ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА
будућност и нада

РЕКЛИ СУ О ИГРАМА…
ДРАГАН АТАНАСОВ, помоћник министра
омладине и спорта, председник Организационог комитета 9. Школских олимпијских игара.
– Заокружили смо једну дивну причу. Написали смо Стратегију и у њој
истакли да је приоритет развој спорта
деце и омладине. Оно што је најбитније
је да ни смо са мо то на пи са ли већ смо иде ју и
спровели у дело. Пуно смо радили на организацији Игара заједно са Савезом за школски спорт и градом Сремска
Митровица. Желимо да у овом олимпијском циклусу привучемо још више деце, ђака који иначе не тренирају. Намера нам је да у систем укључимо пола милиона ученика
који ће се такмичити на школским такмичењима, потом
и учествовати у школским олимпијским квалификацијама, а он да за јед но са сво јим на став ниц ма по стати и део
наредних Игара у Врању.

ЗОРАН АВРАМОВИЋ, председник комисије за медијску промоцију 9. Школских
Олимпијских игара.
– Ових 5.000 учесника који су прошли
кроз Сремску Митровицу изванредан су
пример да се све може када се ради добро,
када се верује у идеју, као што су веровали
координатори, људи из савеза Слободан Чичановић и Борисав Станковић, председник Жељко
Танасковић. Они су заједно са Министарством омладине и спорта успели да направе добар рам за слику, да направе представу
о којој ће се тек говорити. Присуствовао сам отварању Игара,
видео сам колико је ту било лепоте, жеље, знања и љубави да се
игра и победи за своју школу. Сигуран сам да ће ова Олимпијада
дати неколико такмичара који ће бранити боје Србије на неком
великом такмичењу, можда баш и на великој Олимпијади. Ово
је био диван посао у којем је показано много, много енергије.
Мени је задовољство што сам и ја дао свој мали допринос.
СЛОБОДАН БОШКАН, бивши одбојкашки репрезентативац, промотер Игара.
– Школске олимпијске игре су веома
битне, како због спорта тако и због
младих људи у Србији. У будућности
оваква такмичења треба све више да
се потенцирају. Честитам Жељку Танасковићу и његовим сарадницима
на сјајној организацији Олимпијских
игара.

ВАСА МИЈИЋ бивши одбојкашки репрезентативац, промотер Игара.
– Треба што више подржати овакве манифестације и много ми је драго што
сам био промотер и што сам део овако
великог такмичења. Школска такмичења морају још да се прошире и сви
заједно треба да радимо на томе да се
деца што више баве спортом. Клупски
спорт је на све нижим гранама и кроз
школски спорт можемо да добијемо
нове шампионе.
АНДРИЈА ГЕРИЋ, бивши одбојкашки
репрезентативац, промотер Игара.
– Ово је одлична манифестација за
ученике. Знам то и из искуства јер сам
1992. у Аранђеловцу учествовао на
Школској олимпијади. Представљао
сам гимназију Јован Јовановић Змај
из Новог Сада и били смо без премца
у Србији. Сада ученици имају могућност да се после победе на државним,
боре и на међународним школским
такмичењима, што је заиста сјајно.
АНДРЕА ДЕЛПИН, председник међународне федерације школског спорта.
– Нисам до сада присуствовао школским
Олимпијским играма у Србији. Одушевљен сам дочеком олимпијског пламена,
отварањем и целокупном организацијом.
Изненађен сам колико енергије, рада и труда у организацију Игара улажу Жељко Танасковић, Слободан Чичановић и њихови сарадници
и честитам им од срца на свему што су урадили. Све је било
феноменално. Препун сам лепих утисака, али један се ипак издваја. Импресивно ми је то што се ученици овде са осмехом и
без стреса такмиче, једноставно дају све од себе и уживају...
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ВЕНСАН ДЕЖЕР, шеф делегације Европске уније у Србији.
– Отварање Игара је било баш на 9. мај.
Тог веома важног дана увек гледамо у
будућност Европе, а будућност су млади, будућност је у њиховом самопоуздању. Током читаве године смо оптерећени
неким проблемима, али на Дан Европе увек
треба да направимо паузу и да будемо заједно, да
се дружимо баш као и 5.000 ђака у Сремској Митровици. Они
такође треба да науче да их само вредан и предан рад могу
одвести до успеха. Треба славити резултате, али још важније
је славити тимски дух.
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Мисија је успела
Председник Савеза за школски спорт Жељко Танасковић о недавно завршеним
Олимпијским играма ученика Србије у Сремској Митровици
Један домаћин, четири помоћника, седам дана,12 спортова, више стотина шампиона, око 5.000 учесника. Сабраћемо све
ове бројке, и помножити их са осмесима
ђака... Ова једноставна рачуница показује само једно - Сремска Митовица 2012.
померила је границе Школских олимпијских игара, поставила је рекорд по броју
такмичара и задала озбиљан задатак наредном домаћину.
– Постигли смо жељени циљ. Деца су
се дружила, такмичила и тако заслужила
чак 1.500 медаља, колико смо поделили
током Олимпијских игара. На лицима ђака свакодневно смо препознавали изразе
задовољства и среће. И то је оно што смо
желели. Мисија 9. Олимпијских игара ученика Србије је и те како успела – истиче
председник Савеза за школски спорт Србије Жељко Танасковић.
Осмеси победника, понос због освојеног
одличја за школу, дружење у олимпијском
селу.... За баш свако лепо сећање учесника
на време проведено у Сремској Митровци одговорни су људи који су се све време
скромно држали по страни и којима је је-

дини циљ био да школарци на северу Србије доживе савршене олимпијске дане.
– С обзиром на то коликог је обима ово
такмичење, утисак је да такав посао треба
да одради знатно већи број људи. Међутим, наши координатори заједно са канцеларијом Савеза за школски спорт још
једном су показали да су уигран тим који
врло добро зна како се организују школска
такмичња. Одрадили су велики део посла.
Ништа не би било као што јесте без њихове енергије и залагања. Захваљујући њима
такмичење је прошло без иједног проблема – напомиње Танасковић.
Иако је већ други мандат на челу Савеза, Танасковић признаје да и даље у свету
школског спорта постоје моменти који га
позитивно изненађују.
– Масовност ме и даље изненађује. Превасходно зато што знам да постоје одређени
проблеми. Једни су финансијске природе, а
други се односе на неизаинтересованост неких школа за такмичења без обзира на то
што им је то обавеза. И поред свега тога ђаци и њихови наставници се појављују на првенствима. Ми желимо да се сва деца баве

спортом, и она која немају адекватне услове
у својим школама, да физичка активност буде део њихових живота, да се што више деце
укључи у систем. Мислим да смо ту поруку
успешно послали из Сремске Митровице.
Ђаци су прихватили такав вид такмичења
– поносно констатује Танасковић.
Свако искуство је драгоцено за будућност. Свака уочена грешка је као упозорење уочи новог задатка. Тако је и Сремска
Митровица велика лекција пред Врање
2015. Први човек школског спорта зна
шта у постојећем систему треба унапредити како би будућност школараца-спортиста била блиставија него данас.
– Јасно је да неке ствари треба да побољшамо. Иако је у Сремској Митровици све било
на жељеном нивоу, чињеница је да увек може боље. Врхунски спортисти су често промотери школских такмичења, али треба да
их буду много, много више. Знамо да деца
најбоље упијају лекције од својх идола. Врло
је важно да порадимо и на укључености и
улози родитеља у целој овој причи. Они могу
додатно да мотивишу децу да наставе да се
баве спортом – закључује Танасковић.
СПОРТСКИ ЖУРНАЛ, ЈУН 2012.
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Фаворити на висини
задатка
На базену „Милан Гале Мушкатировић“ проглашено 32 олимпијска шампиона
Није само север Србије добио част да угости олимпијце.
Школски олимпијски дух осетио се и Београду. Напунио је
до врха базен“Милан Гале Мушкатировић”.
На Дорћол дошло је рекордних 872 пли ва ча из чак 19
округа, што је ово такмичење
учинило најмасовнијим на IX
Школским олимпијским играма. Ко ну крен ци ја оволи ких
размера изродила је и велики
број шампиона - чак 32 такмичара у Београду је заслужило
златну медаљу.
Школарци су се надметали у
више категорија и подкатегорија. Наступили су и млађи и
старији пионири и пионирке,
као и омладинци и омладинке.
Пред њима су биле четири пливачке дисциплине – делфин,
прсно, слободно и леђно.
Основци су били подељени
у категорије - од првог до четвог, од петог до шестог и од
седмог до осмог разреда. За све
њих важила је деоница од 50
метара. У односу на пионире,
омладинци “уједињени” у једну катгорију пливали су дупло
дужу деоницу, односно надметали су се на 100 метара.
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Међу свим тим такмичарима, у тој великој групи школских олимпијских шампионима, било је и репрезентативаца,
ђака који су и пре трка словили
за велике фаворите.
Две олимпијске медаље отишле су у Сомбор, у једну средњу
школу. Част медицинске школе “Др Ружица Рип” бранили и
одбранили су Ребека Репман и
Душан Тепавац. Ребека је опет
заблистала у базену и баш као
и у Нишу 2008. поново била на
висини задатка у дисциплини
100 метара слободним стилом.
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Заједно са својом златном другарицом Ребеком, у Београду је
наступио и Душан Тепавац.
И он је открио како изгледа
освојити школску олимпијску
медаљу. У базену “Милан Гале
Мушкатировић” припала му је
бронза коју је завредио у трци
100 метара делфин.
Са дру ге стра не, у кон куренцији пионира и пионирки
улогу фаворита оправдали су
репрезентативка Јана Ћирић
из Ни ша и ре пре зен тати вац
Се кул Се куло ви ћа из Крушевца.

Јана је за своју основну школу „Душан Радовић“ освојила
још једну златну медаљу. Претходни пут је то учинила као
ученица четвртог разреда на
школским Олимпијским играма у Нишу 2008, а сада је злато пригрлила у Београду, где се
показала као најбоља и најбржа у трци 50 метара леђно.
Секул је исти успех на истој
деоници, али делфин стилом,
постигао за школу “Јован Јовановић Змај”.
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У Жагубицу отишло
прво злато
Атлетика је Играма добила нових 28 олимпијских првака
Пре не го што је ватро мет
обасјао небо у Сремској Митровици и пре него што је на
тргу Светог Димитрија запаљен
олимпијски пламен, први шампион су већ били проглашени.
Није случајно атлетика краљица спортова. За њу ипак важи мало другачији третман. А
баш такав је и добила на овим
деветим Школским олимпијским играма ученика Србије.
Такмичење на атлетском стадиону био је заправо почетак
пре званичног почетка Игара.
Увод у надметања у Сремској
Митовици направили су скакачи у даљ и у вис, као и бацачи кугла... Такмичили су се и
пионири и пионирке и омладинци и омладинке. Први до
златне медаље стигао је Иван
Јовановић атлетичар из Жагубице, ученик основне школе
„Моше Пијаде“, који је толико
добро бацио куглу да је освојио
и звање првог школског олимпијског шампиона у Сремској
Митровици.
– Пресрећан сам због освојеног првог места и нарочито ми

је драго што сам постао први
шампион на овим Олимпијским играма. Мој резултат је
15,52 м и мислим да сам могао
и боље. Али у сваком случају
сам задовољан јер је тај резулат
био довољан за злато – рекао је
Јовановић.
Чим су проглашени школски
олимпијски шампиони у техничким дисциплинама, на ред

су дошле тркачке... Пионири
и пионирке трчали су на 100,
300, 600 и 800 метара. А ту је
и штафета. Међу основкама највише пажње су привукле сестре
близнакиње, Зорана и Јелена
Грујић, ученице основне школе
“Душан Радовић” Нови Сад. Зорана је победила у трци на 600
метра, док се Јелена надметала
у дупло краћој деоници.

Исти број дисциплина као
код основаца имали су и средњошколци, стим што је пред
њима била и неколико стотина
метара више за истрчати. Уз трку на 100 метара омладинци и
омладинке показали су се и на
400, 800 и 1000 метара.
Пуно трка, пуно и шампиона.
У Сремској Митровици представили су се атлетичари из осам
округа. Такмичило се укупно 32
екипе, осносно 480 такмичара.
Златну медаљу завредило је 24
ученика, не рачунајући штафету. Када се саберу резулати које
су ђаци постигли у свим дисциплинама, у мору тих шампиона долазимо до имена једног у
свакој катгорији. У конкуренцији основних школа најбољи
у генерланом пласману биле
су школе “Мирослав Мика Антић” Панчево (дечаци) и “Вук
Караџић” Црвенка (девојчице). Најбољи атлетичари међу
средњошколцима иду у шабачку медицинску школу “Др Андра Јовановић” (мушкарци) и
панчевачку економску школу
“Паја Маргановић”.

СПОРТСКИ ЖУРНАЛ, ЈУН 2012.
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Митровачка гимназија
створила асове
Кроз четири финална турнира продефиловало много талентоване деце
Новоизграђена сала у Митровачкој гимназији изнедрила је нове школске олимпијске
шампионе. Данас су прваци на
школским, а у будућности ће
можда неко од њих освојити
најсјајније одличје на Летњим
олимпијским играма.
За медаље се борило 18 средњих и 18 основних школа (по
девет у мушкој и женској конкуренцији). Виђена је сјајна
кошарка а најпоносније средње
школе су економска „Боса Миличевић“ из Суботице и гимназија „Жарко Зрењанин“ из
Врбаса док су најбоље основне
биле „20.октобар“ из Београда
и „Херој Радмила Шишковић“
из Смедеревске Паланке.
Ученици из Суботице освојили су прво место захваљујући одличним партијама на
фи нал ном тур ни ру. У ве о ма
неизвесним дуелима, савладали су чачанске средњошколце

из Прехрамбено угоститељске
школе са пола коша разлике, а
ученике из Књажевачке гимназије на продужетке.
Гимназијалке из Врбаса нису
имале великих проблема на путу
до злата. Лако су савладале ученице из Смедерева а нешто тежи
меч одиграле су против кошаркашица из Шапца. Ипак, и тај дуел
су решиле у своју корист.

ОШ „20. Октобар“ носила је
опрему КК Партизан МТС-а.
Није то случајност, сви ти деча ци су чла но ви шко ле црно-белог тима. Управо су они
три јум фо ва ли на ко шар кашком турниру, где су победили
вршњаке из ОШ „Радоје Домановић“ (Врање) и ОШ „Милица Павловић“ (Чачак). Злато је
проистекло из одличних акци-

ја, врхунске одбране, тимског
духа као и велике уиграности.
Пионирке које су представља ле ОШ „Хе рој Рад ми ла
Шишковић“ из Смедеревске
Паланке имале су прави рецепт за освајање али и прославу злата. Прво су у веома неизвесном мечу савладале домаћи
тим из Лаћарка са 27:26, да би
у мечу за најсјајније одличје
лако победиле ученице из Банатског Карађорђева. Пехар за
освојено прво место примиле
су уз песму популарне британске музичке групе „Квин“ (Ми
смо шампиони). Касније су трчале по хали у „возићу“ уз Бајагину нумеру „Моји другови“.
На крају, придружиле су им се
и остале учеснице финалног
турнира.
Закључак је да је су паркетом
сале у Митровачкој гимназији
корачали веома талентовани
играчи кошаркашке игре.

РЕЗУЛТАТИ
Омладинци: EШ Суботица – Прех. уг. Чачак
54-53, Прех. Уг. Чачак – Књажевачка гимназија 60:49, Књажевачка гимназиј – ЕШ Суботица 40:42, пласман: Економска школа
„Боса Миличевић“ Суботица, Прехрамбено
угоститељска Чачак, Књажевачка гимназија Књажевац.
Омладинке: Гимназија Смедерево – Гимназија Врбас 22:55, ЕТШ Шабац - Гимназија Смедерево 67:37, ЕТШ Шабац – Гимназија Врбас 40:45, пласман: Гимназија „Жарко
Зрењанин“ Врбас, ЕТШ Шабац, Гимназија ,
Смедерево.
Пионири: ОШ „Радоје Домановић“ Врање – ОШ
„20. Октобар“ Београд 18:43, ОШ „Милица
Павловић“ Чачак – Радоје Домановић 23:29,
20. Октобар – Милица Павловић 52:35, пласман: ОШ „20. Октобар“ Београд, ОШ „Радоје
Домановић“ Врање, ОШ „Милица Павловић“
Чачак.
Пионирке: ОШ „Херој Радмила Шишковић“–
ОШ „Никола Тесла“ 42:23, Никола Тесла –
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ОШ „Трива Витасовић Лебарник“ 21:35,
Лећарак – Смедеревска Паланка 26:27,
пласман: ОШ „Херој Радмила Шишковић“
Смедеревска Паланка, ОШ „Трива Витасовић Лебарник“ Лећарак, ОШ „Никола Тесла“
Банатско Карађорђево.

ЗЛАТНИ: Економска школа „Боса Миличе вић“ Су бо ти ца (омла дин ци), Гим на зија „Жарко Зрењанин“ Врбас (омладинке),
ОШ „20. Октобар“ Београд (пионири), ОШ
„Херој Радмила Шишковић“ Смедеревска
Паланка (пионирке).

ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА
будућност и нада

Мајсторије ученица из Прокупља
Зрењанинци играли као Шпанци, највећа борба, пожртвовање и радовање код пионирки
На отвореном терену основне школе „Трива Витасовић Лебарник“ у Лећарку одлучени су
школски олимпијски победници у малом фудбалу. Учествовало је девет екипа из средњих
школа (омла дин ци) и 17 из
основних (осам код пионира и
девет код пионирки). Ученице
средњих школа нису учествовале, и то је једина спортска
грана на олимпијским играма
у којој се нису такмичиле.
Техничка школа из Зрењанина, показала је право умеће
на бетону. Лопта се кретала у
„стилу“ Шпанаца, брза и кратка додавања, прегршт финти

ле пих за око. У два ме ча на
финалном турниру, савладали
су вршњаке из Врања са 4:1 и
Смедерева са 5:3.
Четвртог такмичарског дана,
први пут су у играма са лоптом
за меда љу бо ри ли пи о ни ри.
Финале је протекло у знаку београдске основне школе „Карађорђе“. У одлучујућем сусрету,
са вла да ли су са 5:2 до ма ћи
тим ОШ „Т.В. Лебарник“, који
је играо на свом терену, пред
препуним трибинама. Колико
су били задовољни успехом показује и њихово славље на крају
турнира. Наставника физичког
васпитања који их је водио кроз

олимпијске игре за ученике,
носили су и бацали у ваздух уз
повике „Мурињо, Мурињо“.
Веома занимљиво је било на
финалном турниру код пионирки. Ученице Основне школе „9.
Октобар“ из Прокупља су освојиле олимпијско злато. Са две
победе, без примљеног гола,
стрпљивом и тимском игром,
заслужено су се окитиле најсјајнијом медаљом. Поготке су
постизале после сјајних акција,
маестралним ударцима. Гледаоци су видели мајсторије Јоване
Вујадиновић и Миљане Ивановић. Први гол који је Вујадиновићева постигла у одлучујућем

мечу главом, изазвао је огроман
аплауз присутних. Ништа мање
спектакуларан није био ни њен
други погодак. Са 15-так метара
снажно је шутирала а противнички голман је био немоћан.
Најбољи и најопаснији играч
турнира била је Ивановићева,
која је брзином и финтама задавала муке противничкој одбрани. Колико је била опасна
говори и податак да је тренер
ученица из Раче често скретао
пажњу да најмање једна буде
увек уз њу. Међутим, упркос томе, она је постигла два гола и највероватније ће у будућности носити дрес ЖФК Црвене звезде.

РЕЗУЛТАТИ
Омладинци: ТШ Смедерево – ТШ Врање 3:3,
ТШ Зрењанин – ТШ Смедерево 5:3, ТШ Врање
– ТШ Зрењанин 1:4, пласман: Техничка школа Зрењанин, Техничка школа Смедерево, Техничка школа Врање.
Пионири: ОШ „Предраг Девеџић“ Врањска
Бања – ОШ из Лаћарка 1:1, ОШ „Карађорђе“
Београд – Врањска Бања 4:0, ОШ из Лаћарка
– Карађорђе 2:5, пласман: ОШ „Карађорђе“ Београд, ОШ „Трива Витасовић Лебарник“ Лећарак, ОШ „Предраг Девеџић“ Врањска Бања,
Пионирке: ОШ „Ј. Ј. Змај“ Хајдучица – ОШ „Карађорђе“ Рача 1:1, ОШ „9. Октобар“ Прокупље – Ј.Ј. Змај 1:0, 9. Октобар – Карађорђе
4:0, пласман: ОШ „9. Октобар“ Прокупље, ОШ
„Ј. Ј. Змај“ Хајдучица, ОШ „Карађорђе“ Рача.
ЗЛАТНИ: Техничка школа Зрењанин (омладинци), ОШ „Карађорђе“ Београд (пионири),
ОШ „9. Октобар“ Прокупље (пионирке).
СПОРТСКИ ЖУРНАЛ, ЈУН 2012.
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ЧАРИ СРЕМА
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Кикинђанке лако освојиле злато
Сјајне ученице из Кикинде и Петровца, техничка школа ГСП није одбранила трон
Домаћин рукометних финалних турнира била је спортска
хала „Пинки“. Учествовало је
36 школа, 18 средњих и основних, по девет у мушкој и по девет у женској конкуренцији.
Уче ни ци сред ње струч не
школе из Цр вен ке осво ји ли
су турнир са једном победом и
ремијем. Декласирали су колеге из александровачке средње
школе са 26:17 а са београдском средњом су играли 16:16.
Будући да су Београђани поражени од рукометаша из Александровца, Црвенки је припала
златно олимпијско одличје. Рукометаши техничке школе ГСП
из Београда су на олимпијске
игре допу товали као прваци
Србије. Нису одбранили трон,
већ су се спустили два места ниже, што је поново успех.
Нико се тако лако није прошетао до злата као рукометашице средње стручне школе
„Милош Црњански“ из Кикин-

де. Након победе над „Правно
пословном школом“ из Ниша,
у од лу чу јућем ме чу ла ко су
средњошколке из Кикинде су
лако победиле економско трговинску школу „Славка Ђурђевић“ из Јагодине.
Нај е фи ка сни је у том ме чу
би ле су Ива на Ми тро вић са
десет и Тања Белош са девет
погодака. Играле су са вели-

РЕЗУЛТАТИ
Омладинци: ССШ Црвенка – СШ Александровац 26:17, ГСП Београд – ССШ Црвенка 16:16, СШ Александровац – ГСП Београд
21:14, пласман: Средња стручна школа Црвенка, СШ „Свети Трифун“ Александровац,
ТШ ГСП Београд,
Омла дин ке: ППШ Ниш – ЕТШ Ја го ди на
20:17, ССШ Ки кин да – ППШ Ниш 21:16,
ССШ Кикинда ЕТШ Ја го ди на 30:19. Пласман: ССШ „Милош Црњански“ Кикинда,
„Правно-пословна школа“ Ниш, Ек.трг.шк
„Славка Ђурђевић“ Јагодина,
Пионири: ОШ „Гоце Делчев“ Јабука – ОШ
„Бранко Радичевић“ Врање 13:14, ОШ „Десанка Маскимовић“ Београд – Гоце Делчев
19:25, Бранко Радичевић – Десанка Максимовић 23:13, пласман: ОШ „Бранко Радичевић“ Врање, ОШ „Гоце Делчев“ Јабука, ОШ
„Десанка Маскимовић“ Београд.
Пионирке: ОШ „Радован Ковачевић“ Лебане
– ОШ „Бата Булић“ Петровац 11:11, Бата Булић – ОШ „Аксентије Максимовић“ Панчево
15:9, Аксентије Максимовић – Радован Ковачевић 10:5, пласман: ОШ „Бата Булић“ Петровац, ОШ „Аксентије Максимовић“ Панчево, ОШ „Радован Ковачевић“ Лебане.
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ком лакоћом, биле незаустављиве, противничка одбрана
ни је има ла решења...Овакве
игре нису изненађење, јер су
Ивана и Тања чланови рукометног клуба Кикинда.
Те сна по бе да Вра ња на ца
про тив ОШ „Го це Дел чев“
из Јабуке са 14:13, како се на
крају испоставило, донела је
златну медаљу. Лако су на крај

изашли са београдском основном школом „Десанка Максимовић“ 23:13 и две победе су
биле и више него довољне да
се ОШ „Бран ко Ра ди че вић“
из Врања похвали освојеним
златом.
Ви три на Основ не шко ле
„Бата Булић“ из Петровца је
богатија за олимпијски златни
пехар. Девојке у жутим дресовима биле су изузетно расположене на финалном турниру.
Реми и победа били су довољни
за прво место. Велика неизвесност виђена је у дуелу са ученицама из Лебана (11:11) али
су у мечу са Панчевкама обезбедили најсјајнији трофеј. Пионирке из Лебана су завршиле
на трећем месту, јер су пропустили прилику да тријумфују
против Панчевки, што би им
до не ло или пр во или дру го
место. Поражене су, и морале
су да се попну на најнижи степеник постоља...

ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА
будућност и нада

Поен количник
одлучио победника
Најузбудљивије на одбојкашким мечевима, ученице
из Љига супериорне, Крагујевчани једва до злата
У сали основне школе „Јован Поповић“
одржани су финални турнири у одбојци
за средње и основне школе. Од 11 спортова, колико је било на програму школских
олимпијских игара, најузбудљивије је било на одбојкашким мечевима. Утакмице су
се играла у два добијена сета.
Прво олимпијско злато освојиле су ученице из Новог сада. Омладинке новосадске гимназије су се жестоко помучиле за
најсјајније одличје. Оне су у оба сусрета
победиле противнике са по 2:1.
Финални турнир у одбојци за омладин-

ке донео је много драме али није било ни
близу као код омладинаца. Поен разлика
одлучивала је коме ће припасти злато.
Након што су средњошколци из Смедерева савладали противнике из Ниша са
2:1 (игра се до два добијена сета), пораз
од гимназијалаца из Крагујевца са 2:1 удаљио их је од олимпијског злата. У одлучујућем мечу састали су се Крагујевачки и
Нишки омладинци. Како је дуел одмицао,
драма је расла из секунде у секунд. При
резултату 1:1 у сетовима, Нишу је била потребна победа од 15:10 у тај брејку. Били
су упорни ученици „9. мај“ са југа Србије, повели са 14:10 и све је било отворе-

но. Одбранили су напад, али таман када
су требали да организују, неко се упецао
и судија је досудио поен за Другу крагујевачку гимназију. Тај тренутак, тај контакт
са мрежом, омогућио је Крагујевчанима
да се оките златом. У редовима златних
момака био је и Александар Благојевић,
који је већ другу годину члан сениорског
тима Радничког из Крагујевца.
Дуеле су помно пратили великани овог
спорта, Жељко Танасковић и Слободан
Бошкан, као и председник међународне
школске федерације Андреа Делпин.

За разлику од старијих категорија, одбојкашице основне школе „Сава Керковић“ из Љига, експресно су дошле до злата. У два меча, две лаке победе. Међутим,
морали су да сачекају меч за друго и треће
место, да би подигле пехар. Домаће такмичарке из ОШ „Свети Сава“ освојиле су
сребрну медаљу.
Да се и у Суботици игра квалитетна одбојка показали су ученици ОШ „Матко Вуковић“. Они су противнике срушили са по
2:0 и било је веома тесно. За разлику од
суграђана који су освојили прво и друго
место, основци из Крагујевца окитили су
се бронзаним одличјем.

РЕЗУЛТАТИ
Омладинци: Друга крагујевачка гим – Гимназија „9 Мај“ Ниш 1:2 (25:20, 18:25, 11:15),
ТШ Смедерево – Друга Крагујевачка гим. 1:2
(17:25, 25:22, 9:15), ТШ Смедерево – гим.
Ниш 2:1 (25:23, 26:28, 15:12), пласман: Друга Крагујевачка гимназија, Гимназија „9.
мај“ Ниш, Техничка школа Смедерево.
Омладинке: Гим. Трстеник – Гим. Крагујевац 0:2 (22:25, 22:25), Гим. Нови Сад Гим. Крагујевац 2:1 (21:25, 25:22,17:15),
Гим. Нови Сад – Гим. Трстеник 2:1 (25:16,
22:25,15:9), пласман: Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Нови Сад, Друга Крагујевачка
гимназија, Крагујевац, гимназија „Вук Караџић Трстеник.
Пионири: ОШ „Станислав Сремчевић“ Крагујевац – ОШ „Иван Милутиновић“ Београд
1:2 (14:25, 25:19, 14:16), Иван Милутиновић – ОШ „Матко Вуковић“ Суботица 0:2
(28:30, 19:25), Станислав Сремчевић – Матко Вуковић 0:2 (23:25, 24:26), пласман: ОШ
„Матко Вуковић“ Суботица, ОШ „Иван Милутиновић“ Београд, ОШ „Станислав Сремчевић“ Крагујевац,
Пи о нир ке: ОШ „Са ва Кер ко вић“ Љиг –
ОШ „Свети Сава“ Сремска Митровица 2:0
(25:13, 25:21), Сава Керковић – ОШ „Свети
Сава“ Житиште 2:0 (25:10, 25:20), Сремска
Митровица – Житиште 2:0 (25:17, 25:17),
пласман: ОШ „Сава Керковић“ Љиг, ОШ
„Свети Сава“ Сремска Митровица, ОШ „Свети Сава“ Житиште.
ЗЛАТНИ: Друга крагујевачка гимназија Крагујевац (омладинци), гимназија „Јован Јовановић Змај“ Нови Сад (омладинке), ОШ
„Матко Вуковић“ Суботица (пионири),ОШ
„Сава Керковић“ Љиг (пионирке).
СПОРТСКИ ЖУРНАЛ, ЈУН 2012.
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ОЛИМПИЈАДА
будућност и нада

Дупла доминација
Китановићеве и Вефића
Милана Китановић и Петар Вефић освојили злата, појединачно и екипно
У сали Прехрамбено - хемијске школе
укупно 320 такмичара показало је све своје умеће у гимнастици. Последња два дана
школских ОИ била су резервисана у овом
све популарнијем спорту међу омладином.
Такмичење се одвијало у мушкој и женској конкуренцији, екипно и појединачно
(вишебој). Основне школе су биле подељене
на три узрасне категорије (млађе пионирке
од првог до четвртог, а старије од петог до
шестог и од седмог до осмог разреда). Сви
средњошколци, односно омладинци, су били сврстани у једну категорију.
У женској конкуренцији, све учеснице су
се трудиле да покажу како изгледа правилно
изведена вежба на партеру, греди, прекосу
и разбоју. Најбоља по оцени жирија била
је Јелена Стаменковић из гимназије „Бора
Станковић“. Она је тријумфовала са укупном оценом 38,900. Златна школска олимпијска медаља у категорији седми и осми
разред, припала је Тамари Мрђеновић, из
ОШ „Јован Дучић“ (Петроварадин). Њен
резултат је био 38,600.
У узрасту петог и шестог разреда најпрецизнија у извођењу вежби била је Милана Китановић са 38,500 (ОШ „Драгомир
Марковић“ Крушевац). Међу најмлађим
учесницама (од првог до четвртог разреда)
најспретнија је била Дејана Кузмановић из
ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад. Она је освојила 38,350 бодова.
За разлику од девојака, мушкарци су у
имали шест дисциплина и то: партер, коњ
са хватаљкама, кругове, прескок, разбој и
вратило. Најпрецизнији у извођењу код
средњошколаца био је Стефан Илић из Тех-
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ничке школе „М. М. Ајнштајн“ Нови Сад.
Он је златну олимпијску медаљу освојио са
98,750.
Категорија од седмог до осмог разреда
протекла је у знаку Петра Величковића из
нишке Основне школе „Учитељ Таса“. Он је
до злата стигао са бриљантних 99,400 поена. Државни првак Србије Петар Вефић,
оправдао је улогу фаворита у категорији од
петог до шестог разреда. Вефић је са 78,500
постао олимпијски шампион чиме је ОШ
„Јован Цвијић“ из Костолца учинио поносном. Код млађих пионира најуспешнији
је био Лука Миливојевић (ОШ „Ф.К. Фића,
Београд) са 78,400.

Гимназија „Јован Јовановић Змај“ из Новог Сада у саставу Барбара Амбустер, Јелена
Јотић, Александра Лаћарац и Александра

Рајчић тријумфовала је екипно са 113,100
бодова у конкуренцији омладинки. Основна школа „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад
тријумфовала је у категорији седмог и осмог
разреда. Укупно 107,550 поена освојили су
Катарина Гаровников, Ања Обрадовић, Тамара Палковљевић и Симона Вребалов.
Крушевљанке у саставу Анђела Алексић,
Милана Китановић, Јефимија Миловановић и Милица Савић добиле су 111,250
бодова што је ОШ „Драгомир Марковић“
донело екипно злато. У узрасту од првог
до четвртог разреда тријумфовала је школа из града домаћина „Јован Поповић“ са
112,300. Домаћу публику обрадовале су
Анђела Ковачић, Марина Новотни, Јована
Радојевић, и Вања Ванчик.
Код омладинаца екипни победник је ЕТШ
„Михајло Пупин“ Нови Сад (Бојан Дејановић, Мирко Кондић, Миленко Радаковић)
са освојених 291,300.
У конкуренцији седмог и осмог разреда
тријумфовали су ученици ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад (Зоран Јанковић, Владимир
Кањух, Страхиња Ковачевић, Дејан Зима)
са 286,250. Дечаци узраста петог и шестог
разреда ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца
(Виктор Бакић, Виктор Ивошевић, Срећко Стојадиновић, Петар Вефић) окитила се
златним одличјем са 223,900 поена. То је Вефићу била друга златна медаља на олимпијским играма за ученике. И дечаци од првог
до четвртог разреда из ОШ „Јован Цвијић“
освојили су златну медаљу. У Костолац је однет још један златни пехар пошто су Јован
Ђорђевић, Бошко Крстић, Константин Стојановић и Вукашин Васиљевић са 224,200
тријумфовали.

ШКОЛСКА
ОЛИМПИЈАДА
будућност и нада
Најлепши
декор Игара
Мале олимпијске игре у Сремској
Митровици биле су свечано затварање
пре званичног завршетка
Најслађе за крај. Последњег дана такмичења у Сремској Митровици најмлађи основци, ученици од првог до трећег разреда,
из 12 градова Србије јурили су за медаљама дуж целе хале Пинки.
У Сремској Митровци представило се чак 48 екипа, укупно 576
учесника. За клинце и клинцезе била су отворена три полигона.
На забавном су се показли мешовити тимови првих разреда. На
оном који тестира спретност надметали се другаци, а на полигону свестраности гледали смо девојчице и дечаке који управо
завршавају трећи разред основе школе.
Прваци су морали да савршено изведу колут напред, да пређу
клупу по целој дужини, провуку се кроз шведски сандук, скоче што
даље и на крају погоде циљ лоптицом. Судије су пажљиво пратиле
такмичаре и за сваки неправилан корак додељивали две додатне
секунде. Другаци су савлађивали вежбе исто као и прваци стим
што је њих чекало и ношење медицинке. Полигон намењен трећацима је био за још једну нијансу захтевнији. За разлику од својих
годину дана млађих другара, они су прелазили шведску клупу уз
прескакање медицинки, а једна од препрека је и скок у вис преко
конопца и четворножно ходање између пет сталака.
На забавном полигону најбољи су се показали ученици школе
ученици првог разреда новосадске школе „ Јожеф Атила“. Полигон
спретности, намењен другаци и то са тимовима састављеним од
дечка и девојчица, најбрже су савладали ученици и ученице школе
„Јеврем Обреновић” Шабац. На најтежем полигону без премца су
биле девојчице из школе „Стевица Јовановић” Панчево. Кад су дечаци- трећаци у питању најсвестранији, а уједно и најбољи, су били
ученици из школе “ Слободан Бајић Паја” Сремска Митровица.

СПОРТСКИ ЖУРНАЛ, ЈУН 2012.
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ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА
будућност и нада

Сента
испред свих
Такмичење у Шиду јасно показало у
ком граду се игра најбољи стони тенис
Током два такмичарска дана
спортска халом у Шиду проде фи ло ва ло је 400 сто но тенисера, 100 екипа из 25
округа Србије. Надметали су се и основци
и средњошколци, и
девојчице и дечаци.
Тражио се најбољи
по једи нац, тра жио
се најбољи тим.
У конкуренцији пио-

нира још пре почетка такмичења било је јасно да ће се тешко
наћи неко кадар да стане на црту Николи Маринковићу из шабачке школе
“Вук Караџић”. Међу
девојчицма најбоља
је била Сабина Шурјан из школе “Светозар Марковић” Бачко Градиште. Што се
екипног пласмана тиче

- најбољи стони тенис игра се
у школама “Стеван Сремац”
Сен та (де војчи це) и “Све тозар Милетић” Земун (дечаци).
У поједничаној конкуренцији
средњих школа тријумфовали
су Анелија из чувене стонотенисерске породице Лупулеску,
ученица економска школа „До-

ситеј Обрадовић“ Алибунар, и
Кристиан Червик из гимназије и економске школе „Доситеј Обрадовић“ Бачка Топола.
Сенћанска гимназија је школа без премца у Србији – она
је апсолутни шампион, екипни првак и у мушкој и женској
конкуренцији.

Пироћанци најпрецизнији
У Инђији је медаље циљало 320 стрелаца
Док су се лопте вртеле у Сремској Митровци, најпрецизнији школарци такмичили су се у Инђији. Медаље је циљало 320
стрелаца, 80 екипа из укупно 20 округа Србије. Стрелци су били
подељени у четири стандардне категорије- пионири и пионирке,
омладинци и омладинке. Опремљени ваздушним пушкама и наоштрени на циљ, први су пуцали средњошколци. Дан после њих
на стрелиште су изашли и основци.
У конкуренцији средњих школа истакао су се Вукашин Бојић из тех нич ке шко ле „Ми хај ло Пу пин“ Ин ђи ја. Он је са
сво јом школом за слу жио злато и у екип ној кон курен ци ји.
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Што се де во ја ка ти че, нај бо ља је би ла Ива на Кре ко из са обра ћај не школе “Но ви Сад”, док је у ге не рал ном пла сма ну
тех нич ка школа из Пи рота по ка за ла да нај бо ље ба рата ваздушном пушком.
Апсолутна шампионка у конкуренцији 70 девојчица стрелаца у Србији је Јована Стојадинов из школе „Бранко Радичевић“
из Уљме. Њој је припало злато у поједничаној и екипној конкуренцији. Међу 68 дечака најпрецизнији је био Ђорђе Ранчић из
пиротске школе „Душан Радовић“. Из истог града стигли су и
екипни шампиони, ученици школе „8. септембар“.

ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА
будућност и нада

Највише
категорија,
највише
шампиона
Злато за 48 ђака у џудоу
Џудо се већ навикао на улогу промо спорта. После Ниша
припала му је и на школској олимпијској представи у Руми. У
спортској хали аплаузе је заслужило свих 432 такмичара, који су
дошли из 232 школе. Да су и заиста врхунске џудоке показало је
48 ђака, који су, свако у својој старосној и тежинској категорији,
показали да баш они заслужују звање олимпијских шампиона.
Председник џудо Савеза Србије Иван Тодоров напомиње да с
обзиром на све ове цифре и успехе џудо и те како заслужује да
буде у програму школског спорта.
- Драго ми је што се џудо вратио на програм школских олимпијских Игара. Иако смо промотивни спорт сматрам да дајемо
велики допринос овом великом догађају. Успели смо 2007. године да учинимо да борење постане један од изборних предмета у
школи, где би се изучавли одређени елементи од којих 70 одсто
припадају џудоу. Џудо заслужује место у школском спорту из
више разлога. Огроман број деце се бави џудом и територијално
смо заступљени у целој Србији – истакао је Тодоров.
Да џудо добије место у школском спорту жели и легендарна
џудисткиња Мара Ковачевић. Она је у Руми поздравила такмичаре и изразила велико задовољство што деца толико воле џудо.
Мара се похвалила да је на школским олимпијским играма 1988.
године, у Београду , освојила бронзану медаљу и на крају поручила: “Радите, тренирајте и сигурна сам да ћете успети”.

Домаћин
без премца
Ученици из Сремске Митровице
обележили такмичење у кајаку
На Школским олимпијским играма узбудљиво је било у дворанама, али и ван њих. Око 500 кајакаша из 69 школа и из 25 општина
окупило се на градској плажи са задатком да на школским Играма
промовишу свој спорт. И то упркос досадној киши.
Све трке према пропозицијама Савеза за школски спорт Србије
веслале су се на деоници дугој 500 метара. Право наступа имали
су сви редовни ученици који су били подељени у четири категорије по разредима, односно годиштима – пионири, пионирке, те
омладинци и омладинке. Олимпијске шампионе добили смо у дисциплинама: кајак једносед и кајак двосед, и миникајак једносед
и миникајак двосед.
Ученици из Сремске Митровице били су најспретнији на Сави.
Са 16 медаља, далеко су иза себе оставили вршњаке из Бачке Паланке, Бечеја и Обреновца. Са по две златне медаље издвојили су се
домаћини Алекса Турудић и Борислав Лазић. Они су уједно били и
најуспешнији такмичари овог кајакашког догађаја. Најјачи утисак
међу основцима оставили су ученици сновне школе “Јован Јовановић Змај” из Сремске Митровице, док су код средњошколаца
најуспешнији били представници средње школе “Никола Тесла”.
СПОРТСКИ ЖУРНАЛ, ЈУН 2012.
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Јубилеј на југу Србије
Застава Школских олимпијских игара у Сремској Митровици свечано предата Врању
БОНЖУР,
БОЖУР ИЛИ ЖУТО ЦВЕЋЕ
Жута боја и цвет, који
доминирају на грбу града,
долазе од чуване легенде о
француским војницима који
су својевремно пролазили
кроз Врање. Један од
француских војника је баку
која је уређивала башту
поздравио са Бонжур
(фр. Бон јоур) - Добар дан.
Бака која је разумела да
је војник рекао божур је
одговорила: „Није то сине,
божур, то је жуто цвеће!“.
Од тада се Врање назива
жуто цвеће, а постоји и
песма „Врање, моје жуто
цвеће“. Такође, жута боја
је постала традиционална
боја за Врање, па на пример
спортисти Врања увек носе
жуте дресове (ФК Динамо
Врање).
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Пламенко одлази на заслужен одмор. За три
године појавиће се поново у Сремској Митровици и опет ће почети свој чувени пут по Србији.
Са севера кренуће на југ. Циљ ће му бити Пчински округ, конкретно град Врање – домаћин 10.
јубиларих школских Олимпијских игара.
– Пред Врањем је велики изазов. Верујем да
ћемо успети да се добро организујемо. Сремска
Митровица јесте подигла ниво организације,
али сигуран сам да ћемо ми прескочити и ту
лествицу. Врање досад није имало прилику да
организује један овако велики догађај. Свесни
смо да су школске игре озбиљна манифестација и настојаћемо да најбољи начин одговоримо
изазову – истакао је Мирољуб Стојчић, градоначелник Врања, који је последњег дана такмичења у Сремској Митровици примио олимпијску
заставу, чиме је симболично и озваничено да
ће десете Олимпијске игре ученика основних
и средњих школа Србије, у мају 2015. године
бити одржане у Врању.
Од лу ку Управ ног од бо ра Са ве за за школски спорт да им додели организацију Игара
на југу Србије доживљавају као велику част и
обавезу за град и локалну заједницу. Начелник
секретаријата за образовање, културу, спорт,
омладину и информисање Мирослав Спасић

СПОРТСКИ ЖУРНАЛ, ЈУН 2012.

истиче да је та одлука резултат вишегодишњег
успешног рада надлежних градских служби на
унапређењу и промовисању школског спорта
у Врању.
– Град Врање испунио је низ услова у организационом и институционалном смислу и ова
одлука Савеза за школски спорт је у потпуности оправдана. У граду постоје објекти у којима
ће бити одржана такмичења, попут спортских
хала, терена, стрељана, а вероватно ће бити
и скијања на Бесној кобили. На претходним
школским такмичењима смо показали да смо
добри организатори и због тога знам да ћемо се
сви макисмлано потрудити да десете Игре буду
боље него ове тек завршене у Сремској Митровици – нагласио је Спасић.
Врање неће бити само у овој организацији.
Град је добио обећање Министарства омладине
и спорта и Савеза за школски спорт око изградње затвореног базена и атлетске стазе.
– Врање ће ускоро свратити делегација надлежног Министарства и Савеза за школски спорт
који ће обићи спортску инфраструктуру у граду
- истакао је Спасић и додао да ће, у време одржавања школских ОИ, у Врању боравити преко 5.000 ученика основних и средњих школа из
целе Србије.

