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ИГРЕ МОГУ ДА ПОЧНУ

У Врању
7.000 учесника

Пламен обишао
Србију

Олимпијци
јуре медаље

ФОТО: Михајло Рашић

ДОГАЂАЈИ

ДЕЦО, РАДУЈТЕ СЕ!
ОРГАНИЗАТОРИ ШКОЛСКИХ ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА У ВРАЊУ НАЈАВЉУЈУ
НАЈОРГАНИЗОВАНИЈЕ И НАЈМАСОВНИЈЕ ИГРЕ ДО САДА (9 - 15. МАЈ)

О

ва 2016. није олимпијска година само у светском спорту, већ и у школском. У Врању у
понедељак, 9. маја на Дан Европе, почеће 10.
јубиларне школске Олимпијске игре, које ће
окупити чак 7.000 учесника. У Палати Србија уз присуство организатора, школских олимпијаца и оних
правих који ће се такмичити у Рио де Жанеиру направљен је увод у све оно што основце и средњошколце, такмичаре у 15 спортова, очекује на југу Србије током седам такмичарских дана.
Изузетна ми је част што сам део организације
школских Олимпијских игара. Верујем да ће ове
Игре у Врању бити најорганизованије и најмасовније до сада. Похвалио бих рад и ангажовање
Савеза за школски спорт Србије, са којим наше
Министарство има одличну сарадњу на многим
програмима који за циљ имају развој школског
спорта, што нам је један од приоритета у Стратегији развоја спорта. Свим учесницима желим
леп провод у Врању, да се лепо друже и да славе
победе, али и да превише не тугују због пораза.
Спорт и оваква такмичења треба пре свега да покажу ђацима како се постаје добар човек – рекао
је Урош Зековић, помоћник министра омладине и спорта, председник Организационог одбора
школских Олимпијских игара у Врању.
Генерални секретар Савеза за школски спорт
Србије Борисав Станковић истакао је значај парт-
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учесника

500

наставника

270
судија

нера и пријатеља у организацији овако великог и
масовног такмичења.
Да нема подршке Министарства омладине и
спорта данас не бисмо на овај начин причали о
школском спорту. За нас је веома значајна и подршка Министарства одбране с обзиром на то да ће
деца у Врању бити смештена у касарнама војске
Републике Србије где ће за њих бити обезбеђено
чак 30.000 оброка. У Врању очекујемо и око 500
наставника и директора школа, као и 270 судија
који ће делити правду на спортским теренима.
Градска управа Врања је одрадила одличан посао,
сви објекти су припремљени. Довољно је рећи да
ће нам дневно бити потребно 12 спорских сала и
четири отворена терена. Захвалност дугујемо и
делегацији Европске Уније у Београду, као и Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Сви смо се удружили како би деца уживала
у школским Олимпијским играма. Децо, пуно успеха вам желим – поручио је Станковић.
Одбојкашицу Ану Бјелицу и теквондисткињу Тијану Богдановић, иначе ученицу Спортске гимназије,
овог лета очекују праве, велике Олимпијске игре.

15

спорских терена дневно

30.000

оброка за ученике

- Част ми је што могу са вама да поделим искуство из млађих дана. То су најлепши и најсрећнији дани. Када играте за школу, ви се играте, уживате. Касније је све то мало теже. Велика ствар за
Србију је што постоје овакве Игре. Уживајте, дружите се... Желим вам здравље и медаље, а исто
желим и мојој репрезентацији овог лета у Рио де
Жанеиру - истакла је Ана Бјелица, репрезентативка Србије у одбојци.
- Знам да ће моја школа бити на висини задатка
у Врању. Али, ја нећу да навијам само за моје другаре и другарице из школе. Навијам за све учеснике ових дивних Игара. Сигурна сам да ће се
сви лепо провести, дружити и радовати – рекла
је Тијана Богдановић.
Школски олимпијци из Спортске гимназије били су гости у Палати Србија на промоцији Игара
у Врању, заједно са малишанима из школе „Доситеј Обрадовић“ из Омољице. Једна од школских
олимпијки, стрелкиња Андријана Димитријевић
напоменула је да „Спортску гимназију интересују
само медаље јер су ђаци те школе научени да увек
иду на победу“.

УВОДНИК

УРОШ ЗЕКОВИЋ
Поштовани дугари, моје име је Урош Зековић, помоћник сам министра омладине и спорта, или спортским
жаргоном речено – заменик сам капитена тима министра Вање Удовичића који испред Владе Републике Србије, води бригу о српском спорту и омладини.
„Пламенко” је важан не само као информативни
школски спортски часопис, већ као и друштвено одговорна публикација која треба да допринесе да деца школарци више читају и пишу и унапређују своје
образовање.
Моје одрастење је обележено бројним спортским
догађајима, који су ми улепшали детињство и учинили да спорт буде моја свакодневица и страст.
Полазак у школу „Бранко Ћопић” на Видиковцу у Београду је за мене, као и за свако дете, био велики тренутак. Школа је била нова, модерна, са савршеном салом
за физичко, а учитељица Славка Задник још један важан ауторитет у мом животу. Центар спортских догађаја
у школском спорту Београда, био је Спортско рекреативни центар „Пионирски град” на Коштутњаку, где су
се одржавали бројни турнири између одељења и школа
у готово свим спортовима.
Деца из Београда су упознавали живот у другим областима Србије, тако што су организовано одлазила на
рекреативне наставе, где је опет, најважнија активност
био спорт и спортске активности. На таквој једној настави био сам проглашен за најбољег фудбалера турнира,
а диплома са истог, заузима почасно место у мом дому
исто као и диплома коју сам стекао на Правном факултету Универзитета у Београду.
Своју љубав према спорту, конкретно према фудбалу, најбоље је да вам представим кроз причу из мог детињства. Фудбал сам тренирао у Школи фудбала „Јуниор” која је била уједно и школа Фудбалског клуба
„Чукарички”. Поред редовног одласка на тренинге, готово свакодневно сам ишао да гледам тренинге ФК Црвена звезда за коју је тада играо Дејо Савићевић. Готово сваки пут када се тренинг заврши, ја сам чекао
да се сликам са њим и да узмем аутограм. Када сам
имао око 40 аутограма, Дејо је у шали рекао да више
од исцрпљености не може да потпише ни један аутограм. Упоредо са тим догађајима, мој отац, видевши
колико поштовање гајим према Деји Савићевићу, замоли Драгана Џајића, тадашњег директора Црвене звезде да ме лично упозна са Дејом Савићевићем, наравно, не знајући да сам ја Деју упознао већ, безмало, 40
пута.. Ујутру одлазимо на Маракану, Џаја позива Деју
и представља ме „Слушај Дејо, ово је син мога друга,
он је желео да те упозна..”. Дејо га прекине питањем :
„Урош… па знам ја њега, он ме после сваког тренинга
чека за аутограм и сликање, од њега не могу жив остат”. Мој отац је схватио да сам већи обожавалац, него што је могао да замисли.
Спорт ми је на много начина помогао у одрастању:
улепшао ми је детињство кроз бројне радости које су
нам приређивали спортисти, научио ме је толеранцији,
да се из пораза може много научити, фер плеју, радним навикама, итд.
„Пламенко” представља глас школског спорта, који
треба да одјекује у свим школама Србије, позивајући
школарце на организовану игру, спорт и дружење, пружајући довољно разлога да сањамо најлепше снове и
постављамо високе циљеве на свом животном путу.
У име Министартва омладине и спорта и у своје лично име вас срдачно поздрављам.

ПОМОЋНИК МИНИСТРА И ПРЕДСЕДНИК ОРГАНИЗАЦИОНОГ
ОДБОРА ШКОЛСКИХ ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА У ВРАЊУ

УЗ СПОРТ
СЕ ЛАКШЕ
ОДРАСТА
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ДОГАЂАЈИ
ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ХИМНУ СВЕТСКОГ ШКОЛСКОГ ПРВЕНСТВА У ОДБОЈЦИ

БАЈАГА БИРА ПЕСМУ ЗА ЦЕО СВЕТ

У

средњој музичкој школи „Јован Бандур“ у
Панчеву отворен је конкурс за музичког
извођача и композицију-химну Светског
школског првенства у одбојци (25. јун – 3.
јул). Право на осмишљавање химне, која ће бити
глас одбојкаша и одбојкашица из 36 држава, имају
ученици свих средњих школа у Србији. Потрага за
„Песмом за цео свет“ трајаће до 10. јуна, а све пристигле предлоге оцениће жири у саставу: Момчило
Бајагић Бајага –музичар, Марко Милутиновићглавни и одговорни уредник ПГП РТС-а, Тома
Бабовић- композитор, Урош Марковић-музички
продуцент, Снежана Ђокић- директорка средње
музичке школе „Јован Бандур“, Зоран Аврамовић- директор маркетинга Одбојкашког савеза
Србије и Жељко Танасковић, председник Савеза
за школски спорт Србије.
- Нашој школи припала је част да буде место са
којег ће све средње школе бити позване да се укључе у ову дивну акцију. Музичка школа “Јован Бандур “ је поносна због тога и верујте да бољу школу
нисте могло да одаберете. Не само зато што наша школа може да се похвали многим наградама и континуитетом доброг рада и успеха, већ и
због тога што се овде негује посебна веза између
професора и ђака. Ова школа одише посебном
енергијом и много ми драго што смо део овакве
посебне акције у којој се повезује музика и спорт
– рекла је Снежана Ђокић, директорка музичке
школе “Јован Бандур”.
Председник Савеза за школски спорт Србије
Жељко Танасковић уз осмех констатовао је да је
дошао тренутак да се пронађе наследник легендарној одбојкашкој химни „Чувај се свете плаве
чете“ коју је компоновао Тома Бабовић, један од
чланова жирија у избору „Песме за цео свет“

- Та песма није обележила само једну генерацију већ је постала химна Одбојкашког савеза. Изабрали смо маскоту, тражимо песму и верујем да
ће и једно и друго дуго, дуго трајати – напоменуо
је Танасковић.
Директор маркетинга Одбојкашког савеза Србије Зоран Аврамовић рекао је да се у оваквим
акцијама огледа значај и величина предстојећег
Светског школског првенства.

- За нас ово није само школско Свртско првенство
већ право Светско првенство. Тако посматрамо овај изванредан догађај и тако се и понашамо. Изабрали смо
маскоту, сада тражимо песму. Тражимо је заједно са
Бајагом, Бобом, Марком, Урошем.. Желимо да испровоцирамо енергију средњошколца и добијемо песму
која ће се дуго певати... – истакао је Аврамовић.
Потрага за ПЕСМОМ ЗА ЦЕО СВЕТ је управо почела!

УСЛОВИ КОНКУРСА
1. Композиција мора да садржи звук школског
звона
2. Песма мора да садржи речи- Звони! Одбојка
зове!
3. Композиција, односно музика не мора да
буде оригинална, може да буде обрада поп,
рок стандарда или класика
4. Песма може да буде и на енглеском пошто
је реч о Светском првенству
5. Уз квалитетан демо односно аудио снимак
доставити и откуцани текст песме, као и
фотографију извођача
Стручни жири састављен од истакнутих
музичара, уредника, продуцената и спортиста
одабраће најбољу композицију и извођача.
Победник ће бити награђен медијском
промоцијом на РТС-у, а уједно ће наступити на
отварању Светског школског првенства, као и
на Дану нација у оквиру Светског првенства где
ће се представити мини концертом.
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Композицију је потребно доставити у једном
од следећих облика:
– у физичком облику (ЦД, одштампан текст и
фотографија). Доставити у коверти формата
А4, са означеном шифром на коверти, док
у коверти треба навести личне податке и
контакт пошиљаоца.
Композицију слати на адресу:
Савез за школски спорт Србије
Булевар Михаијла Пупина 2, источно крило
11070, Нови Београд
– компјутерски фајл ( аудио снимак у МП3
формату, откуцан текст композиције и
фотографија). У мејлу навести личне податке
и контакт пошиљаоца. Фајл послати на мејл:
skolskisport@mos.gov.rs
Конкурисани предлози се не враћају.

ДОГАЂАЈИ
СПЕЦИЈАЛНА ОЛИМПИЈАДА И САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ ПОТПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ

ФИНАЛЕ ПРЕ ФИНАЛА

С

ветско школско првенство у одбојци неће
бити резервисано само за 64 мушке и женске средњошколске екипе из 36 држава.
Оно ће бити много веће и шире и од тога,
јер ће имати и своје подтакмичење. Полуфиналним и финалним мечевима на Светском првенству претходиће финалне утакмице у Унифиед
одбојци, које ће одиграти екипе Специјалне олимпијаде из Србије, Пољске и Немачке. Сарадња из-

међу Специјалне олимпијаде и Савеза за школски
спорт Србије је „логична и природна“, како је напоменуо Жељко Танасковић, председник СШСС
на потписивању меморандума о сарадњи са Специјалном олимпијадом у Палати Србија.
- Међународна федерација школског спорта већ
годинама сарађује са Специјалном олимпијадом и
када се знају њихове и наше вредности, све оно за
шта се и једни и други залажемо, можемо рећи да је

ОРАО КОД
ИВАНА ИВАНОВИЋА
Маскота Светског школског првенства, двоглави орао којег је
осмислио ученик средње школе
за дизајн Марко Шерер појавила се и у емисији „Вече са Иваном Ивановићем“. Популарни
водитељ позвао је гледаоце да
се укључе у акцију „Орао тражи
име“ и да своје предлоге оставе
на фејс бук страници Савеза за
школски спорт Србије.

ова сарадња више него логична и очекивана. Нама
је велико задовољство што ћемо заједно бити на
истом задатку и што ће и Специјална олимпијада
бити део предстојећег Светског школског првенства
– рекао је Жељко Танасковић председник Савеза
за школски спорт Србије.
Директор Специјалне олимпијаде Александар
Станојевић истакао је да је Светско школско
првенство у одбојци идеална прилика и место за
реализацију неких од начела ове организације.
- Специјална Олимпијада је спортско удружење
које омогућава особама са посебним потребама
бољу интеграцију унутар друштва кроз спорт и
спортске активности и то сасвим објашњава разлоге
потписивања овог меморандума о сарадњи са
Савезом за школски спорт. Циљ наше организације
је да током читаве године организује тренинге и
такмичења особа са интелектуалним недостатком
у нашој земљи, и на тај начин омогућава својим
спортистима да учествују на међународним
такмичењима широм света. Кроз све наше
активности тежимо ка побољшању свеопштег
положаја ове популације у нашем друштву, чиме
они постају равноправни чланови наше заједнице
– истако је Станојевић.
Светско школско првенство у одбојци одржаће
се од 25. јуна до 3. јула у Београду и Панчеву.
пламенко МАЈ 2016. 5

РЕПОРТАЖА
ЧАЧАК

БОР

ПРИЈЕПОЉЕ

ПЛАМЕНКО
ОБИШАО СРБИЈУ

НА ПУТУ ДО ВРАЊА ШКОЛСКИ
ОЛИМПИЈСКИ ПЛАМЕН
СВРАТИО У ЧАК 26 ГРАДОВА

М

ного је сличности између
школских Олимпијскиx
игара и оних правих, великих које ће се овог лета одржати у Рио де Жанеиру. Баш
као што њихов почетак традиционално најављује вечни олимпијски
пламен, тако је и Пламенко весник
ових наших школских Игара. На дуг
пут кроз Србију који је подразумевао обилазак 26 градова, школски
олимпијски пламен кренуо је 1. априла. Турнеју је отворио у Сремској
Митровици, граду домаћин претходних школских Игара, а завршиће
је 10. маја у Врању, граду домаћину 10. јубиларних школских Олимпијских игара.
Сваки град је на свој начин и уз
специфичну традицију и обичаје
свог краја дочекивао и испраћао
Пламенка. Ђаци репортери били
су на лицу места и специјално за
овај број магазина Пламенка пре-

ПАНЧЕВО
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НОВИ ПАЗАР

нели су нам део атмосфере са дочека пламена.
Ђаци репортери из основне школе „3.октобар“ Мила Милојевић,
Ирина Јанков, Јелена Чулиновић,
Предраг Пауновић, Матија Јанков
и Дуња Ђорђевић извештавали су

из Бора, Миона Бркић, Анастасија
Николић и Уна Србљанин ученице
8-5 одељења ОШ „Мирослав Антић
Мика “ сабрале су утиске са дочека пламена у Панчеву, док Огњен
Бошковић из основне школе „Десанка Максимовић“ из Ковина доно-

СОМБОР
МАЈ 2016.

си информацију о такмичењу које
ће бити новост на Школским олимпијским играма...
Дугоочекивани олимпијски пламен је у последњој недељи априла стигао и у Бор. У великој сали
борског Спортског центра уз врло
садржајан програм, и у присуству
многобројних ученика основних
и средњих школа, представљени
су најуспешнији спортисти који
ће учествовати на 10. Школским
олимпијским играма у Врању. Преко 200 младих спортиста у 14 дисциплина такмичиће се од 9. до 15.
маја у Врању.
Олимпијску бакљу донела је истакнута спортисткиња Марија Белчић, ученица седмог разреда ОШ „3.
октобар“ и предала је Кристини Стаменковић, ученици Гимназије ,,Бора Станковић“, најбољој спортисткињи града бакра за 2016. годину.
Саму манифестацију су употпуни-

КРАГУЈЕВАЦ

АЛЕКСИНАЦ

КРУШЕВАЦ
ли чланови хора ОШ „3. октобар“ и
плесни студио Зумба Бор. Први пут
на једном месту били су и сви ђаци репортери у врло упечатљивим
зеленим мајицама, а за које је ово
био велики доживљај. „Моји другари и ја редовно пратимо спортска дешавања у школском спорту
у нашем граду. Посебно нам је драго што смо на овај начин део предстојеће олимпијаде и што дајемо
свој мали допринос да се спортска
веза и дух шири“, речи су Петра Новаковића, нашег друга и ђака репортера.
Одушевљење нису крили ни професори физичког васпитања без
којих овакви догађаји не би били
могући. ,,Oвакви догађаји су одлична прилика да се деца друже и
подстичу да буду успешни у спорту
који су изабрали. Уз спорт, и у спорту ученици квалитетније проводе
своје време, правилно се развијају
и усмеравају ка изграђивању правог система вредности”, истакла је
Мирјана Спасић, професорка физичког васпитања.
Присутне су поздравили и Марко Николовски, члан Општинског
већа за спорт у Бору, који је нагласио да ће Општина Бор наставити
да улаже у спорт и младе спортисте.
Окупљање је завршено громогласним аплаузом и заједничким фотографисањем свих учесника.
Остаје нам само да сачекамо да
Олимпијада почне и да уживамо у
квалитетној игри и добрим резултатима јер сам број учесника је већ
убедљива победа спорта, који нема

СУБОТИЦА

ЗАЈЕЧАР

ПАНЧЕВО
цену, а има непроцењиву вредност
и важност.
Запутиле смо се ка тржнoм центру, „Авив парк“, у Панчеву. Гомила
људи стајала је око једне мале бине посматрајући свечаност поводом доласка Школске олимпијсkе
бакље у наш град. Отворила су је
деца из хора отпевавши химну Србије. Након изведбе хора, говор је
одржао панчевачки градоначелник
Саша Павлов. Било нам је драго
да чујемо да ће панчевачке школе имати бројне представнике на
десетим јубиларним играма које
ће бити одржане 15. маја у Врању.
Такође је и посебно истакао успе-

хе младих панчевачких спортиста,
пливачице Ање Цревар, која је обезбедила пласман за олимпијске игре
у Рио Де Женеиру, европског првака у каратеу Слободана Битевића,
атлетичарку Тамару Полић и рукометашице са капитеном Невеном Станишковић. Након тога ови
талентовани спортисти на бину су
изнели Олимпијску бакљу. За крај
наши вршњаци из плесног клуба
„Електра” подигли су атмосферу
уз неколико врло занимљивих кореографија.
У Панчеву у Хали спортова на
Стрелишту 18. априла одржане су
,,Мале Олимпијске игре Панчева и

Јужног Баната“, на којима су учествовали ђаци из 13 основних школа,
од првог до четвртог разреда, међу
којима и сви ученици нижих разреда из ОШ ,,Десанка Максимовић“
Ковин. Такмичење је организовано као увод у треће Спортске игре
младих које се одржавају 14. маја у
Врању, у склопу десетих Школских
Олимпијских игара.
Ученици првог разреда ,,Десанкине“ школе показали су изузетну
спретност и брзину на забавном полигону и заједно са учитељем Милошем Баковићем освојили су пехар и сребрне медаље.
Иначе, дечју Олимпијску бакљу
у халу је донела Ања Цревар, шеснаестогодишња Панчевка, која ће
учествовати на предстојећим Олимпијским играма у Рио де Жанеиру.
После паљења бакље и интонирања
химне, поздравну реч упутио је генерални секретар Савеза за школски спорт Србије, Борисав Станковић, који је пожелео учесницима
пуно успеха и спортске среће. Поред такмичења у три дисциплине:
забавни полигон, полигон спретности и полигон свестраности,
дечаци и девојчице из различитих
крајева Србије одмерили су снаге
у атлетици, малом фудбалу и игри ,,између две ватре“. Бављење
спортом је веома важно и за децу
представља радост и уживање. На
овом такмичењу спортска игра је
све спојила и школарци су показали
праве олимпијске вредности: ферплеј игру, тимски дух и поштовање
противника.

КОСОВСКА МИТРОВИЦА

ЛЕСКОВАЦ

КРУШЕВАЦ
пламенко МАЈ 2016. 7

ЈУБИЛЕЈ
ЂАЦИ РЕПОРТЕРИ ПОРУЧУЈУ СА ЈУГА СРБИЈЕ

ВРАЊЕ ЧЕКА
ШАМПИОНЕ

С

а великим нестрпљењем и
ентузијазмом Врањанци чекају 9. мај! На сваком кораку, на сваком ћошку осећа се
дух долазећих Олимпијских игара.
Грађани Врања нарочито су поносни на то што ће се баш у њиховом
граду број олимпијских игара заокружити на десет.
Свeчaнo oтвaрaњe Шкoлских олимпијских игара бићe oргaнизoвaнo нa
цeнтрaлнoм грaдскoм тргу, 10. маја у
20 часова. Taкмичaри из рaзличитих
крајева Србиje, ученици основних и
средњих школа, тaкмичићe сe у 15
спoртских дисциплинa. Дoмaћини
тaкмичeњa ћe бити скoрo свe oснoвнe и срeдњe шкoлe у Врaњу.
Ученици основних и средњих школа, из целе Србије, који су изборили школску олимпијску норму биће
смештени у две касарне. Дневно ће
у тим објектима боравити око 800
такмичара. Тамо ће бити припремани и оброци за све њих, који су
по највишим војним стандардима.
Олимпијцима тако сигурно неће промаћи споменик којим се Врањанци
посебно диче. Наиме, у склопу ка-
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сарне „Први пешадијски пук Књаза
Милоша Великог“ у Врању постоји
оригиналан, достојанствен споменик
посвећен свим Врањанцима погинулим за слободу у периоду од 1878.
године до данашњих дана под називом -Спомен соба Гарнизона Врање.
Јединственост је у томе што поред

НАЧЕЛА ШОИ
• Важно је учествовати, а не победити
• Фер - плеј током такмичења
• Неговање и развијање пријатељства
• Неговање међусобног поштовања и толеранције, без обзира на веру, националност или
пол
имена и презимена војника, подофицира и официра садржи и имена и презимена свих цивила погинулих у рату за ослобођење од Турака
1878. године, у Балканским ратовима, у Првом и Другом светском рату, у оружаним акцијама и Нато аг-

ресији у периоду од 1990. године до
1999. године, а такође и у оружаном
сукобу на југу Србије 2000. године и
2001. године.
У оквиру припрема за Школску олипијаду извршени су радови
на реконструкцији више школских
спортских терена. Сви радови завршени су у предвиђеном року, те Град
Врање спремно дочекује 10. јубиларне Игре.
Такмичења ће се одвијати на више локација у граду. Између осталих
на располагању ће бити и сала Економско-трговинске школе, у којој су
извршени радови на санацији, како
фискултурне сале, тако и терена на
отвореном, који се налази у задњем
делу школског дворишта.
У оквиру припрема, фискултурна
сала економске школе је хоблована
и лакирана. Након дужег времена
исцртане су нове основне и помоћне
линије, према прописаним стандардима. Терен за фудбал је ограђен и
постављено је ново осветљење.
Из економске школе на Олимписјке игре квалификовала се мушка и
женска рукометна екипа. Тим по-

ДОМАЋИНИ ШОИ
1980. Крагујевац
1984. Крушевац
1988. Београд
1992. Аранђеловац
1996. Ниш (одређен за
домаћина али Игре
нису одражане)
2000. Зрењанин
2004. Зајечар
2008. Ниш
2012. Сремска Митровица
2016. Врање

водом смо разговарали са професором физичког васпитања Ненадом
Анђелковићем, који нам је рекао да
екипе на припремама дају свој максимум и надају се неком од прва три
места.
Много труда и рада је било потребно уложити у минулом периоду, те

ПРОМО СПОРТОВИ
БИЦИКЛИЗАМ И МИНИ АТЛЕТИКА
Ученици и ученице основних и средњих школа у Врању ће се такмичити у чак 15 спортова:
- Атлетика
- Мини атлетика
- Пливање
- Гимнастика
- Стрељаштво

- Стони тенис
- Тенис
- Рукомет
- Кошарка
- Одбојка

посебне похвале за припрему Економске школе за предстојеће олимпијске изазове иду помоћним радницима из школе, који су први пут
радили са хоблерицом, коју је донирала компанија „Дунав осигурање“.
Радници су хобловали и лакирали
паркет и сређивали клупе на трибинама. Такође све похвале руководству Града Врања и градоначелнику Зорану Антићу и начелнику
Секретаријата за образовање, културу, информисање и спорт Мирославу Спасићу.
И основна школа „Вук Караџић“
у Врању спремно дочекује школску
олимпијаду. Неке од утакмица биће
одигране у Вуковој школи, па је тим
поводом реновирана фискултурна

- Мали фудбал
- Мале олимпијске игре
- Џудо
- Карате
- Бициклизам

сала, а свлачионице освежене. Оно
што је урађено у фискултурној сали
јесте хобловање и лакирање паркета, а на томе су били ангажовани помоћни радници школе. Утрошено је
око 60 литара лака. Такође, уграђено
је осам метал халогених рефлектора,
па ће осветљење бити виског квалитета. Поред сале, свој нови сјај су добиле и свлачионице. Зидови су окречени, клупе офарбане и постављени
су нови чивилуци. Надамо се да ће
такмичари бити задовољни простором и уживати у олимпијади.
Шкoлa „Рaдoje Дoмaнoвић“ бићe
дoмaћин кoшaркaшким екипама, a
и сaмa ћe, сa свojим тимoм пoкaзaти
кoшaркaшкo умeћe.
Tрeнeр нaшe eкипe je прoфeсoр физичкoг вaспитaњa Maрjaн Стaнojкoвић, кojи сe кoшaркoм успeшнo бaви
joш oд мaлих нoгу, a сaдa свoje знaњe
сa успeхoм прeнoси нa свoje учeникe.
Рaди кao нaстaвник физичкoг вaспитaњa у OШ „Рaдoje Дoмaнoвић“
и у гимнaзиjи „Бoрa Стaнкoвић“ у
Врaњу. Tрeнeр je кoшaркaшкoг клубa
Пaнтeри.
Eкипу нaшe шкoлe чини десет игрaчa: Вукoтa Вeличкoвић - кaпитeн,
Филип Mиљкoвић, Вeљкo Jaњић,
Вeљкo Joвaнoвић, Жeљкo Илић,
Вукaшин Кoстић, Бoгдaн Стojиљкoвић, Ивaн Maрчић, Вeљкo Joвaнoвић
и Aлeксa Илић. Они су нa oпштинскoм тaкмичeњу у финaлу пoбeдили кoшaркaшe OШ „Вук Кaрaџић“ и
oсвajaњeм првoг мeстa oбeзбeдили
учeшћe нa прeдстojeћим Играма.

Циљ нaшe кoшaркaшкe eкипe je
oсвajaњe нeкoг oд oдличjа, збoг чeгa
врeднo и мaрљивo трeнирajу пeт путa
нeдeљнo. Нaдaмo сe дa ћe тaкмичaрски дух нaших другaрa дoпринeти
oствaрeњуњихoвих и нaшихжeљa
– oсвajaњу мeдaљe нa прeдстojeћeм
тaкмичeњу.
Врањски школарци једва чекају
своје другаре из свих крајева Србије.
Када заврше обавезе на спортским
теренима, искористиће прилику да
им покажу све лепоте града и пруже
гостопримство по којем су Врањанци надалеко познати.
Спортске сале и терени су утегнути. Екипе фит и у форми. Врање је
спремно. Игре могу да почну.
Ђаци репортери:
Никoлeтa Стojмeнoвић VII/ 5
ОШ „Радоје Домановић“
Сандра Ђорђевић VIII/4
ОШ „Вук Караџић“
Јелена Антић VIII/4
ОШ “Вук Караџић”
Никола Јањић IV/2
Економско-трговинска школа

ИЗ ВРАЊА У ТАЛИН
Школске олимпијске игре у Врању
за кошаркашице и кошаркаше у
категорији средњих школа биће
уједно и квалификационо такмичење за Светско првенство. Школски олимпијски шампиони поред
златне медаље завредиће и прилику да учествују на Светском
школском првенству у баскету
„3 на 3“ које ће се одржати у Талину од 16 до 21. јуна . Школа која
победи изабраће четири најбоља
играча годишта1998,1999, 2000.
који ће путовати у Естонију.

НИШ КАО ПОДРШКА
Врање неће бити једини град на
југу Србије у којем ће се осетити
школски олимпијски дух. Наиме,
подршку Врању у организацији
10. јубиларних Игара пружиће и
Ниш са својим спортским центром „Чаир“ у којем ће се одржати такмичење у пливању и
џудоу.
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ИНТЕРВЈУ
ЂАК РЕПОРТЕР ИЗ КИКИНДЕ
РАЗГОВАРАО СА ВАЊОМ УДОВИЧИЋЕМ
МИНИСТРОМ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

ИСТРАЈНОСТ ЈЕ НАЈВАЖНИЈА
И

ако се новинарством не бавим баш дуго, брзо ми се указала прилика да интервјуишем личност којој сам се дивио док
сам је гледао како се из базена бори за грб
Србије, како осваја медаље на великим такмичењима, личност која се данас са места министра омладине и спорта бори за комплетан српски спорт. У Кикинди сам једног априлског дана
срео Вању Удовичића, који је радо одговарио на
сва моја питања.
Какав сте били ђак у школи?
-У основној школи сам био одличан, а у средњој
врло добар.
Да ли сте некад преписивали на контролном?
- Морам да признам да сам покушавао, али сам
био јако лош у томе. И брзо би ме наставници открили и наравно био сам кажњаван, па сам брзо
одустао од намере да преписујем.
Да ли сте икада добили јединицу?
- Нажалост, више пута.
Да ли сте као ђак имали прилику да представљате школу на неком такмичењу?
- На моју велику радост, јесам. Представљао
сам основну школу на општинском и градском
такмичењу у физици. А што се спорта тиче, учестововао сам на градском такмичењу у игри између четири ватре.
Какве резултате сте остварили?
- Са општинског такмичења сам прешао на градско, где сам схватио да су друга деца много боља
и да су једноствано спремнија од мене. На такмичењу између четири ватре смо такође дошли до
градског нивоа и ту смо испали.
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Када сте одлучили за ватерполо и да ли сте
морали много тога да се одрекнете да би сте успели?
- Већ са осам година сам изабрао ватерполо
за свој спорт. Могао бих сат времена да причам
о томе колико је потребно жртве и одрицања да
би се остварили снови и све оно што сте зацртали. Мислим да немамо толико времена да причамо, али одговорићу укратко. Да, често сам се
одрицао многих лепих ствари које су моји вршњаци радили. Био сам спреман да жртвујем многе
ствари зарад вишег циља и у томе сам успео. Колико год да су у неким тренуцима моји вршњаци желели да одустанем, некада ме чак и задиркивали, увек сам био истрајан. Постао сам неко
кога млад човек препознаје, личност у којој види свог идола. Угледајући се на човека који је мени био идол, касније и тренер, постигао сам циљ
и остварио снове.
Колико медаља сте освојили и која вам је
најдража?
- Не знам тачно број медаља које сам освојио, а свакако ми је најдраже злато које смо
освојили 2009. у Риму. Тада сам постао капитен репрезентације и тада смо освојили Светско првенство.
Хвала Вам, господине министре, што сте били
стрпљиви и што сте одговорили на сва питања.
- Хвала вама што сте ми их поставили. Веома сте професионалан и одличан новинар. Свака част на томе.
Вук Шербула VI/1
ОШ „Свети Сава” Кикинда

ОЛИМПИЈЦИ
ГИМНАСТИЧАР ДАНИЛО ЗЕЧЕВИЋ ИЗ БЕОГРАДА НАЈАВЉУЈЕ НАЈВИШЕ ДОМЕТЕ У ВРАЊУ

У ТРЕНИНГУ ЈЕ
КЉУЧ УСПЕХА
Д

ок нас медији информишу
како се за предстојеће Олимпијске игре у Рио де Жанеиру
припремају велики и чувени олимпијци, у многим школама у шири
прича о Србији се на великим и малим одморима (мада и током часа Врању и наступу наших другара
на Школским олимпијским играма.
Тако је и у мојој школи, ОШ „Мирослав Антић” из Београда. Ми можемо да се похвалимо многим успешним ђацима, а између осталих
и младим и изузетно талентованим гимнастичарем, Данилом Зечевићем. Има 12 година и тренира
за гимнастички клуб „ДИФ”. Ученик је одељења В2.
Данило, реци нам када си почео
да тренираш гимнастику?
Гимнастику сам почео да тренирам са пет година. Сећам се да сам
се на почетку јако стидео, али временом сам се на све навикао.
Зашто си се и како одлучио баш
за гимнастику?
То ми је прво предложио тата, тако
да сам кренуо да гледам неке снимке гимнастике и одмах ми се свидео овај спорт.
Да ли је тешко тренирати и колико често идеш на тренинге?
Тренирам сваки дан, сем недеље

а када се редовно тренира онда је
лакше.
Која ти је дисциплина и справа
омиљена?
Волим све дисциплине. Почев од
партера, коња са хватаљкама, карике, прескок, разбој, вратило.. А мени
је омиљена справа разбој.
Ко су твоји спортски идоли?
Одувек имам идоле, а тренутно то је Константин Плузхников из
Русије.
Ко ти је највећа конкуренција и кога је најтеже победити?
Има доста конкурената у мојој
категорији а у Врању це ми најтежи противник бити Лука Милојевић из Београда.
Да ли поред оволико обавеза
имаш времена за дружење?
Пошто су ми тренинзи сваки дан
и поред школских обавеза ретко кад
стигнем да се дружим.
Имаш ли неки хоби?
Да. Волим да свирам гитару и слушам метал музику.
Да ли си већ освајао медаље и
ста очекујеш од наступа у Врању на
Школским олимпијским играма?
Освојио сам 45 медаља и осам пехара, а у Врању очекујем победу.
Урош Нешић V/1
ОШ “Мирослав Антић” Београд

Данило Зечевић

СТОНОТЕНИСЕР СТРАХИЊА МИШИЋ ИЗ КИКИНДЕ ИДЕ НА ШОИ СА ЈАСНИМ ЦИЉЕМ

У ВРАЊЕ ПО МЕДАЉУ
С

Страхиња Мишић

трахиња Мршић, бивши ђак наше Основне школе „Свети Сава“, а сада ђак трећег разреда
Техничке школе у Кикинди, већ девет година успешно се бави стоним
тенисом. Страхиња је од малих ногу
заволео овај спорт и одлучно се определио за њега. Сада поседује бројне медаље и награде. Страхиња се ове
године пласирао на Школске олимпијске игре у нади да ће постићи одличне резултате.
Зашто баш стони тенис?
– Свиђа ми се овај спорт јер је брз

и динамичан.
Колико пута недељно имаш тренинге и где?
– Тренирам пет пута недељно у Основној школи „6. октобар“.
Ко су ти били тренери и који је
од њих највише утицао на твој успех?
– Тренер ми је Владимир Тошевски, који је и највише заслужан за мој
успех.
Колико медаља имаш и која ти је
најдража?
– Имам 22 медаље, а најдража ми

је сребрна медаља са Државног првенства до 18 година коју сам освојио
са 14 година.
Како проводиш слободно време?
– Слободно време користим за дружење с пријатељима.
Какав си ђак и како успеваш да ускладиш школу са тренинзима и такмичењима?
– Одличан сам ђак и није ми тешко да ускладим све обавезе јер сам све
добро организовао.
Андреа Ружић, VIII/4
ОШ „Свети Сава“ Кикинда
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ОЛИМПИЈЦИ
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ИЗ ВРАЊА ПОНОСИ СЕ ВЕЛИКИМ БРОЈЕМ ШКОЛСКИХ ОЛИМПИЈАЦА

ЏУДО У КРВИ,
ЗЛАТО У ИМЕНУ
М

ихајло (10) и Вукашин
(14) Арсић, ученици
ОШ “Јован Јовановић.
Змај” у Врању, поред тога што
су рођена браћа, они су изванредни џудисти. На регионалном школском такмичењу
одржаном у Нишу, Михајло је

Златан Петров

освојио прво, а Вукашин друго место.
Наши саговорници су изјавили да су имали позитивну трему због великог броја учесника
и због новог и непознатог окружења. На питање какви су им
планови за будућност, млађи
Михајло је одговорио: “Ништа
друго сем првог места на свим
предстојећим такмичењима!”
То што су браћа и што се обојица баве истим спортом, кажу да
је велика предност, јер могу да
размењују искуства са тренинга и такмичења. Љубав према
овом спорту мотивише их да се
што више труде и да постижу
што боље резултате. Тренутно су
у јеку припреме за предстојећу
школску олимпијаду.
Искрено се надамо да ће
постићи најбоље могуће резултате и донети успех својој школи и свом граду.
Са друге стране, исту школу
али у другом спорту представљаће и златни Златан.
На регионалном школском

такмичењу у стрељаштву, у појединачној конкуренцији, Златан
Петров (14) ученик ОШ “Јован
Јовановић Змај”, освојио је прво место са 181 бодом.
Поделио је утиске са нама
и према његовим речима, на
такмичењу је конкуренција била
јака и било је неизвесно, али је
атмосфера била пријатна. Златан
се нада да ће уз свој максимални
труд и подршку својих другара
и наставника постићи још бољи
резултат на предстојећој школској олимпијади.
Златан се са стрељаштвом
први пут сусрео када је његова
сестра почела да тренира. Узевши први пут ваздушну пушку,
схватио је да је то прави спорт за
њега. Он се залаже да стрељаштво буде што популарније међу
његовим вршњацима. Желимо му пуно успеха и среће на
Олимпијади и другим наредним
такмичењима.
Емилија Стојменовић 7/2
Вања Трајковић 7/2
ОШ “Ј.Ј. Змај” Врање

Михајло Арсић

Вукашин Арсић

НОВАКА МАЉКОВИЋА ИЗ КИКИНДЕ РАДУЈЕ ШТО ЋЕ ПЛИВАТИ СА ДВЕ ГОДИНЕ СТАРИЈИМ ТАКМИЧАРИМА

ГИТАРИСТА ИЗ БАЗЕНА
У
мом одељењу има успешних спортиста, али само један је заслужио да иде
на Школске олимпијске игре у Врању. Он
је пливач и зове се Новак Маљковић. Ноле је
скромни дечак из клупе преко пута, одличан
ђак, похађа музичку школу где свира гитару,
а тренира и пливање.
Колико дуго се бавиш спортом?
- Спортом се бавим четири године.
Зашто си изабрао баш пливање?
- Пливање је здрав спорт. Веома ми се свидело када ме је тата први пут одвео на базен
у „Језеро“.
Да ли су ти важнија школска или клупска
такмичења?
- Мени су мало важнија клупска такмичења,
али изузетно сам задовољан што одлазим на
Школску олимпијаду, јер пливам са две годи-
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не старијима од себе. Пливаћу своју омиљену
дисциплину, прсно.
Какви су тренинзи?
- Тренинге имам осам пута недељно. Понедељком и четвртком су лакши, а осталим
данима тежи.
Ко ти је идол?
- Чаба Силађи.
Да ли ове Школске олимпијске игре најављују твоје учешће на правој Олимпијади?
- Нисам о томе размишљао, али то би било баш лепо.
Новак је пример да се школске и ваншколске активности, уз много труда и рада, могу
успешно ускладити. Желимо му много среће
и успеха на наредним такмичењима.
Ивана Племић V/2
ОШ „Свети Сава“ Кикинда

Новак Маљковић

ОЛИМПИЈЦИ
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ ИЗ ЗРЕЊАНИНА УЗДА СЕ У ПЛИВАЧА ЈОВАНА САМОЛОВЦА, ЈЕДИНОГ СВОГ ОЛИМПИЈЦА

МУЗИКА МЕ
ПОДСТИЧЕ
ПРЕД ТРКУ
У

ченик наше школе ОШ “Жарко Зрењанин”
из Зрењанина, једини je учесник школе који
се пласирао на Олимпијаду. Јован Самоловац, ученик осмог разреда, већ дужи низ година
се бави пливањем, осваја медаље, а сада ће учествовати са својим професором Срђаном Игњатовим и на Олимпијади.
Откуд инспирација за бављењем пливањем?
Са пливањем сам кренуо када смо у вртићу ишли
на обуку. Од тада ми се пробудила жеља да се бавим овим спортом. Почео сам да тренирам и ево,
већ осам година то чиним.
Које такмичење је оставило на тебе најјачи утисак?
Такмичење у Словенији ћу памтити јер је било
такмичење високог ранга и освојио сам треће место.
Очекивања од предстојеће Олимпијаде?
Очекујем да уђем у топ 10, ако не и више.

Јован Самоловац у друштву ђака репортера
Kоја дисциплина ти је омиљена?
Омиљин ми је леђни стил. И баш у тој дисциплини ћу се и такмичити на Олимпијади, али волим и све остале стилове пливања, с тим да делфин и леђно волим највише.
Имаш ли неке одређене ритуале пред такмичење?
Опрема коју носим је стандардна, али слушање омиљене песме пред такмичење даје ми
подстицај.

Јован истиче да би волео и професионално да
се бави пливањем, да буде тренер једног дана, јер
му је то жеља од малена. Било је тренутака када
је хтео и да одустане, јер су тренинзи били изузетно напорни, али се радује што није. Један од планова је да упише спортску гимназију, али сада је
приоритет Олимпијада.
Милана Белеуц
Бошко Квргић
ОШ“ Жарко Зрењанин“ Зрењанин

ПЛИВАЧ И ВАТЕРПОЛИСТА ЛУКА МИШИЋ, УЗДАНИЦА КРАЉЕВЧАНА НА ШОИ

УЧЕЊЕ И ТРЕНИРАЊЕ ИДУ ЗАЈЕДНО
Л

Лука Мишић

ука Мишић, ученик осмог
разреда Основне школе
„Доситеј Обрадовић“ Врба, у издвојеном одељењу у Ратини, пласирао се на Школску олимпијаду, која се одржава у Врању, у
пливању, у дисциплини 50 метара краул. Иако се неколико дана
борио са температуром и респираторном инфекцијом, Лука се,
као прави и одговоран спортиста, појавио на заказаном месту,
тачно на време.
На први поглед, Лука је симпатичан дечак, згодан какви могу бити само ватерполисти (па и
фудбалери, јер смо током разговора чули да игра и фудбал). Током
разговора даје утисак пристојног и
лепо васпитаног дечака, одмереног
у изјавама и сталоженог. У одлуци
да се ове године такмичи у пливању Луку су подржали наставници физичког васпитања Борислав
Јовановић и Ненад Прибојац.
Када си почео да се бавиш пливањем?

Пливањем, тачније ватерполом,
почео сам да се бавим 2008. године, пре него што сам пошао у први разред основне школе.
Тренираш ли за неки клуб?
Тренирам за Пливачки ватерполо клуб „Краљево“, који се прошле
године такмичио у другој ватерполо лиги, група југ.
Какви су услови за тренирање
jeр у Краљеву нема затвореног
базена?
Услови нису баш сјајни, тешко
је, нарочито зими, али ми не одустајемо од спорта који волимо. Лети тренирамо на градском базену
у Краљеву, а зими на затвореном
базену у Врњачкој Бањи.
Можеш ли се похвалити до сада
постигнутим резултатима?
Што се ватерпола тиче, ове године такмичарска сезона још није
почела, па о резултатима можемо
да причамо тек на крају сезоне. У
пливању сам се, ето, пласирао на
Школску олимпијаду. А морам да
се похвалити да сам са фудбалском

екипом школе освојио прво место
на окружном такмичењу, када са
проглашен и најбољим фудбалером тог такмичења.
С обзиром да имаш пуно обавеза, што школских, што спортских,
како то успеваш да ускладиш?
Уз добру вољу, све може да се организује. Зна се када је време да се
учи, одличан сам ученик од првог
разреда основне школе када сам и
почео да тренирам ватерполо, па
сам одмах навикао да ускладим
учење са тренизима. Када се све лепо испланира, поред учења и тренирања, имам и слободног времена за дружење и изласке.
На крају разговора, Луки смо
пожелели срећу на предстојећим
такмичењима, а он нам је обећао
да ће се потрудити да у Краљево
донесе медаљу са Школске олимпијаде, као и да ће нам, по повратку, пренети утиске са тог такмичења.
Марија Ристић, VII разред
ОШ „Јован Цвијић“ Сирча
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ОЛИМПИЈЦИ

ОШ „СВЕТИ САВА“ ИЗ КИКИНДЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОХВАЛИ ВРСНОМ ЕКИПОМ СТРЕЛАЦА

ДРУЖИНА ЗА МЕДАЉУ
С

трељаштво је спорт у ком се
користе пушке и пиштољи,
како би се погодиле покретне и непокретне мете. Овај
спорт постаје све популарнији међу
кикиндском децом.
Недавно сам имао прилику да разговарам са нашим стрелцима, представницима на овогодишњим Школским олимпијским играма у Врању:
Анастасијом Бугарски IV/4, Милицом Весин VIII/2, Теодором Трукић
VIII/3, Михајлом Бугарским VII/2 и
Вуком Шербулом VI/1.
Зашто сте се одлучили баш за овај
спорт?
Вук: Овај спорт ми се свидео зато
што је забаван, динамичан, а ја сам
прецизан, па ми то мало и лежи.
Михајло: Свиђа ми се.
Теодора: Другарица ми је предложила да дођем на тренинг, мени
се свидело, па сам наставила да тренирам.
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Милица: Свиђа ми се руковање
оружјем.
Анастасија: Могу много тога да
научим и да пуцам из пушке што
сам и желела.
Где тренирате?
Михајло: У Медицини рада.
Ко вам је тренер?
Сви, углас: Неца Белош.
Како изгледа један ваш тренинг?
Вук: Прво иде загревање, па се онда пресвучемо, узмемо пушке и станемо да пуцамо. Ако нешто не иде,
зовемо тренера, он нам поправи
пушку и на крају тренинга се прегледају мете и износи се мишљење.
Кoјим успесима можете да се похвалите?
Вук: Издвојио бих успех на такмичењу у Сенти, на Колу лиге Војводине где сам први пут упуцао 182 круга од 200.
Михајло: Око 180 кругова.

Анастасија: Освојила сам прво место на Лиги будућих шампиона у Кикинди са 162 упуцана круга.
Милица: Ове године имамо много успеха у стандардном пиштољу и
ја и моји другови из клуба.
Која је ваша дисциплина?
Вук: Моја дисциплина је серијска
ваздушна пушка Б програма.
Михајло: Пушка.
Теодора и Анастасија, углас: Исто.
Милица: Тренутно пуцам из стандардног ваздушног пиштоља 10 метара у женској конкуренцији.
Шта вам се највише допада у
стрељаштву?
Вук: Дружење са другарима из
клуба или са онима које сам упознао
на такмичењу.
Милица: Највише ми се допада контакт са оружјем који остварујемо приликом тренинга или на
такмичењу.

Да ли имате идола?
Милица: Наравно, то је Јасна Шекарић, освајачица пет олимпијских
медаља и стрелац миленијума.
Шта бисте препоручили онима који
хоће да се баве овим спортом?
Вук: Ко хоће да се бави стрељаштвом, мораће мало више да се ангажује, нечега и да се одрекне, да би успео, као на пример Јасна Шекарић или
неки други успешан стрелац, а ако жели да се бави рекреативно, нека дође
на тренинг и нека само пуца.
Теодора: Нека тренирају. Можда
ће постићи и леп успех.
Анастасија: Стрељаштво је тешко, али ако се научи, може да се освоји и прво место.
Милица: Сви заинтересовани могу да дођу, покушају, виде како то изгледа и ако им се свиди, постану упорни, истрајни.
Александар Селимовић, VI/2
ОШ „Свети Сава” Кикинда

САСВИМ ЛИЧНО

МОЖЕШ И КАД НЕ МОЖЕШ
А
ларм би по навици вриштао у 6.30
часова, а ја бих већ био на ногама.
Ударац да умукне и одмах удах свежег
ваздуха. Аутоматски бих радио јутарње
припремање и кренуо на базен. У аутобусу
изгубљен у мислима и километрима у базену
који су испред мене. Хладна и кристално
мирна вода провоцира скок да би се разбила
као огледало. После скока електрошокови од
хладноће би ми дрмусали цело тело. Тек бих сада
био будан и свестан да је још један дан почео, и
да ће бити набијен акцијом и енергијом. Тренинг

био бекство од проблема и, дана када је био исто
што и ноћна мора. Пуно успона и падова сам
осетио на својој кожи.
Утакмице и такмичења су свакодневница, а
декор собе искључиво медаље које упорно буде
успомене. Легнем увече у свој музеј и призовем
добре потезе, цепање мреже. Спокојно заспим док
премотавам тај филм у глави изнова и изнова.
Подбацио сам у школи, али сам зато све јаче
шамарао воду. Хлор ми је чешће додиривао кожу
од сунца, иритирао и сврбео до радозналости и
питања живота ван спортског центра. Кривио сам

И ето мене пропустам тренинг први пут. Дићи
руке је нешто најлакше, па сам тако пропустио и
наредни, тешећи се како је то само кризни период
и да су га и најбољи пролазили. Е, па ја сам ту и пао.
Ту је све кренуло низбрдо. Лагање ми је постала ужа
професија. Када не бих отишао на тренихг играо
сам по опробаном сценарију. Поквасим купаћи
и пешкир, и правим се да сам уморан када дођем
кући. И онда креће грижа савести. И гомила лажи
која ме терети, гомила ожиљака којих се ни данас
нисам решио. Све то ђаволски пече, јаче него било
који тренинг. И данас, када нисам више у базену,

тренера уместо да кажем- не трудим се довољно,
можда ја ово не желим свим срцем као што би
требало... Кривио сам све, само да избегнем
одговорност, суочавање са собом и признањеда сам за то све ја крив. Требало је да знам да ја
то радим због себе. Требало је да пратим свој сан
у којем сам у центру базена са српском заставом
док ми сви кличу. Требало је да знам да су то замке
и успутне станице. Требало је да ценим подршку
најближих, да будем на њој захвалан и да око тога
градим. Презасићеност се осећала и узимала је
маха, заједно са пубертетом.

моје тело пати за водом. Као риба на сувом сам, и
тако пролазим у животу. Ван свог станишта изгубио
сам идентитет, оставио сам га негде дубоко у води.
Не прође дан, а да се не осврнем на те моменте и
да ми не проструји кроз крв патња.
Себе још нисам пронашао ван воде јер то је моје
природно окружење. Свака моја физичка мана
нестала би у базену, а сада на сувом се све то јасно
види. Те ствари ме данас прогоне и у сновима,
подсећајући ме шта сам пропустио да будем и
колика је цена одустајања.
Урош Петровић

БИВШИ ВАТЕРПОЛИСТА
УПОЗОРАВА НА „ЗАМКЕ“
КОЈЕ ТАЛЕНТОВАНЕ
СПОРТИСТЕ ВРЕБАЈУ У
КРИТИЧНОМ ПЕРИОДУ
– ПУБЕРТЕТУ

ме је склонио са улице, удаљио од безвредних
излажења у град и лошег друштва. Уложио сам
пуно психичког и физичког напора да успем.
Имао сам све предиспозиције, али не и оно
кључно. Оно што вас тера из дана у дан, оно
што би ме задржало ту и што би ми допустило
да изборим своје место у базену. Нисам имао
вољу. Вољу, да одем тамо и да на свако себи „не
могу“ докажем да могу. А могао сам, само нисам
довољно желео. Нисам био спреман да платим
ту цену коју спорт тражи за прелазак на наредни
ниво. Било је сјајних дана, када ми је ватерполо
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РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА
10. ШКОЛСКЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ
ВРАЊЕ 2016.
9.МАЈ
15.00 ч ГИМНАСТИКА (М)
Терен: Медицинска школа
15.00 ч СПОРТСКЕ ИГРЕ- 1, 2, 3. коло
РУКОМЕТ (ж) средње школе
КОШАРКА (м) средње школе
ОДБОЈКА (ж) средње школе
МАЛИ ФУДБАЛ (м) средње школе

10. МАЈ
09.00 ч ГИМНАСТИКА (ж)
Терен: Медицинска школа
09.00 ч СПОРТСКЕ ИГРЕ - коначан
пласман
РУКОМЕТ (ж) средње школе
КОШАРКА (м) средње школе
ОДБОЈКА (ж) средње школе
МАЛИ ФУДБАЛ (м) средње школе
15.00 ч АТЛЕТИКА
ТРКАЧКЕ ДИСЦИПЛИНЕ
Терен:Атлетски стадион База „Југ“ Војске Србије
15.00 ч СПОРТСКЕ ИГРЕ – 1, 2, 3. коло
РУКОМЕТ (м) средње школе
КОШАРКА (ж) средње школе
ОДБОЈКА (м) средње школе
16.00 ч БИЦИКЛИЗАМ
Бициклистичка стаза улицама Врања
20.00 ч – СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ
(ГРАДСКИ ТРГ)

11. МАЈ

13. МАЈ

09.00 ч СПОРТСКЕ ИГРЕ - коначан
пласман
РУКОМЕТ (м) средње школе
КОШАРКА (ж) средње школе
ОДБОЈКА (м) средње школе

09.00 ч СПОРТСКЕ ИГРЕ - коначни
пласман
РУКОМЕТ(м) основне школе
КОШАРКА (ж) основне школе
ОДБОЈКА (м) основне школе
МАЛИ ФУДБАЛ (м) основне школе

10.00 ч АТЛЕТИКА
ТЕХНИЧКЕ ДИСЦИПЛИНЕ
Терен: Атлетски стадион База „Југ“ Војске Србије
14.00 ч СТОНИ ТЕНИС
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Терен: Медицинска школа
15.00 ч СПОРТСКЕ ИГРЕ -1, 2, 3. коло
РУКОМЕТ (ж) основне школе
КОШАРКА (м) основне школе
ОДБОЈКА (ж) основне школе
МАЛИ ФУДБАЛ (ж) основне школе

12. МАЈ
09.00 ч СПОРТСКЕ ИГРЕ - коначан
пласман
РУКОМЕТ (ж) основне школе
КОШАРКА (м) основне школе
ОДБОЈКА (ж) основне школе
МАЛИ ФУДБАЛ (ж) основне школе
09.00 ч - СТОНИ ТЕНИС
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Терен: Медицинска школа
09.00 ч ЏУДО
Терен: Спортски центар „Чаир“ Ниш
15.00 ч СТРЕЉАШТВО
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Терен: Балон хала
15.00 ч СПОРТСКЕ ИГРЕ 1, 2, 3. коло
РУКОМЕТ (м) основне школе
КОШАРКА (ж) основне школе
ОДБОЈКА (м) основне школе
МАЛИ ФУДБАЛ (м) основне школе

09.00 ч СТРЕЉАШТВО
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Терен:Балон хала
ПЛИВАЊЕ
10.00 ч ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
13.00 ч СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Базен: Спортски центар „Чаир“ Ниш
14.00 ч ТЕНИС
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Тениски терени клуба „Лав“

14.МАЈ
09.00 ТЕНИС
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Тениски терени клуба „Лав“
09.00 ч КАРАТЕ
Терен: Медицинска школа
10.00 ч МИНИ АТЛЕТИКА
Терен:Атлетски стадион База „Југ“ Војске Србије

15. МАЈ
09.00 ч ТЕНИС борбе за пласман
Тениски терени клуба „Лав“
10.00 ч МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Терен: Спортска хала
16.00 ч СВЕЧАНО ЗАТВАРАЊЕ

НАПОМЕНА
ТЕРЕНИ ЗА СПОРТСКЕ ИГРЕ
КОШАРКА: Терени: ОШ „Вук Караџић“, ОШ „Радоје Домановић“, Мала сала Спортске хале
ОДБОЈКА: Специјална школа „Вуле Антић“, ОШ „Светозар Марковић“, ОШ „Бранко Радичевић“
РУКОМЕТ: Спортска хала, Економска школа, Хала спортова Владичин Хан
МАЛИ ФУДБАЛ: Отворени терени гимназије „Бора Станковић“, отворени терени Економске школе, отврени терени Медицинско-хемијске школе

