
.ОСВРТ НА НАЈВЕЋИ РЕЗУЛТАТ СВИХ ВРЕМЕНА. 

 

.Утисци мађарског ререзентативца и светског рекордера Киш Тамаша, о. 

.игри, најбољег на свету, српског репрезентативца Вилмоша Заварка.. 

.и највећег резултата постигнутог у историји куглања на 120.хитаца..   

 

..771 _ Вили Заварко.. 

 

Сада је 4:30 једва сам нешто спавао. Имао сам ту срећу да уживо 

гледам и да будем сведок нечему што овдашњи гледаоци само кажу ЧУДО! 

Већ после прве три стазе сам помислио, ово је немогуће. Добро 

познајем стазу... и са најбољом добром намером би рекли стаза за 

700, али за то треба одиграти савршено. Стари рекорд је био 677 дрва 

што је још срушено 2008.где још правила нису предвидела дебљину 

одбојних гума. Што је Вили на прве три стазе урадио за то је 

способан било када, било где и на било којој куглани, зато је он 

Вили. Али на задњој стази... најбоља реч је тотални шок. Играчи и 

гледаоци забезекнуто су гледали чудо. Објава већ лети преко нета, 

нема много да се прича можда само једно. О 14 деветки које је у тих 

30 оборио, а само једна није била она где су пале све одједном, 

остале су плод савршеног изведеног хица за пример. Наступао сам 

после једног сата, тачно тамо где је Вили са 221 завршио. 221 и сада 

још невероватно. Нисам се баш успео спремити у глави за утакмицу али 

није у томе суштина. Већ после пар хитаца се видело да се стаза 

ништа није променила већ је остала иста захтевна као и прошлих 

година. Озбиљно кажем, пролазило ми кроз главу како се ово могло? 

Овде на овој стази? 221? Немогуће!!! Пар хитаца сам гледао у њега да 

га питам... Јеси ти нормалан? Није обратио пажњу, оправдано, стискао 

телефон док се није испразнио од пуно честитки.. један овакав наступ 

на било којој стази је ЧУДО, верујте ми ЧУДО! Јако сам срећан, да 

могу рећи да сам му клупски друг. Надам се да ће још дуго година 

тако и остати. ЧЕСТИТАМ Вили, и хвала ти што сам ово уживо могао 

гледати!!!    

...( Тамаш Киш ).... 

 

.(прев:  Иван Месарош, селектор јуниорске мушке репрезентације Србије).. 


