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ПЛАМЕНКО ЈАВЉА...
Олимпијска бакља
обишла 27 градова
Дуг пут је олимпијска бакља морала да
пређе до доласка у Сремску Митровицу,
8. маја. Пламенко је добио задатак да обиђе целу Србију, све округе и да сврати у
чак 27 градова. У ову авантуру упустио
се 19. марта у Нишу. У граду домаћину
претходних Олимпијских играра упаљен
је пламен и дат је знак за покрет. Циљ је
наравно у Сремској Митровици, где ће
Пламенко стићи дан пред почетак деветих Олим пиј ских ига ра уче ни ка Ре публике Србије.

располагању бити скоро све што ова касарна нуди –од војног ресторана, преко
игралишта до лежајева у спаваони.

Прве Игре одржане
у Крагујевцу

Делпин
на отварању Игара
Свечаном отварању деветих школских
Олимпијских игара (9. мај) на тргу Светог Димитрија у Сремској Митровици
присуствоваће многи уважени гости из
света српског и светског школског спорта. Школске олимпијце поздравиће председник међународне федерације школског
спорта Андреа Делпин, председница комисије за кошарку међународне федерације школског спорта Јулија Бојанова.
Отварање Игара ће бити на Дан Европе,
па ће овој церемонији присуствовати и
шеф делегације ЕУ у Србији Венсан Дежер. Ова година је олимпијска у целом
свету- предстоје на Игре у Лондону и у то
име у Сремској Митровици међу гостима биће и амбасадор Велике Британије у
Србији Мајкл Девенпорт. На отварању ће
бити и представници школског спорта Републике Српске, Црне Горе, Македоније,
Шведске, Турске...

Смештај у касарни
„Бошко Палковљевић
Пинки“
На северу Србије током Игара најбољи
спортисти међу школарцима задржаће
се ско ро неде љу да на. Пред ста ви ће се
на хиљаде такмичара, биће проглашено
много олимпијских шампиона, који ће
се так ми чи ти у 12 школ ских олим пијских спортова. Велики број деце, велики
број спортова – логично питање је где ће
клинци и клинцезе бити смештени? Касарна „Бошко Палковљевић Пинки“ биће
друга кућа школских олимпијаца. Они ће
ту спавати и припремати се за све изазове
на престижном такмичењу. Ђацима ће на
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Највећа смотра школског спорта чека своје девето издање, а све је почело 1980. године у Крагујевцу. Тада је први пут један
град сабрао све школске спортове и добио
прилику и част да буде домаћин Олимпијских игара. Баш као и праве, велике Игре
и ове наше школске подразумевају масовност по питању и броја учесника, али
и органзације. Велика одговорност је на
организаторима. У то су се после Крагујевца уверили и домаћини у: Крушевцу
(1984), као и Београду (1988), Аранђеловцу (1992), Зрењанину (2000), Зајечару (2004) и Нишу (2008), а ускоро ће и
Сремска Митровица 2012.

Наредни домаћин
Врање или Сента
Коме ће припасти част да буде домаћин
десетих, јубиларних школских Олимпијских игара?
Одговор на ово питање сазнаћемо последњег дана такмичења, на свечаном затварању. Сремска Митровица ће 15. маја предати
заставу Игара граду домаћину 2016. У тој
улози наћи ће се Врање или Сента, који су
се кандидовали за организацију.

Око 5.000 учесника
Школске олимпијске игре у Сремској Митровици биће најмасовније до сада. Организатори су спремни за долазак на хиљаде

ђака, а очекује се да ће школским борилиштима продефиловати око 5.000 ученика и
ученица. О њима ће бринути 500 наставника и професора. А да све прође у најбољем
могућем реду постараће се 200 службених
лица и судија и исто толико волонтера.

Пет „степеника”
такмичења
Систем такмичења предвиђа пет степена:
школско (међуодељенско), општинско,
међуопштинско (окружно ), међуокружно
(регионално) и републичко. Такмичења
организује Савез за школски спорт Србије
који је пуноправни члан Спортског савеза
Србије. Организација овако велике активности у области спорта базира се у највећој
мери на огромном ентузијазму, пре свега
професора физичког васпитања по школама који своје слободно време проводе
са децом припремајући их за такмичења.
Поред професора велику помоћ пружају и
аматерски спортски радници, који раде по
општинским и окружним Савезима, односно одборима за школски спорт.

Савез основан 1969.
Дуг пут је Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Србије прешао у минулих
40 година. Толико дуг да се одржана такмичења данас броје у хиљадама, а домаћини
државних првенства у стотинама. Систем
школских такмичења уведен је још далеке 1969 /70 школске године, као резултат
иницијативе Југословенског олимпијског
комитета, Савеза организација за физичку
културу и Савеза друштава педагога за физичку културу Југославије.

Чланови ИСФ од 2005.
Савез за школски спорт Србије од 2005.
члан је међународне федерације школског спорта. На светским првенствима у
организацији ИСФ, до сада смо освојили
сребро и бронзу у кошарци, сребро у рукомету, као и три четврта места у одбојци
и кошарци. Наши рукометаши и рукометашице, ученице Паланачке гимназије и
ученици школе „Жарко Зрењанин из Врбаца“ на недавно одржаном Светском првенству заузели су 12, односно 16 место.
Најбоље одбојкаше и одбојкашице међу
школарцима Србије, ученице београдске
Спортске гимназије и ученике Техничке
школе из Обреновца у јуну очекује Светско првенство у француском Тулону.
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Дани школског спорта Србије
Драги пријатељи спорта,
У периоду када су у току припреме за одлазак на Олимпијске игре и када сви очекујемо почетак такмичења у Лондону,
са жељом за што бољим резултатима наших олимпијаца и када
све земље на свету желе да освоје што више медаља, Савез за
школски спорт Србије обавља последње припреме пред почетак
Олимпијских игара ученика Србије.
Девете олимпијске спортске игре ученика Србије су најмасовнији и најзначајнији спортски догађај у нашој земљи ове године.
За нас у Савезу за школски спорт Србије, коме су развој школског спорта и брига о младима основни задаци, Олимпијске игре
представљају највећи изазов у сезони.
Школске Игре су још лепа прилика да заједно промовишемо
значај физичке активности и бављење спортом у формирању
здравих животних навика и стварању спортско активне нације.
Олимпијска бакља коју су носили најбољи ученици у својим
срединама, је прошла кроз све делове наше земље. Игре су за све
учеснике годинама уназад, нешто што свима остаје у лепом сећању и место где се рађају велика пријатељства. Наша такмичења
и игре представљају мотив младима да се доказују и остварују
победе на спортским теренима.
Морам да истакнем и да ми је велико задовољство што су Игре
прихваћене од стране ученика, наставника и професора и да су
такмичења која Савез за школски спорт Србије у сарадњи
са Министарством за омладину и спорт Србије организује, постала део слободних активности младих, преко
којих се остварују одређени васпитни утицаји школе
и друштвене заједнице.
Посебно истичем да је сарадња са Министарством
омладине спорта Владе Републике Србије и Министарством просвете Владе Србије у многоме допринела да Олимпијске игре ученика Србије, али и остала такмичења која наш Савез организује добију на
важности спровођења школских такмичења, међу
школском омладином у нашој земљи.
Поред ресорних министарстава, морам да истакнем и
сарадњу са Спортским
савезом Србије, Олимпијским комитетом
Србије и осталим
гранским спортским савезима што
је у многоме допринело да систем
добије на важности спровођења
ове активности
међу школском
омладином у
Србији.
Мени, као бившем спортисти,
заиста је велика
част што сам у
прилици да промовишем праве
вредности и
што сам на

челу Савеза који традиционално организује Олимпијске игре за
ученике Србије, јер ова манифестација промовише здрав начин
живота, подстиче младе на бављење спортом и упознаје их са
олимпијским вредностима. Кроз бављење врхунским спортом
научио сам шта је фер плеј, тимски рад, солидарност, одговорност и дисциплина.
Децо, желим вам да верујете у себе, да вредно учите и радите,
да будете упорни јер само на тај начин можете да дођете до циља.
Својим односом према спорту и школским обавезама, пријатељству, радним навикама, узајамном разумевању, дајете пример
људима у својој околини, то је једини прави пут сазревања младих, а сигуран сам да ће праве вредности бити препознатљиве
у друштву.
Позивам све учеснике да се такмиче у складу са спортским
правилима фер плеја и у олимпијском духу и да и даље негују
и развијају пријатељство, међусобно поштовање и толеранцију
ради лепшег и срећнијег живота.
Наш циљ је да школски спорт буде још заступљенији у наредним годинама, као и да остваримо богатију активност школске
омладине у области спорта и физичке културе.
Радимо и радићемо на унапређењу спорта и физичког васпитања у свим школама у земљи.
Наш највећи задатак је да се што већи број деце укључи у систем школских такмичења, али и да се што већи број
деце бави спортом у наставним и ванаставним
активностима.
Верујем да ће Сремска Митровица бити добар домаћин и да ће спремно дочекати све
такмичаре као и многобројне госте из земље
и из иностранства.
Ове године Сремска Митровица је центар спорта, младости али и будућих шампиона.
Свим учесницима желим много среће.
Уједно, користим прилику да свим нашим
спортистима пожелим много успеха у Лондону.
Спорт је увек био најбољи српски бренд
и сигуран сам да ће тако остати и у
наредном периоду.
Добро дошли у Сремску
Митровицу, град домаћин деветих Олимпијских ига ра уче ни ка
Србије !
Жељко
Танасковић,
председник
Савеза за
школски спорт
Србије
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Београђани бране трон
У хали Пинки биће добијени олимпијски победници у свим рукометним категоријама

РУКОМЕТ НА ОИ
Рукомет је први пут укључен
у програм на Олимпијским
играма у Берлину 1936.
године, и то само у мушкој
конкуренцији. После
га није било у
програму све до Олимпијских
игара у Минхену 1972. када је
враћен само у мушкој
конкуреницији. Такмичење
за жене се одржава од
следећих Игара у
Монтреалу 1976. и
од тада је рукомет у обе
конкуренције стандардно у
програму летњих
Олимпијских игара.

Прва лопта која ће се завртети на школским
Олимпијским играма биће рукометна. Одмах пошто се 9. маја у Сремској Митровици свечано и
званично објави да „Игре могу да почну“, у истом
тренутку, од 15 часова у салама школа „Радивој
Поповић“, Прехрамбено-хемијској, те у градској
хали Пинки почеће такмичење рукометашица,
ученица средњих школа. Дан касније, прве мечеве на Играма одиграће и средњошколци, а за
њима стартоваће пионири и пионирке.
У конкуренцији све четири категорије за звање
школског олимпијског шампиона биће по девет
школа. Без изузетка и међу пионирима, пиониркама, омладинцима и омладинкама као девета
школа надметаће се представник домаћина, док
су осталих осам екипа апсолутни шампиони међуокруга, тимови који су пре тога били шампиони града и округа.
Екипе – учеснице Олимпијских игара биће подељене у три групе по три тима на три локације.
Најбољи из групе А, Б и В потом ће у хали Пинки

играти за пласман од првог до трећег места. Школе које први дан такмичења заврше на другом
месту- очекује надметање за пласман од четвртог
до шестог места, а трећепласирани бориће се за
последње три позиције.
Актуелни шампион у конкуренцији пионира
су ученици Основне школе „Аксентије Максимовић” из Долова, док су на прошлом државном
првенству најбоље биле девојчице из школе „Аца
Алексић” из Александровац. С обзиром на то да
се ни једни, ни други нису пласирали у Сремску
Митовицу јасно је да ће школски спорт добити
нове рукометне прваке у конкуренцији основних
школа. Слична је ситуација и међу средњошколцима. Актуелни шампиони државе, ученице Економске школе из Крагујевца нису успеле да ове
године стигну до Игара, па ће и оне морати да
препусте свој трон. То једино, међутим не важи
на рукометаше техничке школе ГСП из Београда који ће на Олимпијским Играма покушати да
сачувају звање најбоље екипе у Србији.

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ – ПИОНИРИ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ – ПИОНИРКЕ

„Десанка Максимовић” Београд, „Ђура Јакшић”
ГРУПА А
Зајечар, „Соња Маринковић” Суботица
Косово и Метохија, „Гоце Делчев Јабука” Панчево,
ГРУПА Б
„Вук Караџић” Нови Пазар
„Бранко Радичевић” Врање, „Димитрије Давидовић”
ГРУПА В Смедерево, „Трива Витасовић” Лебарник Сремска
Митровица

ОШ „Попински Борци” Врњачка Бања, ОШ „Бата Булић”
ГРУПА А
Петровац, ОШ „Десанка Максимовић” Зајечар
„Братство јединство” Сомбор, „Добросав РадосаГРУПА Б вљевић Народ” Сремска Митровица, „Аксентије
Максимовић” Панчево
„Радован Ковачевић” Лебане, „Ђура Даничић”
ГРУПА В
Београд, Косово и Метохија.

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – ОМЛАДИНЦИ
„Свети Трифун” Александровац, Гимназија Лесковац,
ГРУПА А
Гимназија „Жарко Зрењанин” Врбас
Техничка школа „ГСП” Београд, Економска школа „9.
ГРУПА Б
мај” Сремска Митровица, Косово и Метохија
Средња-сртучна школа Црвенка, ЕкономскоГРУПА В трговинска школа Пријепо ље, Техничка школа
Смедерево.
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СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – ОМЛАДИНКЕ
Гимназија Пирот, Економска школа Београд, Средња
ГРУПА А стручна школа „Милош Црњански” Кикинда
Правно-пословна школа Ниш, ПрехрмабеноГРУПА Б шумарска и хемијска школа Сремска Митровица,
ССШ „Др Радивоје Увалић”, Бачка Паланка
Косово и Метохија, ЕТШ „Славка Ђурђевића” ЈагоГРУПА В дина, Економско-угоститељска школа „Слободан
Минић” Аранђеловац.

ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА
будућност и нада

Неки нови клинци...
На Играма ће и девојчице показати како се барата „бубамаром”
ФУДБАЛ НА ОИ
Фудбал је олимпијски
спорт од летњих
Игара 1908. у Лондону
(1896, 1900. и
1904. имао је статус
демонстрационог
спорта). Олимпијске
игре су биле прво
такмичење где су
игране међународне
утакмице у фудбалској
историји. Фудбалски
турнир је претрпео
неколико измена
због увођења
професионализма,
оснивања Светског
првенства али и
развоја фудбала у
свету.

Ни школске Олимпијске игре не могу да прођу
без „најважније споредне ствари на свету”. У Сремској Митровци она ће бити у виду малог фудбала,
а такмичиће се три категорије – пионири, пионирке и омладинци. Бубамару ће шутирати у салама
школе „Јован Јовановић Змај”, „Трива Витасовић”
Лаћарак и у насељу Марко Перичин Камењар.
За разлику од осталих екипних спортова на Игра-

ма, у малом фудбалу се не такмиче омладинке. Надметање ће почети са омладинцима, а завршиће се
са пиониркама. На државним првенствима су по
обијчају најатрактивнији мечеви које играју девојчице. Свим тимова који се такмиче у конкуренцији
пионирки заједничко је то што имају два иста циља
– освојити медаљу и свима показати да и девојчице
могу да играју фудбал, да овај спорт није резервисан само за дечаке. Нема сумње да ћемо у Сремској
Митровици и од једних и других видети прегршт
лепих потеза и голова.
На претходном државном првенству у Кладову, сви су били задивљени фудбалским моћима
девојчице из београдске школе „Деспот Стефан
Лазаревић„. Предвођене сјајном Анђелом Костић
пинирке су показале да играју најбољи фудбал у
Србији. Ту шансу неће имати и у Сремској Митровици, с обзиром на то да се нису пласирале, тако
да ћемо на Играма гледати „неку нову Анђелу”…
Иста ситуација је и у друге две категорије. Актулени шампиони, фудбалери основне школе „Мирко
Јовановић” из Крагујевца и средње школе „Бошко
Крстић„ из Бојника добиће наследнике на школским Олимпијским Играма.

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ – ПИОНИРИ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ – ПИОНИРКЕ

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – ОМЛАДИНЦИ

„Карађорђе” Београд, „Свети
ГРУПА А Сава” Бајина Башта, „Јован
Курсула” Варварин
„Предраг Деведежић” Врњачка
ГРУПА Б
Бања, „Вук Караџић” Црвенка
„Трива Витасовић” Лаћарак,
ГРУПА В Косово и Метохија, „Димитрије Давидовић” Смедерево

Косово и Метохија, “Добросав
Радосављевић Народ” СремГРУПА А
ска Митровица, “9. Октобар”
Прокупље
“Јован Јовановић Змај” Хајдучица, “Петар Кочић” Инђија,
ГРУПА Б
“Јован Јовановић Змај” Нови
Кнежевци
“Свети Сава” Пирот, “КарађорГРУПА В
ђе” Рача, “Вук Караџић” Бор

Медицинска школа “Драгиња
Никшић” Сремска Митровица,
ГРУПА А
Техничка школа Врање, Косово
и Метохија
Техничка школа Трстеник, ТехГРУПА Б ничка школа Зрењанин, Политехничка школа Крагујевац
Техничка школа Смедерево,
ГРУПА В СТШ “Милева Марић” Тител,
Техничка школа Стара Пазова

СПОРТСКИ ЖУРНАЛ, МАЈ 2012.
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ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА
будућност и нада

Гимназијалке из
Београда нападају злато
Кошаркаши ће тестирати новоизграђену салу Митровачке гимназије
Првог дана такмичења на школским Олимпијским играма на три локације у Сремској
Митровци неуморно ће се шутирати на кошеве.
Омладинци, односно ученици средњих школа
добиће предност и они ће „проверити” паркет
у салама школа „Трива Витасовић” из Лаћарка,
„Јован Јовановић Змај”, као и онај у новоизграђеној сали Митровачке гимназије. Овај простор
ће бити резеривисан за најбоље школе на такмичењу, победнике група у све четири категорије,
што значи да ће управо у Митровачкој гимназији
бити и проглашени олимпијски шампиони.Као у
случају свих екипних спортова у школском спорту, тако и у кошарци се практикује систем према
којем ће девет школа бити подељене у три групе
са по три тима. Када се реше имена победника
група - креће борба за пласман. Класично финале
не постоји, већ је ту финални дан у којем ће се
три тима борити свако са сваким. И тим путем
се стиже до олимпијског првака.
То звање за себе нескривено желе ученице
Спортске гимназије из Београда. Професор
Андреј Станојевић и девојке још на градском
такмичењу су истакле циљ – освојити злато у
Сремској Митровици и ту медаљу придружити
онај са истим сјајем са прошлогодишњег државног првенства у Пироту. За разлику од њих, гимназијалци из Чачка, актуелни шампиони Србије,
неће бити у прилици да бране трон, баш као ни
пионири, ученици београдске школе „Ћирило

КОШАРКА НА ОИ
Кошарка на Олимпијским
играма се први пут појавила
као промо спорт још у
Сент Луису 1904. године.
У службени програм је
спорт уврштен у Берлину
1936. године, и то само у
мушкој конкуренцији. Од
тада је мушка кошарка била
у програму свих следећих
издања летњих Олимпијских
игара. Кошарка за жене
је укључена у програм у
Монтреалу 1976. године.

и Методије”, односно пионирке из школе „Светозар Марковић” из Елемира. Свакако једна од
специфичности такмичења у кошарци биће и та
да ће домаћина, Сремску Митровицу у конкуренцији омладинаца и омладинки представљати једна школа - Медицинска школа “Драгиња
Никшић”.

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ – ПИОНИРИ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ – ПИОНИРКЕ

„Свети Сава” Сремска Митровица, „Мирослав Мика
ГРУПА А
Антић”, Панчево, „20. октобар” Београд
„Милица Павловић” Чачак, Косово и Метохија, „Прва
ГРУПА Б
Војвођанска Бригада” Нови Сад
„Радоје Домановић” Врање, „Радоје Домановић” Ниш,
ГРУПА В
„Краљ Александар” Пожаревац

„Никола Тесла” Банатско Карађорђево, „Светозар
ГРУПА А Марковић” Крагујевац, „Живадин Апостоловић” Трстеник
„Милан Ђ. Милићевић” Београд, „Вук Караџић” ЛескоГРУПА Б
вац, „Трива Витасовић” Лаћарак
„Херој Радмила Шишковић” Смедеревска Паланка,
ГРУПА В
Косово и Метохија, „20, октобар” Сивац

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – ОМЛАДИНЦИ
Техничка школа Врање, Гимназија Бора Станковић
Бор, Књажевачка гимназија
ЕСШ „Боса Милићевић” Суботица, Медицинска школа
ГРУПА Б „Драгиња Никшић” Сремска Митровица, гимназија
„Борисав Петров Браца” Вршац
ГРУПА А

ГРУПА В
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Прехрамбено – угоститељска школа Чачак, Економско-трговинска школа Шабац, Косово и Метохија

СПОРТСКИ ЖУРНАЛ, МАЈ 2012.

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – ОМЛАДИНКЕ
Гимназија Пирот, Спортска гимназија Београд, УжичГРУПА А ка гимназија
СШ ”Вук Караџић” Трстеник, Гимназија СмедереГРУПА Б во, Медицинска школа „Драгиња Никшић” Сремска
Митровица
Косовска Митровица, гимназија „Јован Јовановић
ГРУПА В
Змај” Нови Сад, Гимназија „Жарко Зрењанин” Врбас

ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА
будућност и нада

„Пинг-понг”
у Шиду
Током два такмичарска дана
представиће се 400 стонотенисера

СТРЕЉАШТВО НА ОИ
Већ на првим Олимпијским играма у Атини 1896. стрељаштво је
било на програму. Тада се гађало пиштољем слободног избора
са 25 м и 50 м, револвером са 25 м и војничком пушком на
200 м и 300 м. Од тада такмичење у стрељаштву је све време у
програму, с тим што су дисциплине мењане неколико пута.

Баш као што је сасвим логично било да Рума на школским
Олимпијским играма угости џудисте, тако је сасвим природно
то што ће такмичење у стоном тенису бити одржано у Шиду.
Тамошња спортска хала 12. и 13. маја биће у потпуности у служби најбољих стонотенисера међу ученицима Србије. У Шид
ће доћи из 25 округа. Такмичиће се укупно 100 екипа, односно
400 учесника.
За звање најбољих у Србији надметаће се и основци и средњошколци, и девојчице и дечаци. Тражиће се најбољи појединац,
тражиће се најбољи тим. У конкуреници пионира златна медаља биће апсолутни циљ Николи Маринковићу (13) из Шапца.
Никола се увек држи истог сценарија. Појави се на првенству,
победи првог противника, другог, па трећег… Скоро увек је најбољи у појединачној конкуренцији, а неретко слави и са екипом
своје школе “Вук Караџић”. Ривали га често и пре него што такмичење почне виде као победника, што и не чуди када се зна да
је млади Никола кадетски државни првак.
Необичан микс звукова током та два такмичарска дана допираће из хале у Шиду. Оштри ударци стонотениске лоптице у комбинацији са дечијом грајом… То може само у школском спорту.

СТОНИ ТЕНИС НА ОИ
Стони тенис је представљен као олимпијски спорт на
Олимпијским играма 1988. у Сеулу. Од ових Игара у Јужној
Кореји “пинг-понг” је у редовном програма, како мушкој, тако и у
женској конкуренцији.

Инђија чека
стрелце
Ваздушном пушком гађаће 320
такмичара из 80 екипа
Да стрељаштво није случајно један од најтрофејнијх српских
спортова показаће и девете школске Олимпијске игре. Најпрецизнији школарци такмичиће се у Инђији, у хали Спортова која
ће им бити на располагању 10. и 11. маја. Медаље ће циљати 320
стрелаца, 80 екипа из укупно 20 округа Србије.
Стрелци ће такође бити подељени у четири стандардне категорије- пионири и пионирке, омладинци и омладинке. Опремљени
ваздушним пушкама и наоштрени на циљ, први ће пуцати средњошколци. Девојчице ће бити на једном стрелишту, а дечаци у
другом. Дан касније стрељану у Инђији ће напунити пионири и
пионирке. Пред њима ће бити нешто краће партије.
И после много партија сазнаћемо и имена нових школских олимпијских шампиона. То звање у конкуренцији омладинки прижељкује Миленија Здравковић. Бројни успеси учинили су је најбољом
спортискињом Врања у школском спорту, а донели су јој и поносно
звање млађе јуниорске репрезентативке Србије у стрељаштву. Ученица медицинске школе „Изабел Емсли Хатон“ не жели да буде
лажно скромна. Наступи за репрезентацију дају јој за право да се
нада високом резултату на школским Олимпиијским играма.
Ниииишани.... Пали!
СПОРТСКИ ЖУРНАЛ, МАЈ 2012.
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Са утакмице на матуру
Један од највећих српских писаца Милош Црњански, био је велики поклоник
спорта, фудбалер, песник који је изнад свега волео Срем

СРЕМ НА СРЦУ
Своју последњу песму
„Ламент над
Београдом,
Црњански почиње
стихом: Јан Мајен и
мој Срем.
Зашто овај рођени
Банаћанин
каже „мој Срем“.
У „Стражилову“
помиње „небо, и сенку
Фрушке Горе“,
сремске винограде,
лишће „са гроба
Бранка“ (Радичевића).
Говорио је једном
свом сабеседнику,
писцу: „...завичај је
оно што осећате у
срцу свом. Мени је на
срцу Срем. Био сам
далеко у свету и био
сам тамо дуже него у
Срему или Београду,
био сам у Лондону
четврт столећа, али
завичај је тамо где
спадате, где вам је
корен; завичај је
место за које вас
сећање везује и нека
луда жеља да се у то
место вратите,
по сваку цену“.
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Нема лепшег повода од олимпијског такмичења ученика Србије у Сремској Митровици да се
на ступцима „Журналовог“ додатка о школском
спорту помене Милош Црњански, један од највећих српских писаца, од Светог Саве до данас. Аутор
романа „Дневник о Чарнојевићу“, „Сеобе“ и „Код
Хиперборејаца“ се као ученик активно бавио спортом, нарочито фудбалом, и био велики поклоник
спорта. А Срем је волео више од свих других наших
карајева: у топонимији његове лирике он има посебно значење.
Као гимназијалац у Темишавару, у коме је одрастао, бавио се мачевањем, телесним вежбањем, веслао а највише играо фудбал. У коментарима својих
песама, писаним готово четрдесет година после њиховог објављивања (Итака и коментари), каже да је
прво играо за репрезентацију темишварских школа,
затим у клубу гимнастичара а са седамнаест година
је постао првотимац професионалног клуба железничара Кињижи. Играо је центарфора и леву полутку (офанзвног везног, како се то данас каже).
Фудбал му није сметао да буде одличан ђак. Читао
је античке трагедије (Есхила, Софокла) у оригиналу
а у тренуцима надахнућа чак и писао стихове на
латинском за лист Juventus. У седмом разреду гимназије, када је постао првотимац, само му је тројка

СПОРТСКИ ЖУРНАЛ, МАЈ 2012.

из нацртне геометрије кварила одличне оцене из
свих других предмета. На матуру је дошао право са
утакмице коју је његов Кињижи играо у Пешти.
- Имао сам времена само да се умијем, но сав тај
умор није ми сметао да матуру положим са одликом. Хоћу да нагласим да паметно практиковање
спорта човеку не одмаже већ помаже и да мушка
игра коју смо научили у Кињижију само је повољно
утицала на вољне елементе мог карактера –причао
је Црњански у једином спортском интервјуу новинару недељника „Спортиста“, јуна 1930.
Сматрао је да школа и спорт могу заједно. „Не разумем што Вас школа толико мучи? Сматрајте је као
и фудбал, једном врстом после подне. Оставите професоре нек професоришу – Ви ђакујте“, обраћа се
у писму свом младом пријатељу из Вршца, већ као
познати писац, гимназијски професор и новинар.
Кажу да је једно време толико био привржен фудбалу да је, неком приликом рекао: „...Све што сам
написао не вреди колико једна фудбалска утакмица“. Песник Душан Матић, његов секундант у срећом неуспелом двобоју, назвао је то „пречанска
посла“, сматрајући да је Црњански највише „волео
себе и своју песму“.
Да Матић није сасвим у праву, говори и овај навод из поменутог интервјуа, који је дао неколико
месеци после награде којом је Српска краљевска
академија овенчала његове прве „Сеобе“. На питање
о спортској садашњости каже: „Могу вам рећи да
бих више волео да играм у првом тиму Југославије,
но да опет добијем награду Академије. Ја сам одрастао у фудбалу и фудбал никада не могу заборавити.
До скора сам играо у Олдбоју Југославије а често
сам тренирао и са својим ђацима из Четврте мушке
гимназије. А моји су ђаци све саме звезде...“ (Милутин Ивковић и Момчило Ђокић су играли на првом
светском првенству у Монтевидеу, а Бранислав Хрњичек је био резерва, да поменом само њих).
Редовно је одлазио на све веће утакмице и сматрао је „да фудбал треба да буде лепа мушка игра“,
да га и „књижевници практикују“ како би „једном
ишчезли они застарели појмови о ‘префињеним интелектуалцима’ и ‘болесним песницима’“.
Поред Темишвара, фудбал је играо и као студент
на Ријеци и Сушаку (са Викторијом је играо против Хајдука у Сплиту 1913), у Новом Саду, а после
рата у Београду и Панчеву. Колико му је овај спорт
тада значио говори један пасус из писма Иви Андрићу (тада у Риму), с којим га је визивало присно другарство и пријатељство, у коме каже да му
је „ужасно досадно“ и да „једино што га држи то је
футсбал“, да га поново игра „и то изврсно“ и да у
га „весели младићи, зелена трава, игре и победе“
највише „ослободиле“ из кафане „Москва“ у којој

ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА
будућност и нада

Говорио је да
спорт може
пружити
најлепша
телесна
уживања,
особито у
пролеће, када
трава почне
да избија,
када настане
... грозничавост мишица,
нека врста
пријатног
бола, па се
после тога
очврсне

су се скупљали чланови Уметничке групе, којој је
и сам припадао.
Црњански је био једини књижевник међу београдским интелектуалцима-спортистима који су маја
1924. године, са Чика Дачом на челу (инжењером
Данилом Стојановићем), чије име данас носи стадион у Крагујевцу, основали недељник „Спортиста“.
Говорио је „да спорт може пружити најлепша телесна уживања, особито у пролеће, када трава почне да
избија, када настане ... грозничавост мишица, нека
врста пријатног бола, па се после тога очврсне“.
Између два рата био је навијач Југославије, а волео
је, каже, и БСК. Када се, после четврт века живота у
емиграцији вратио у Београд, у лето 1965, навијао је
за Црвену звезду. Звезда га је освојила у „мајсторици“ с Глазгов ренџерсом у Купу европских шампиона, ујесен 1964, на старом Арсеналовом стадиону,
коју је гледао у друштву Срђана Прице, тадашњег
југословенског амбасадора у Енглеској.
Као новинар, писао је репортаже о зимским спортовима, о соколима, Олимпијским играма. У мемоарима („Ембахаде“) је Олимпијади у Берлину посветио посебно поглавље. То је његов једини „спортски
извештај-коментар“. Поводом те олимпијаде први
пут је из античке Олимпије до немачке престонице
ношена олимпијска бакља, о чему је под вођством
глумице Лени Рифенштал, снимљен филм. На наговор Црњанског Рифеншталова се на том путу задржала и у Београду.

Такмичења на олимпијском стадиону посматрао
је као аташе за штампу југословенског посланства у
Берлину, из огромне новинарске ложе, која је била
„тачно изнад Хитлерове“. Оставио нам је ванредан
опис америчког атлетичара Џеси Овенса („Најлепши атлет на тој олимпијади био је црнац...“), коме
фирер ниједном није пружио руку („Хитлер му, у
последњем тренутку, окреће леђа. Прави се да га
не види“), иако се три пута пео на највиши пиједестал победничког постоља („Победио је на сто,
на двеста двадесет метара, па и у скоку удаљ“). Бележи да су то „сви видели“, да је у светини била
„настала тишина“, али да „Американци нису ни
протестовали“.
За тадашњу Југославију каже да се „осрамотила на
тој олимпијади, јер не само „да није никад победила
него се није појављивала ни на старту“ (фудбалери
су бојкотовали Игре) а да су од малих европских
народа једино побеђивали Финци. Примећује да су
два њихова тркача онемогућили једног Јапанца да
да победи у финалу трке на 10.000 метара.
На тим Играма „једно једино, чисто задовољство“
доживео је на представи Софоклове трагедије „Трахињанке“ под ведрим небом, „у правом античком
позоришту”. Извештај завршава завршним стиховима трагедије, у свом преводу на српски: „Опростите ми, сви који сте присутни овде./ Приметите
да је то била зла воља богова,/ богова који никад
не праштају...“

ЦРЊАНСКИ И СПОРТ
Један чланак у
„Спортисти” је више
од скице за портрет
Црњанског на
спортским
приредбама:
- Милош Црњански
воли спорт. Воли га
интуитивно. Он то
показује делом, а то
је више но речју. Он је
увек на утакмици. На
свакој. Погреши ли
судија, он гласно
протестује, заостаје ли
играч, он је нервозан,
промаши ли голгетер,
он је блед. Милош
Црњански није
дошао да га виде.
Он не гледа.
Он преживљује
утакмицу. Он живи
спорт.
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Џудоке
освајају Руму
Џудо ће четврти пут бити на програму
После Ниша, џудо ће и у Сремској Митровци бити у улози
промотивног олимпијског спорта. Ово ће бити четврти пут да
се џудисти школарци такмиче на школским Играма. Џудоке ће
своју вештину представити у спортској хали у Руми, која ће уз
Београд, Инђију и Шид бити једна од олимпијских станица.
Од шест олимпијских дана, пети, односно понедељак 14. мај
ће бити џудо дан. Салу у Руми испуниће укупно 489 такмичара,
који ће се надметати у више категорија. Пионири ће бити подељени на млађе и старије. група “Један” резервисана је за млађе
основце, који ће представаљати: Београд, Бор, Беочин, Ниш,
Нови Сад, Краљево, Прокупље… У свакој категорији биће по
12 дечака од 28 до 50 плус килограма. У игри за звање школског
олимпијског шампиона биће укупно 96 дечака из ове групе, а
исто толико ће их бити и у групи “Два”, коју ће чинити основци
од 42 до плус 73 килограма.
Млађе пионирке бориће се у категоријама од 22 до плус 43 килограма. А предствиће се укупно 79 такмичарки. Са друге стране
старије пионирке у истом броју надметаће се у категоријама од
36 до плус 63 килограма. Њихове старије колегинице, средњошколке, њих 50 биће подеље по категоријама у распону од 44 до
плус 78 килограма. Омладинци ће се такмичити у категоријама
од 55 до плус 100 килограма и наступиће их укупно 89.
Све џудоке ће имати исти циљ у Руми- да освоје медаље, али
и да свој спорт учине редовним у програму школских такмичења.

ЏУДО НА ОИ
Џудо је ушао у програм Олимпијских игара на Играма у Токију
1964. године, и то само за мушкарце. За жене је уведен тек на
Играма у Барселони 1992.
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КАЈАК НА ОИ
Кајак је увршћен на програм Игара 1924. као демонстарциони
спорт. У Берлину 1936. постао је олимпијска дисциплина.
Касније, неке од категорија су нестале, да би се сад такмичење
одвијало на 500 и 1.000 метара. У Лондону три трке мушкараца
на 500 метара биће замењене такмичењима на 200 метара.

Кајакаши
форсирају Саву
Премијера кајака на школским Играма
На школским Олимпијским играма узбудљиво ће бити у дворанама, али и ван њих. Школарцима и гледаоцима нарочито ће
бити привлачна градска плажа у Сремској Митровици. На њој
ће бити ужарено баш као у летњем периоду јер ће у само једном
дану окупити око 500 кајакаша који ће имати задатак да на школским Играма промовишу свој спорт.
Прошле године први пут је одржано такмичење у кајаку у
оквиру школског
спор та. Иде ја је заживела па ће тако кајакаши коначно бити
и учесници школских
Олимпијских игара.
Домаћин кајакашког
надметању у оквиру
игара ученика Србије
је клуб Вал, а такмичење ће се одржати на
Сави, 13. маја.
Све трке према пропозицијама Савеза за школски спорт Србије веслаће се на деоници дугој 500 метара. Право наступа имаће
сви редовни ученици који су подељени у четири категорије по
разредима, односно годиштима – пионири, пионирке, односно омладинци и омладинке. У Сремској Митровци добићемо
олимпијске шампионе у две дисциплине: кајак једносед и кајак
двосед.
Баш као и џудисти, кајакаши ће имати задатак да свој спорт
учине редовним у програму школских такмичења.

ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА
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Стижу нови шампиони
Такмичење у одбојци биће потпуно у знаку 9. маја Дана победе
Земља одбојке, земља апсолутних европских
шампиона, на такмичењу у овом спорту на школским Олимпијским играма понудиће искључиво
квалитет у свим категоријама. Најбољи пионири
и пионирке, омладинци и омладинке за титулу
олимпијског шампиона бориће се у салама школе
„Јован Поповић”, „Слободан Бајић”, као и у Средњеекономској школи „9. мај„, чија сала је уједно резервисана и за финални дан. Школске одбојкашке
олимпијске шампионе, дакле, добићемо у сали која
носи назив „9. мај”. Баш тог дана, на Дан Европе и
победе над фашизмом, ће и почети и Игре у Сремској Митровици. Пуно симболике око одбојке...
Домаћин ће џентлменски предност дати дамама,
средњошколкама. Првог ће дана Игара одиграти по
три меча у оквиру групе, а већ наредног ће се борити
за пласман. Наравно, победнице групе расподелиће
медаље, а другопласиране и трећепласиране одлу-

чиће о пласману од четвртог до деветог места. Чим
девојке заврше посао у Сремској Митровици, на
сцену ће ступити момци. Одмах за њима заиграће
и пионирке и пионири.
У игри за звање олимпијског шампиона неће бити
ниједна екипа са претходног државног првенства.
Прошле године у Клеку, ученице основне школе
„Иван Милутиновић” постале су власнице прелазног трофеја меморија „Милош Грбић”. На истом
месту тријумфовали су и ученици школе „Милан
Благојевић” из Лучана. Са друге стране, о најбољем
у конкуренцији средњих школа одлучивало се у Пироту. Тада су се заслужено радовале средњошколке
из Малог Зворника и ученици Осме београдске гимназије. Изгледа, међутим, да је сада дошло време за
неке нове школе, неке нове клинце.
Јасно је – у Сремској Митровици чекамо нове
шампионе!

ОДБОЈКА НА ОИ
Одбојка се први пут
појавила у службеном
програму на
Олимпијским играма
у Токију 1964. године,
и то истовремено
у мушкој и женској
конкренцији. На
Олимпијским играма
у Атланти 1996. у
програм је укључена
и одбојка на песку, за
мушкарце и за жене.

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ – ПИОНИРИ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ – ПИОНИРКЕ

Краљ Петар Први” Ниш, „Матко Вуковић” Суботица,
„Мирослав Антић” Футог
„Слободан Бајић Паја” Сремска Митровица, Косово и
ГРУПА Б
Метохија, „Иван Милутиновић” Београд
„Станислав Сремчевић” Крагујевац, „Радоје ДоманоГРУПА В
вић” Врање , „Ђура Јакшић” Параћин

„Свети Сава” Сремска Митровица, „Живадин АпостоГРУПА А
ловић” Трстеник, „Петефи Бригада” Кула
„17. Октобар” Јагодина, Косово и Метохија, „Сава
ГРУПА Б
Керковић” Љиг
„Свети Сава” Житиште, „Доситеј Обрадовић” Врање,
ГРУПА В
„Мито Игуменовић” Косјерић

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – ОМЛАДИНЦИ

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – ОМЛАДИНКЕ

Друга Крагујевачка гимназија, ТШ „Иван Сарић” СубоГРУПА А
тица, Техничка школа Пирот
Техничка школа Смедерево, Економска школа „9.
ГРУПА Б
Мај” Сремска Митровица, Косово и Метохија
Медицинска школа „7. април” Нови Сад, 12. БеоградГРУПА В
ска гимназија, гимназија „9. мај” Ниш

Гимназија Пирот, гимназија „Јован Јовановић” Змај НоГРУПА А ви Сад, економска школа „9. мај” Сремска Митровица

ГРУПА А

Косово и Метохија, СШ Велико Градиште, Друга Крагујевачка гимназија
Гимназија „Вук Караџић” Трстеник, гимназија „СвеГРУПА В тозар Марковић” Нови Сад, ЕТШ „Вук Караџић” Стара Пазова.
ГРУПА Б
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Краљица спортова
отвара игре
На атлетском стадиону у Сремској Митровици бориће се 480 такмичара
АТЕЛЕТИКА НА ОИ
Атлетика је била
у програму свих
до сада одржаних
Олимпијских игара.
Кроз историју мењали
су се број и врста
атлетских дисицплина.
Данас су у програму
24 дисциплине за
мушкарце и 22 за
жене.
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Пре него што такмичење на школским Олимпијским играма званично почне у Сремској Митровци, на атлетском стадиону већ ће бити проглашени
први олимпијски шампиони. Скакачи удаљ и увис,
те бацачи кугле ће се најпре борити за звање најбољих у Србији, а онда ће се упутити на Трг Светог
Димитрија где ће заједно са осталим олимпијцима и становнцима Сремске Митровице дочекати
пламен школских Олимпијских игара. Дан касније,
односно 9. маја на истом месту надметаће се атлетичари у тркачким дисциплинама. Тек након што
они „истрче своје” биће дат знак за почетак деветих
школских Олимпијских игара.
У Сремској Митровици представиће се атлетичари из осам округа, што значи да ће се такмичити
укупно 32 екипе, осносно 480 такмичара. Ђаци ће
бити подељени у четири стандарне категорије: пионири и пионирке (основци), омладинци и омладинке (средњошколци). У конкуренцији ће бити по
осам школских екипа, а такмичење ће се одвијати у
седам атлетских дисциплина. Пионири и пионирке
трче на 100, 300, 600 и 800 метара. Такмичење у
атлетици на Олимпијским играма тешко је замислити без штафете. Наравно, ова атркативна трка
биће круна такмичења у тркачким дисциплинама
и на школским Играма. Нису само трке на „менију“
школског спорта. Ту су и скок увис и удаљ, као и
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бацање кугле. Исто број дисциплина као код основаца имају и средњошколци, стим што је пред њима
и неколико стотина метара више за истрчати. Уз
трку на 100 метара омладинце и омладинке очекује
и дисциплине на 400, 800 и 1000 метара.
Краљица спортова је на атлетском стадиону у
Сремској Митровци већ била „обучена” у школску униформу. Град домаћин Олимпијских игара
пред крај прошле школске године био је и домаћин
државног првенства у атлетици. Спринтер број један на том такмичењу био је Немања Булајић, тада
ученик осмог разреда основне школе „Бранко Радичевић“ из Смедерева. Трку је истрчао без већих
припрема, без претходних тренинга у неком клубу
- и победио је. Немања данас иде у економску школу, члан је атлетског клуба „Нови Београд”. Важи
за једног од највећих атлетских талената на овим
просторима и прави је доказ како бисер може бити
откривен на школским теренима, у овом случају
– на стази.
Тог дана у Сремској Митровици нису само школарци били на тесту. Државно првенство је била својеврсна проба и увертира за организаторе
Игара. И већ тада је било јасно да ће на наредном
дружењу ђака на једином наменски изграђеном
атлетском стадиону у Србији, на школским Олимпијским играма, све проћи како треба.

ШКОЛСКА
ОЛИМПИЈАДА
будућност и нада

Спретност на цени
Последња два дана на школским Играма биће резервисана за гимнастичаре
Најчешћа прва реакција на спомен гимнастике у
Србији је та да то и није баш најпопуларнији спорт.
Да је то велика заблуда показују школска државна
првенства на којима се увек окупи више стотина
врсних такмичара. Те вежбе које захтевају изузетну
физичку снагу, спретност и координацију гимнастичари су сада припемили за школске Олимпијске
игре на којем ће потврдити да за овај спорт долазе
бољи дани. О томе сведочи и све већа заинтересованост за изградњу гимнастичарски сала у Србији
(тренутно их има три).
Последња два дана на школским Играма биће резервисана за гимнастичаре који ће своје умеће показати у сали Прехрамбено-хемијске школе. На Играма
ће се представаити укупно 320 такмичара, 64 екипе
које долазе из осам округа Србије. Такмичарке и такмичари ће бити подељени у више старосних категорија, надметаће се екипно и појединачно. Пионирке
ће показати како изгледа савршено изведена вежба
на партеру, греди, прескоку, разбоју. Када је партер
у питању све девојчице и девојке ће имати исту кореографију, с тим што ће судије од оних старијих
очекивати да је изведу без грешке. Млађе пионирке
ће чинити девојчице од првог до четвртог разреда,

а старије од петог до шестог разреда, и од седмог до
осмог. Засебна категорије су омладинке, односно
средњошколке од првог до четвртог разреда. У конкуренцији девојчица од 11 година највише се очекује
од Новосађанке Дејане Бајић. Њено име је већ добро
познато. Довољно је рећи - Она има таленат. Целу
Србију је одушевила у популарном телевизијском
шоуу и својом импресивном плесном-кабаре тачком
заслужила место у финалу. Дејана има више трофеја
него година, а многе од њих је освојила на школским
такмичењима, наступајући за своју школу „Милош
Црњански“ из Новог Сада. Прошле године на државном првенству била је прва појединачнао, а друга у
екипној конкуренцији.
Дечаци ће ка као и девојчице бити подељени у
четири категорије, с тим што ће у односу на колегинице, промене вршити на нешто другачијим
справама. Они треба да савладају партер, разбој,
кругове, прескок, вратило и коња са хватаљкама.
Међу дечацима, шестацима за апсолутног фаворита слови Петар Вефић, ученик Основне школе
„Јован Цвијић”. Петар је актуелни државни првак
у вишебоју и сав свој таленат намерава да покаже
и у Сремској Митровици.

ГИМНАСТИКА НА ОИ
Мушка гимнастика је
била на распореду на
првим Олипијским
играма 1896. у
Атини, а налази се у
Олимпијском програму
континуирано од 1924.
Редовна учешћа за
жене су почела од
1936. такмичењем у
Берлину, мада су жене
први пут наступиле на
деветим Олимпијским
играма у Амстердаму
1928, а 1952. су
додали такмичење
у појединачном
пласману и по
справама.
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Најмасовније такмичење
У базену “Милан Гале Мушкатировић” у Београду видећемо око 800 пливача

ПЛИВАЊЕ НА ОИ
Пливање је у програму
Олимпијских игара
од првих модерних
игара 1896. године у
Атини, што говори да
је као спорт већ тада
био и те како развијен.
Такмичило се у
дисциплинама на 100
м и 1500 м слободним
стилом за мушкарце.
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Школски олимпијски дух осетиће се и ван Срема. Стићи ће до Београда, до базена „Милан Гале
Мушктировић” који ће 13. маја бити резервисан
за најбоље пливаче међу школарцима у Србији. На
познати базен на Дорћолу доћи ће око 800 пливача
из чак 19 округа.
Школарци ће се надметати у више категорија.
Пливаће млађи и старији пионири и пионирке, као
и омладинци и омладинке. Пред њима ће бити четири пливачке дисциплине: делфин, прсно, слободно
и леђно. Дечаци од првог до четвог разреда савладаће деоницу од 50 метара слободним стилом. У односу на пионире, омладинци ће пливати дупло дужу
деоницу, односно надметаће се на 100 метара.
Међу свим тим пливачима, биће и оних који су
својим резултатима завредели и место у репрезентацији. Ти момци и девојке, без сваке сумње словиће за фаворите. Из Сомбора, из једне средње школе
у Београд ће стићи чак два врхунска пливача. Част
медицинске школе „Др Ружица Рип” браниће Ребека Репман и Душан Тепавац. Ребека дуго наступа на
школским такмичењима. За основну школу „Иво
Лола Рибар“ из Сомбора је освојила многе титуле,
укључујући и прво место на школским Олимпијским играма ученика Србије у Нишу 2008. Заједно са својом другарицом Ребеком, у Београду ће
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се такмичити и Душан Тепавац. Душан још не зна
како изгледа освојити школско олимпијско злато,
али намерава да открије у базену „Милан Гале Мушкатировић”.
Са друге стране, у конкуренцији пионира и пионирки много се очекује од наступа репрезентативке
Јане Ћирић из Ниша и репрезентативца Секула Секуловића из Крушевца. Јана ће пливати за основну школу „Душан Радовић“ за коју је као ученица четвртог разреда освојила злато на школским
Олимпијским играма у Нишу 2008, док ће Секула
учествовати за школу „Јован Јовановић Змај”. Обоје иду у осми разред и освајање медаље на Играма
у Сремској Митровици виде као најбољи начин да
се опросте од своје основне школе.
Са њима у конкуренцији биће и пливачи који
су се пр ви пла си ра ли на школ ске Олим пиј ске
игре. Игром случаја, баш у Сремској Митровици
у септембру смо сазнали и имена првих олимпијаца. Првенство округа Срема је заправо било такмичење на којем се добија „виза“ за Олимпијске
игре, а базен место на којем су се јурили школске
олимпијске норме. Сада је дошао тренутак да се у
базену „Милан Гале Мушкатировић” јуре медаље,
а ко зна, можда са њима школарци ујуре и неки
рекорд.

ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА
будућност и нада

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ
ТРАДИЦИЈА
ДУГА 33 ГОДИНЕ
Мале олимпијске
игре имају традицију
дугу већ 33 године,
а потекле су из
Панчева. Овај програм
је уведен у стални
систем школских
спортских такмичења
ученика Србије од
школске 2004/2005.
године.

И најмлађи јуре медаље
Укупно 476 ђака представиће се на такмичењу првака, другака и трећака
Чак и у оквиру школских Олимпијских
игара постоје Олимпијске игре. Реч је о
малим школским Олимпијским играма,
које ће у Сремској Митровици бити један
до 12 спортова. Последњег дана такмичења на ШОИ најмлађи основци, ученици
од првог до трећег разреда, из 12
градова Србије буквално ће јурити
за медаљама дуж целе хале Пинки.
У Сремској Митровци представиће се чак 48 екипа, односно укупно
576 учесника.
За најмлађе основце биће отворена три полигона. Забавни је резервисан за мешовит тим првих
раз реда. На оном ко ји те сти ра
спретност надметаће се другаци, а
на полигону свестраности гледаћемо девојчице и дечаке који управо
завршавају трећи разред основне
школе. Прваци треба савршено да
изведу колут напред, па да пређу
шведску клупу по целој дужини,
провуку се кроз шведски сандук,
скоче што даље и на крају погоде циљ лоптицом. Судије ће пажљиво да прате такмичаре, јер за сваки неправилан корак следе
две додатне секунде- а поента је бити што
бржи. Полигон спретности сличан је оном

забавном. Спроводи се у виду штафете, с
тим што је овде додатна препрека ношење
медицинке. Полигон свестраности је за
још једну нијансу захтевнији. За разлику
од својих годину дана млађих другара, трећаци прелазе шведску клупу уз прескакање

медицинки, једна од препрека је и скок у
вис преко конопца и четворножно ходање
између пет сталака.
На забавном полигону на прошлом државном првенству у Панчеву као најбо-

љи су се показали ученици школе „Јеврем
Обреновић“ из Шабца. Полигон спретности, намењен другаци и то са тимовима
састављеним од дечка и девојчица, најбр же су са вла да ли уче ни ци и уче ни це
школе „Пр ва Вој во ђан ска Бри га да“ из
Новог Сада. Трећи разреди пред
собом имају најтежи програм, а
ту су без прем ца би ле де вој чице из школе „Жарко Зрењанин“
из Банатског Новог Села. Кад су
дечаци- трећаци у питању најсвестранији, а уједно и најбољи, су
били ученици новосадске школе
„Јожеф Атила“.
Вежбе које најмлађи основци
перфектно савладавају кроз Мале олимпијске игре само на први
поглед делују наивно. Пред најмлађим школарцима су разичити
полигони који заправо подржавају природне облике кретања и тако
омогућавају клинцима и клинцезама да развију своје стваралачке
потенцијале у спорту и да се тако на најприроднији начин афиримишу олимпијске
наде. Порука ових игара је јасна – спорт
треба да буде у функцији деце, а не деца у
функцији спорта.
СПОРТСКИ ЖУРНАЛ, МАЈ 2012.
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ПРОГРАМ IX ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА
УЧЕНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
8. мај – уторак
Од 10 до 12 часова – Долазак атлетичара (све категорије) у
касарну „Бошко Павковљевић Пинки“ у
Ср.Митровици
15.00 – Такмичење у атлетици за све категорије (техничке
дисциплине) – Атлетски стадион
20.00 – Дочек олимпијског пламена на Тргу Светог Димитрија

9. мај – среда
10.00 – Такмичење у атлетици за све категорије (тркачке
дисциплине) – Атлетски стадион
Од 10 до 12 часова – Долазак такмичара за спортске игре и
стрељаштво средње школе
13.00 – СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ИГАРА на Тргу Светог Димитрија
15.00 – Такмичење у спортским играма – I, II и III коло
предтакмичења (Рукомет – омладинке; Кошарка –
омладинци; Одбојка – омладинке; М.фудбал – омладинци)

10. мај – четвртак
09.00 – Такмичење у спортским играма – I, II и III коло за коначан
пласман (Рукомет – омладинке; Кошарка – омладинци;
Одбојка – омладинке; М.фудбал – омладинци)
Од 10 до 12 часова – Долазак такмичара за спортске игре и
стрељаштво основне школе
15.00 – Такмичење у спортским играма – I, II и III коло
предтакмичења (Рукомет – омладинци; Кошарка –
омладинке; Одбојка – омладинци; М.фудбал – пионири)
10.00 – Такмичење у стрељаштву за средње школе, Инђија – Хала
спортова

11.мај – петак
09.00 – Такмичење у спортским играма – I, II и III коло за коначан
пласман (Рукомет – омладинци; Кошарка – омладинке;
Одбојка – омладинци; М.фудбал – пионири)
Од 10 до 12 часова – Долазак такмичара у спортским играма ОШ и
стони тенис СШ
15.00 – Такмичење у спортским играма – I, II и III коло
предтакмичења ( Рукомет – пионирке; Кошарка – пионири;
Одбојка – пионирке; Мали фудбал – пионирке)
10.00 – Такмичење у стрељаштву за основне школе, Инђија – Хала
спортова

12. мај – субота
09.00 – Такмичење у спортским играма – I, II и III коло за коначан
пласман(Рукомет – пионирке; Кошарка – пионири;
Одбојка – пионирке; Мали фудбал – пионирке)
Од 10 до 12 часова – Долазак такмичара за спортске игре и стони
тенис ОШ
15.00 – Такмичење у спортским играма – I, II и III коло
предтакмичења (Рукомет – пионири; Кошарка – пионирке;
Одбојка – пионири)
19.30 – Округли сто „Превенција откривање и корекција

костуралних поремећаја код ученика млађег школског
узраста“ (Касарна у Ср.Митровици)
10.00 – Такмичење у стоном тенису СШ, Шид – Спортска хала
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13. мај – недеља
09.00 – Такмичење у спортским играма – I, II и III коло за коначан
пласман (Рукомет – пионири; Кошарка – пионирке;
Одбојка – пионири)
11.00 – Такмичење у кајаку, Кајак клуб ‘’Вал’’ – градска плажа
Сремска Митровица
10.00 – Такмичење у стоном тенису за средње школе, Шид –
Спортска хала
Од 10 до 12 часова – Долазак гимнастичара (све мушке категорије)
10.00 – Београд – базен ‘’Милан Гале Мушкатировић’’ (бивши
СЦ.’’25.мај’’) такмичење у пливању за основне школе
(распливавање)
11.00 – Такмичење у пливању за основних школа
13.00 – Такмичење у пливању за ученике средњих школа
(распливавање)
14.00 – Такмичење у пливању за ученике средњих школа

14. мај – понедељак
10.00 – Такмичење у гимнастици за све мушке категорије
10.00 – Такмичење у џудоу за све категорије
Од 10 до 12 часова – Долазак гимнастичарки (све категорије),и
долазак такмичара М.О.И из следећих
градова: Мајданпек, Пирот, Сомбор (округ),
Кикинда, Ваљево, Параћин,Свилајнац,
Јагодина, Рума – Хала
15.00 – Такмичење у гимнастици женских категорија: VII–VIII
разред и СШ

15. мај – уторак
10.00 – Такмичење у гимнастици женских категорија: I–IV,V–VI
10.00 – „Мале олимпијске игре” – Хала спортова
15.00 – СВЕЧАНО ЗАТВАРАЊЕ – Хала спортова
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