
 

ЉУБИША ГАЈИЋ – БИОГРАФИЈА 

 

 

 
 Рођен сам 5. марта 1957. год. у Јагодини. Завршио сам Гимназију и три године 

Правног факултета у Београду док сам на Факултету за физичку културу завршио 

течај за стицање звања атлетског тренера.  

 

 Као тренер радим у АК Вожд (бивши Каблови) од 1983. године. У периоду 

1987-2002. год. био сам у радном односу са клубом као први и једини до сада 

професионални тренер. Од 2003. год. радим у Јагодинском спортском савезу са пола 

радног времена а другу половину радим у АК Вожд. Радни стаж ми до сада износи 

26 година. Специјалиста сам за спринт и препоне.  

 

 Као тренер остварио сам следеће значајније резултате: 

 

- четири такмичара са испуњеном нормом и учешћем на Светском или Европском 

првенству; 

 

- 19 рекорда Југославије у свим категоријама такмичара сем код сениора-мушкараца 

 

- 19 репрезентативаца Југославије у свим категоријама; 

 

- 23 медаље на Балканским играма у свим категоријама;  

 

- 56 титула првака Југославије у свим категоријама такмичара сем код сениора – 

мушкараца; 

 

 Поред тренерског рада од 1995. год. имам звање међународног атлетског 

судије и до сада сам судио или учествовао у организацији на многим атлетским 

приредбама укључујући Универзијаду и ЕЈОФ у Београду и првенство Европе за 

јуниоре у Новом Саду као и Куп Европе за бацаче у Бару (Црна Гора). На три 

последње Балканијаде био сам члан Врховне судијске комисије. Као функционер био 

сам члан Управног одбора Атлетског савеза Србије у два мандата као и први ген. 

секретар и један од оснивача Атлетског савеза Централне Србије.  

 

 Од 1995. год. члан сам Међународне федерације атлетских статистичара. 

Аутор сам девет самосталних књига из области историје атлетике. Књиге су ми 

продате у 46 земаља са свих континената.  

 

 Посебно сам се ангажовао на организацији серије митинга на територији 

Централне Србије као и на оснивању нових клубова.  

 

 Са задовољством могу да кажем да сам са СВИМ тренерима у Србији у врло 

коректним односима и да не постоји тренер са којим нисам у стању да сарађујем!  

 

 

 

 


