИШ - СПОРТСКИ ЦЕНТАР 
ЧАИР (КАПАЦИТЕТ 4.000)
Нишка дворана Спортски центар 

„Чаир” изграђена је 1974. године, али је 
потпуну реконструкцију доживела у 2011. 
години, за потребе мушког Европског пр-
венства у рукомету, па је била домаћин и 
женског крајем прошле године. Дворана 
је добила потпуно нови ентеријер, проши-
рен је капацитет за 500 места, тако да сада 
може да прими 4.000 посетилаца, нови 

систем климатизаци-
је, модерна расвета, 
реконструисане свла-
чионице, медицин-
ски блок, нове теле-
скопске трибине, као 
и два велика сема-
фора и четири мања. 
Укупна вредност 
реконструкције „Чаи-

ра“ је 2.5 милиона евра. Овим изменама, 
дворана је испунила све услове Европске 
рукометне федерације. 

Овај објекат је омиљени репрезен-
тацији Србије, која ја већину сусрета 
претходних година у квалификација-
ма за Европска и Светска првенства 
играла у нишкој „лепотици“, где су 
имали велику подршку навијача. У 
реновираној дворани први сусрет 
су одиграле рукометашице Србије и 
Грчке 19. октобра 2011. у склопу ква-
лификација за ЕП.

ЗРЕЊАНИН - КРИСТАЛНА 
ДВОРАНА (КАПАЦИТЕТ 2.800)

Изградња нове Хале спортова, 
назване „Кристална дворана” запо-
чета је 2006. године, а укупна вред-
ност радова процењена је на око 720 
милиона динара. Већи део средста-
ва, 455,8 милиона динара, обезбе-
дио је Фонд за капитална улагања 
Војводине, а остала средства Град 
Зрењанин.

Хала је званично отворена 5. јула 
2009. године кошаркашком утакми-
цом репрезентација САД и Пољске 
у оквиру Универзијаде која је те го-
дине одржана у нашој земљи. Капа-
цитет хале је 2.800 гледалаца.

Светско рукометно првенство за 
жене биће највећи спортски догађај 
који ће Зрењанинци угостити после 
одбојкашког ЕП за даме.


