
 1 

Петар Бајски – бронзани веслач 
 

Новинари: Матија Чомагић и Станко Радосављевић, уч. 7/3 

    
Петар Бајски , ученик 7/3 Основне школе „Филип Вишњићˮ, освојио је 

3. место на Државном првенству у веслању које је одржано на Ади Циганлији 
21. и 22. септембра 2018.године. Била нам је част да интервјуишемо нашег 
друга Петра који је учествовао на великом такмичењу и са својим ВК 
Графичар освојио бронзану медаљу.  

 

 
Петар Бајски , први слева у екипи  ВК Графичар  (љубичаста опрема) 

 
Какав је осећај бити трећи у Србији? 
Добар је осећај када после великог труда, напорних тренинга и тешке 
сезоне освојиш медаље. 
О чему размишљаш док веслаш? 
Не обазирем се на навијаче, већ размишљам како ћу распоредити снагу 
током трке.  
Да ли си некада размишљао о одустајању? 
Нисам, упорност је на првом месту. 
Колико су тешки тренинзи пред такмичење? 
Пред  државно такмичење ишао сам на припреме на Гружанско језеро. 
Имали смо три тренинга дневно и врло мало времена за одмор. Тренинзи 
су били екстремно тешки, али су се исплатили.  
Како си се осећао на првом тренингу када си почео да се бавиш веслањем?  
На прве тренинге нисам долазио са задовољством, али сам се брзо уклопио 
у друштво и нисам одустајао. 
Да ли си икада размишљао о великим успесима? 
Искрено – размишљао сам, али после оволиког труда медаља се заслужује.  
Шта те инспирише пред такмичење?  
Инспирише ме реп музика , а волим да слушам Еминема и Тупака.  
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Зашто си се определио за овај спорт? 
Мој ујак ми је предложио овај спорт јер је он био првак СФРЈ , а мени се 
спорт допао.  
У којој категорији веслаш?  
Веслам у четверцу за пионире без кормилара. 
Имаш ли времена за учење и школске активности? 
Имам довољно времена за све и поред тренинга и музичке школе.  
Колико трају тренинзи? 
Трају од 2 до 4 сата шест пута недељно.  
Да ли изостајеш из школе због тренинга и како наставници реагују на то? 
Изостајем врло ретко, а наставници нису љути јер знају колико се трудим 
и да не запостављам домаће.  
Да ли је веслање тако лако као што изгледа?  
Није, треба доста снаге и кондиције.  
Да ли препоручујеш другима да тренирају веслање?  
Препоручујем само упорној деци која могу да се одрекну слободног времена.  
Можеш ли да нам обећаш да ћемо те гледати на олимпијади? 
Надам се да ћу отићи на олимпијаду и остварати успех. 

                       
 
 
 
 
 
 
 


