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Цео свет
у Београду
1.200 одбојкаша и одбојкашица 35 држава 64 школске екипе

24. СВЕТСКО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО

СВЕТСКО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО У ОДБОЈЦИ, БЕОГРАД – ПАНЧЕВО ОД 25. ЈУНА ДО 3. ЈУЛА

ИСТОРИЈСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА СРБИЈУ

М

аскота је изабрана. Трофеј извајан. Песма написана. Хале спремне. Одбојкаши и одбојкашице из 35 држава почеле
су да стижу у Београд. Светско школско
првенство у одбојци, 24. по реду може да почне!
- Врло сам поносан што сам на челу Савеза
које организује такмичење којем су допринела
управо деца. Школарци треба да се баве спортом
и спорт треба да буде део њихове свакодневице.
Ми смо одбојкашка нација и надамо се добром
резултату, али је најважније да се сви учесници
друже и да шире идеју о здравом стилу живота.
Добро дошли у Србију и желим вам свима успешно такмичење – рекао је председник Савеза за
школски спорт Србије Жељко Танасковић на за-

вршној конференцији за новинаре.
Јан Кулен, генерални секретар Међунардоне федерације школског спорта истакао је да је
предстојеће Светско школско првенство у одбојци историјско за Србију.
- Веома сам почаствован што сам овде и што
сам део овог историјског догађаја. Историјског зато што Србија први пут организује један светски
шампионат, као и зато што учествује максималан број репрезентација, чак 64 тима. Претходни
рекорд је држала Хрватска која је угостила 61 национални тим. Изузетно сам задовољан како су
протекле припреме за Светско првенство и очекујем да ће бити изузетно успешно. Србија је позната по организацији разних такмичења, не са-

мо по такмичењима у професионалном спорту,
већ и у школском. Без изузетне подршке државе као и градова који ће угостити тимове, ништа
од овога не би било могуће. Лепо је што постоји
сарадња са Специјалном олимпијадом јер је земља тако показала да води рачуна о свој деци и
спортистима – рекао је Кулен.Град Београд ће са
овим такмичењима од 25. јуна до 3. јула добити
1.200 нових становника.
- Драго ми је што смо се данас окупили око овакве манифестације, која је од великог значаја за
град Београд. За Београд је ово одлична прилика
да се покаже као добар организатор и атрактивна
туристичка дестинација – рекао је Владимир Пајић, помоћник градског секретара за спорт.

ГОЛИЈАНИН:
КВАЛИТЕТ КАО
НА СВЕТСКОЈ
ЛИГИ
Одбојкашки Савез Србије је
уз Министарство омладине и
спорта главни партнер Савеза за школски спорт Србије у
организацији овако великог
такмичења.
- Ово такмичење, као и све
што радимо, желимо да урадимо на највишем нивоу. Учинићемо све да ово првенство
буде једнако квалитетно као
Светска лига. Укључићемо се
и у хуманитарну акцију у којој
ће наши репрезентативци поклонити потписане дресове и
лопте – рекао је Голијанин.

ИМПРЕСУМ

2 пламенко

ЈУН 2016.

УРЕДНИК: Катарина Синђелић; ПОМОЋНИK УРЕДНИКА: Сања Угрен;
САРАДНИЦИ: Мирјана Спасић, Саша Чорболоковић, Андријана Стојанов, Јелена Лакић, Драгана Виденов,
Драгана Николић, Драгослав Славковић, Небојша Поповић, Никола Тепић, Слободан Јотић, Гордана Славковић.

УВОДНИК
ШКОЛСКИ СПОРТ НАШ ПРИОРИТЕТ
Изузетно сам почаствован што Србија поново има прилику да се покаже као
успешан организатор и домаћин великог спортског догађаја као што је Светско школско првенство у одбојци.
Ово је веома важан догађај за Србију
и школски спорт, али и прилика да наша
земља поред добре организације овог
великог такмичења свим посетиоцима
покаже гостопримство и свој културни,
спортски и туристички потенцијал.
Трудимо се да у организацију првенства
укључимо што више младих како би се
на прави начин упознали са свим предностима које доноси бављење спортом
и рекреација.
Министарство омладине и спорта има
одличну сарадњу са Савезом за школски

спорт Србије која се сваким даном све више унапређује и подржава организацију
овог такмичења које својим квалитетом
промовише нашу земљу и доприноси да
се о Србији више и даље чује.
Развој школског спорта је један од приоритета у раду Министарства омладине
и спорта, јер доприноси развоју добрих
навика и здравих стилова живота код деце, која данас, нажалост, више времена
проводе у кући уместо да бораве у природи и играју се са вршњацима.
Верујем да ће ово такмичење протећи
на највишем нивоу и да ће Србија оправдати статус спортске земље и земље одбојке, као и да нас у нас у будућности очекује
још више међународних такмичења и турнира и још бољи спортски резултати.

ПРЕДРАГ ПЕРУНИЧИЋ
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР ЗА СПОРТ

ВЕЛИКИ ИЗАЗОВ ЗА СРБИЈУ
Драги пријатељи спорта,
Одбојка је спорт са традицијом и један
од најпопуларнијих у Србији.
Томе је свакако допринело што су наше репрезентативне селекције на многобројним великим такмичењима, освајале
медаље, а наши одбојкаши и одбојкашице постали идоли младима.
Бројни одбојкашки радници, тренери и
играчи, у светским оквирима, заузимају истакнуту позицију у историји овог спорта.
Љубитеље спорта у нашој земљи, одбојкаши и одбојкашице, подсећају на победе, мотив више, навијају и позивају на
заједнички успех.
Место у светском одбојкашком врху није
само циљ, већ и наша велика обавеза.
Сада нам је указана прилика да на свом
терену, покажемо и таленат наших школских репрезентативаца, али и способност
да организујемо шампионат на највишем
нивоу.
Наша земља је много пута показала умеће у организовању и реализацији великих спортских такмичења и сигуран сам да ће и овог пута град Београд
и Панчево, бити добри домаћини Светског првенства.

Захваљујући раду и залагању на развоју и популаризацији школског спорта, али
и великој подршци Министартва за омладину и спорт Владе Републике Србије наша земља је ове године домаћин Светског
првенства у одбојци Београд 2016, за ученике и ученице средњих школа.
На шампионату ће учествовати 64 екипе из 35 земаља. Србија ће угостити преко 1300 гостију са пет континената континената.
За нас је организација Светског првенства велики изазов и надамо се да ћемо
оправдати поверење ИСФ-а и наших институција у земљи, као и да ћемо имати
могућност да и у наредним годинама будемо домаћини и организатори школских
Светских првенстава.
Мени као бившем спортисти, заиста је
велика част што сам у прилици да промовишем праве вредности и што сам на
челу Савеза који традиционално веома
успесно организује школска спортска такмичења и који је по први пут у историји
школског спорта домаћин Светског првенства.
Србија је, ове године, центар спорта и
будућих одбојкашких шампиона.

ЖЕЉКО ТАНАСКОВИЋ

ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ
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24. СВЕТСКО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО

ПОБЕДНИЧКИ ТРОФЕЈ ЗА СВЕТСКО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО ПРЕДСТАВЉЕН У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ ЗА ДИЗАЈН

ВОЛИ ЗА ШАМПИОНЕ
З

а вршњаке из целог света који ће се од
25. јуна до 3. јула такмичити у Београду
на Светском школском првенству у одбојци, ученици Средње школе за дизајн прво су осмислили маскоту, а онда су одлучили и да
им дају потпуно јединствен победнички трофеј.
Млади уметник Стефан Цвијановић направио је
импресивног „Волија” (Воли) којег ће част да понесе имати само шампион 24. Светског школског
првенства у одбојци.
- Желео сам да покажем дух и енергију спорта,
тело у пози сервиса. Много волим спорт и било
ми је занимљиво да осмислим трофеј, осећао сам
се као да побеђујем и као да га освајам. Једва че-
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кам да видим ко ће бити шампион Светског првенства и ко ће држати трофеј – рекао је Цвијановић на промоцији трофеја у његовој Средњој
школи за дизајн.
Баш на дан ка да је Воли угледао све тлост
да на, ма ско та Свет ског школ ског пр вен ства
до би ла је име. Дво гла ви орао зо ве се Смечи и Бло ки.
- Кад год дођемо у ову школу догоди се нешто
лепо. Овде смо открили маскоту, којој су деца дала име Смечи и Блоки и сада овде промовишемо прелеп трофеј, право мало уметничко дело.
Поносан сам што сам део ове приче и што управо ви, средњошколци, деца учествујете у организацији школског Светског првенства – рекао је

Жељко Танасковић председник Савеза за школски спорт Србије.
Промоцији трофеја присуствовао је и државни
секретар за спорт Предраг Перуничић, генерални
секретар Спортског савеза Србије Владимир Батез
и директор маркетинга Одбојкашког савеза Србије Зоран Аврамовић. Домаћин промоције била је
директорка школе Јелена Медаковић.
У Средњој школи за дизајн представљен је и званичан спот Светског школског првенства, у којем
се заједно са представницма Србије на Светском
школском првенству, ученицима средње школе
Велико Градиште и ученицама Спортске гимназије појављују и мушки и женски сениорски репрезентативци Србије у одбојци.

24. СВЕТСКО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО
У ОСМОЈ БЕОГРАДСКОЈ ГИМНАЗИЈИ ПРЕДСТАВЉЕНА ПЕСМА ЗА СВЕТСКО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО

ОДБОЈКАШКИ КВИН
НА ПЕТ ЈЕЗИКА

У

ченици Осме београдске гимназије постарали су се да се учесници предстојећег Светског школског првенства добро чују у Београду од 25. јуна до 3. јула
и да имају свој препознатљив глас. У њихово име певаће Илија Перић који је заједно са
својом другарицом из школе Саром Митровић
победио у конкурсу „Песма за цео свет”. Њих
двоје осмислили су песму „We will block you”,
коју ће специјално за такмичаре извести 26.
јуна на свечаном отварању у спортском центру „Шумице”.
- Пресрећан сам што смо Сара и ја победили
на конкурсу. Понела ме је и песма и текст и било је дивно сарађивати са Саром. Част ми је што
ћу певати пред више од 1000 такмичара на Свет-

генерације и мени је част што смо сарађивали са
тим легендама. Из истог разлога, срећан сам што
сам и данас овде са вама. Помоћи ћемо да се песма сними у професионалним условима и да то
буде један леп документ овог Светског првенства.
Одушевљен сам гласом младог Илије и очекујемо
и српску верзију песме – напоменуо је Бабовић.
Тома Бабовић ће аранжирати песму, а Марко Милутиновић главни и одговорни уредник
ПГП РТС-а и Урош Марковић музички продуцент кроз промоцију на јавном сервису даће нумери „снагу хита”.
Слоган Светског школског светског првенства је „Звони! Одбојка зове”. Председник Савеза за школски спорт Србије Жељко Танасковић
уз осмех је истакао да после промоције „песме

We will block you
Добићете блок сад х2
When the school bell rings you know where
we’ll be
At the court playing volleyball with our mates
We got ball in our hands
Take your stands
Leaving our hearts all over the place
Singing
We will, we will block you x2
When volleyball calls you don’t press decline
You take all of your stuff and you form a line
County’s colors on your face
Stand with grace
Waving our flags all over the place
ском школском првенству. Ово је заиста одлична промоција за моју школу, а наравно и за мене, као певача – рекао је Илија Перић.
Сара Митровић, ауторка победничке песме се
надовезала:
- Чим сам сазнала за конкурс, почела сам да
размишљам на тему одбојке, звона... У глави ми
се јавила чувена песма од групе Квин „We will
rock you”... Одмах сам позвала Илију и тако је
песма настала.
Председник жирија, композитор Тома Бабовић, иначе аутор одбојкашке химне „Чувај се свете плаве чете...” рекао је да ће његове колеге и он
помоћи да се песма још мало „дотера”.
- Пре 19 година смо радили песму за одбојкашку репрезентацју и то је био почетак успона те

за цео свет” звоно почиње све снажније и гласније да звони.
- Светско школско првенство је пред нама. Звоно се све јаче чује. Пресрећан сам што смо добили
песму и што је она дело средњошколаца, јер ово
наше такмичење је и посвећено средњим школама – рекао је Танасковић.
Потрага за „Песмом за цео свет” трајала је до
10. јуна, а пристигле нумере оценио је жири у
саставу: Момчило Бајагић Бајага, Марко Милутиновић главни и одговорни уредник ПГП
РТС, Тома Бабовић, композитор, Урош Марковић музички продуцент, Зоран Аврамовић, директор маркетинга Одбојкашког савеза Србије и Жељко Танасковић председник Савеза за
школски спорт Србије.

Wir werden du blockieren
Wir werden du blockieren
Match point, ball high in the air
You make the shot, there’s no country prouder than yours that day
Celebrating with your friends
Anthem plays
Heart full of memories that will never fade
Os vamos a hacer un bloque
Os vamos a hacer un bloque
Everybody
Nous allons vous bloquer x2
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24. СВЕТСКО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО
НАЈБОЉИ ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ
УГОСТИЛИ ШКОЛСКУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

ДАН ЗА ПАМЋЕЊЕ
П

редставници Србије на предстојећем школском Светском првенству у одбојци,
екипа средње школе из Великог Градишта присуствовала је у
СЦ Бањица тренингу сениорске одбојкашке репрезентације.
Осим селектора Николе Грбића и
екипе, школску селекцију дочекали
су и поздравили председник Одбојкашког савеза Србије Ненад Голијанин,
председник Савеза за школски спорт
Србије Жељко Танасковић и директор маркетинга Одбојкашког савеза
Србије Зоран Аврамовић.
Капитен СШ Велико Градиште Никола Илић захвалио се домаћинима
на подршци и „прилици да украду
неку фору са тренинга”.
- Пресрећни смо што смо данас овде и што можемо да видимо како се за
велико такмичење спремају они због
којих смо почели да се бавимо одбојком. Много нам значи њихова подр-
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шка и сигуран сам да никога нећемо
разочарати на предстојећем школском
првенству. Вредно радимо и једва чекамо да Светско првенство почне – рекао је Никола Илић, капитен средње
школе Велико Градиште.
Професорка физичког у средњој школи Велико Градиште и први
тренер наше школске репрезентације
Живана Драгољевић нагласила је да ће
заувек памтити дан када јој се Никола
Грбић обратио са „колегинице”.
- Био је ово дан за памћење не само за дечаке већ и за мене. Ја ускоро
идем у пензију и стварно нисам могла да замислим лепши начин да се
опростим од школе и деце од учешћа
на Светском школском првенству –
рекла је Живана Драгољевић.
Сегменти са дружења сениорске и
школске одбојкашке репрезентације приказани су у званичном споту
Светског школског првенства у одбојци.

24. СВЕТСКО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО

НАЈБОЉЕ ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ УГОСТИЛЕ СПОРТСКУ ГИМНАЗИЈУ

ВЕТАР У ЛЕЂА

П

редставнице Србије на предстојећем школском Светском првенству у одбојци, екипа Спортске гимназије присуствовала је
у СЦ „Спорт Еко” тренингу женске сениорске одбојкашке репрезентације. Поред селектора Зорана Терзића и екипе, школску селекцију поздравили су
и председник Савеза за школски спорт
Србије Жељко Танасковић и директор
маркетинга Одбојкашког савеза Србије Зоран Аврамовић.
Средњошколке су од репрезентативки на поклон добиле мајице у
оквиру акције „Навијај за одбојку”,
док су оне сениоркама узвратиле са
мајицом са маскотом Светског школског првенства.
Капитен Спортске гиманзије Мила
Ђорђевић захвалила се Терзићу и одбојкашицама на подршци која је њеној
екипи „дала ветар у леђа” пред почетка школског Светског првенства.
- Хвала селектору Терзићу и девојкама на овој подршци. Много нам

значи што смо биле део једног њихов
тренинга и што су пренеле на нас део
свог духа. Оне знају како се освајају
медаље и верујем да ћемо и ми на нашем терену, у Београду, показати да
смо међу најбољим школским екипама на свету – рекла је Мила Ђорђевић.
Професорка физичког у Спортској
гимназији и први тренер нашег предстваника на Светском првенству Ивана Кнежевић истакла је да подршка
репрезентације и Одбојкашког савеза Србије пуно значи девојкама пред
почетак великог такмичења.
- Дивно је кад видите да вас подржавају највећи. Пред нама је велики
задатак, а ове девојке су спремне да
га ураде без грешке – напоменула је
Ивана Кнежевић.
Сегменти са дружења сениорске и
школске одбојкашке репрезентације приказани су у званичном споту
Светског школског првенства у одбојци.
пламенко ЈУН 2016. 7

СРБИЈА

ДЕЧАЦИ - СШ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

1 Никола Илић
2 Петар Јанковић
4 Милош Милошевић
6 Душан Јованић
7 Иван Ћировић
9 Марио Живојиновић
10 Никола Пантић
11 Вељко Бохарев
12 Александар Ђоловић
13 Богдан Станојевић
16 Боривоје Голубовић
17 Стефан Мркаљ
Тренер: Живана Драгољевић
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СРБИЈА

ДЕВОЈКЕ - СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА

2 Јована Ашковић
3 Катарина Гајевић
4 Ива Вранић
5 Тијана Милојевић
6 Анастасија Секулић
7 Катарина Лазовић
10 Мила Ђорђевић
11 Тамара Златковић
12 Милица Тасић
13 Николета Милијанчевић
14 Дејана Лекић
18 Николета Кандић
Тренер: Ивана Кнежевић
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ДЕЧАЦИ
А ГРУПА

Дворана „Бањица” - Терен 1

Б ГРУПА

Кинески Тајпех
Мађарска
Холандија
Хрватска

Дворана „Ранко Жеравица”

Француска
Бразил
Летонија
Естонија

НЕДЕЉА, 26. јун
14:00 Кинески Тајпех - Хрватска
16:00 Мађарска -Холандија

НЕДЕЉА, 26. јун
14:00 Француска - Естонија
16:00 Бразил - Летонија

ПОНЕДЕЉАК, 27. јун
10:00 Хрватска - Холандија
12:00 Кинески Тајпех - Мађарска
14:30 Мађарска - Хрватска
16:30 Холандија - Кинески Тајпех

ПОНЕДЕЉАК, 27. јун
10:00 Естонија - Летонија
12:00 Француска - Бразил
14:30 Бразил - Естонија
16:30 Летонија - Француска

Ц ГРУПА

Дворана „Шумице” - Терен 2

Д ГРУПА

Дворана „Стрелиште”

Шпанија
Кипар
Италија
Р. Српска

Иран
Немачка
Данска
Јерменија

НЕДЕЉА, 26. јун
14:00 Шпанија - Р. Српска
16:00 Кипар - Италија

НЕДЕЉА, 26. јун
14:00 Иран - Јерменија
16:00 Немачка - Данска

ПОНЕДЕЉАК, 27. јун
10:00 Р. Српска- Италија
12:00 Шпанија - Кипар
14:30 Кипар - Р. Српска
16:30 Италија - Шпанија

ПОНЕДЕЉАК, 27. јун
10:00 Јерменија - Данска
12:00 Иран - Немачка
14:30 Немачка - Јерменија
16:30 Данска - Иран

Е ГРУПА

Дворана „Динамик”

Ф ГРУПА

Кина
Енглеска
Бугарска
Црна Гора

Дворана „Шумице” – Терен 1

Грчка
Чиле
Словачка
СРБИЈА

НЕДЕЉА, 26. јун
14:00 Кина - Црна Гора
16:00 Енглеска - Бугарска

НЕДЕЉА, 26. јун
14:00 Грчка - СРБИЈА
16:00 Чиле - Словачка

ПОНЕДЕЉАК, 27. јун
10:00 Црна Гора - Бугарска
12:00 Кина - Енглеска
14:30 Енглеска - Црна Гора
16:30 Бугарска - Кина

ПОНЕДЕЉАК, 27. јун
10:00 Србија - Словачка
12:00 Грчка - Чиле
14:30 Чиле - СРБИЈА
16:30 Словачка - Грчка

Г ГРУПА

Дворана „Бањица” – Терен 2

Турска
Аустрија
Чешка
Македонија

Х ГРУПА

Дворана „Републички завод
за спорт и медицину спорта”

Пољска
Израел
Португалија
СРБИЈА 2

НЕДЕЉА, 26. јун
14:00 Турска - Македонија
16:00 Аустрија - Чешка

НЕДЕЉА, 26. јун
14:00 Пољска - СРБИЈА 2
16:00 Израел - Португалија

ПОНЕДЕЉАК, 27. јун
10:00 Македонија - Чешка Република
12:00 Турска - Аустрија
14:30 Аустрија - Македонија
16:30 Чешка -Турска

ПОНЕДЕЉАК, 27. јун
10:00 СРБИЈА 2 - Португалија
12:00 Пољска - Израел
14:30 Израел - СРБИЈА 2
16:30 Португалија - Пољска

10 пламенко

ЈУН 2016.

ОСМИНА ФИНАЛА (УТОРАК, 28. ЈУН)
16:00 1А – 2Ц (Меч 93) Дворана „Шумице” – Терен 1
16:00 1Д – 2Б (Меч 96) Дворана „Бањица” – Терен2
16:00 1Ф – 2Х (Меч 98) Дворана „Динамик”
16:00 1Г – 2Е (Меч 99) Дворана „Стрелиште”
16:00 1Б – 2Д (Меч 94) Дворана „Шумице” -– Терен 2
16:00 1Ц – 2А (Меч 95) Дворана „Бањица” – Терен 1
16:00 1Е – 2Г (Меч 97) Дворана „Републички завод за спорт
и медицину спорта”
16:00 1Х – 2Ф (Меч 100) Дворана „Ранко Жеравица”

ЧЕТВРТФИНАЛЕ (ЧЕТВРТАК, 30. ЈУН)
16:00 ПОБЕДНИК 93 – ПОБЕДНИК 96 (Меч 125)
Дворана „Шумице” – Терен 1
16:00 ПОБЕДНИК 98 – ПОБЕДНИК 99 (Меч 128)
Дворана „Ранко Жеравица”
16:00 ПОБЕДНИК 94 – ПОБЕДНИК 95 (Меч 126)
Дворана „Бањица” – Терен 1
16:00 ПОБЕДНИК 97 – ПОБЕДНИК 100 (Меч 127)
Дворана „Динамик”

ПОЛУФИНАЛЕ(ПЕТАК, 1. ЈУЛ)
16:00 ПОБЕДНИК 125 – ПОБЕДНИК 128 (Меч 157)
Дворана „Динамик”
16:00 ПОБЕДНИК 126 – ПОБЕДНИК 127 (Меч 158)
Дворана „Ранко Жеравица”

ЗА ТРЕЋЕ МЕСТО (СУБОТА, 2.ЈУЛ)
10:30 ПОРАЖЕНИ 157 – ПОРАЖЕНИ 158
Дворана „Ранко Жеравица”, 02.07. – 10:30

ФИНАЛЕ (СУБОТА, 2.ЈУЛ)
15:00 ПОБЕДНИК 157- ПОБЕДНИК 158
Дворана „Шумице” – Терен 1

ДЕВОЈЧИЦЕ
А ГРУПА

Дворана „Визура – Земун”

Б ГРУПА

Турска
Чиле
Белгија
Лихтенштајн

16,00 1А – 2Ц (Меч 93) Дворана „Спорт Еко” – Терен 2
16:00 1Д – 2Б (Меч 96) Дворана „Корн” – Терен2
16:00 1Ф – 2Х (Меч 98) Дворана „Жарково” – Терен 1
16:00 1Г – 2Е (Меч 99) Дворана „Жарково” – Терен 2
16:00 1Б – 2Д (Меч 94) Дворана „Спорт Еко” – Терен 1
16:00 1Ц – 2А (Меч 95) Дворана „Раднички” – Терен 1
16:00 1Е – 2Г (Меч 97) Дворана „Визура – Нови Београд”

НЕДЕЉА, 26. јун
14:00 Португалија - Словенија
16:00 Холандија - Енглеска

ПОНЕДЕЉАК, 27. јун
10:00 Лихтенштајн - Белгија
12:00 Турска - Чиле
14:30 Чиле - Лихтенштајн
16:30 Белгија -Турска

ПОНЕДЕЉАК, 27. јун
10:00 Словенија - Енглеска
12:00 Португалија - Холандија
14:30 Холандија - Словенија
16:30 Енглеска - Португалија

16:00 ПОБЕДНИК 94 – ПОБЕДНИК 95 (Меч 126)
Дворана „Жарково” – Терен 1
16:00 ПОБЕДНИК 97 – ПОБЕДНИК 100 (Меч 127)
Дворана „Визура – Нови Београд”

ПОЛУФИНАЛЕ(ПЕТАК, 1. ЈУЛ)
16:00 ПОБЕДНИК 125 – ПОБЕДНИК 128 (Меч 157)
Дворана „Визура – Нови Београд”
16:00 ПОБЕДНИК 126 – ПОБЕДНИК 127 (Меч 158)
Дворана „Визура - Земун ”, 01.07. – 16:00

ЗА ТРЕЋЕ МЕСТО (СУБОТА, 2.ЈУЛ)
10:30 ПОРАЖЕНИ 157 – ПОРАЖЕНИ 158
Дворана „Визура – Нови Београд”

ФИНАЛЕ (СУБОТА, 2.ЈУЛ)
17:00 ПОБЕДНИК 157- ПОБЕДНИК 158
Дворана „Шумице” – Терен 1

Д ГРУПА

Дворана „Корн”

Шпанија
Бугарска
Данска
Јерменија

НЕДЕЉА, 26. јун
14:00 Бразил - Црна Гора
16:00 Словачка - Мађарска

НЕДЕЉА, 26. јун
14:00 Шпанија - Јерменија
16:00 Бугарска - Данска

ПОНЕДЕЉАК, 27. јун
10:00 Црна Гора - Мађарска
12:00 Бразил - Словачка
14:30 Словачка - Црна Гора
16:30 Мађарска - Бразил

ПОНЕДЕЉАК, 27. јун
10:00 Јерменија - Данска
12:00 Шпанија - Бугарска
14:30 Бугарска - Јерменија
16:30 Данска - Шпанија

Е ГРУПА

Дворана „Спорт Еко” – Терен 1

Немачка
Француска
Израел
Србија 2

ЧЕТВРТФИНАЛЕ (ЧЕТВРТАК, 30. ЈУН)

16:00 ПОБЕДНИК 98 – ПОБЕДНИК 99 (Меч 128)
Дворана „Спорт Еко” – Терен 1

Дворана „Жарково” – Терен 2

Бразил
Словачка
Мађарска
Црна Гора

16:00 1Х – 2Ф (Меч 100) Дворана „Визура – Земун”

16:00 ПОБЕДНИК 93 – ПОБЕДНИК 96 (Меч 125)
Дворана „Визура - Земун ”

Португалија
Холандија
Енглеска
Словенија

НЕДЕЉА, 26. јун
14:00 Турска - Лихтенштајн
16:00 Чиле - Белгија

Ц ГРУПА

ОСМИНА ФИНАЛА (УТОРАК, 28. ЈУН)

Дворана „Жарково” – Терен 1

Ф ГРУПА

Дворана „Спорт Еко” – Терен 2

Кина
Чешка Република
Италија
Луксембург

НЕДЕЉА, 26. јун
14:00 Немачка - Србија 2
16:00 Француска - Израел

НЕДЕЉА, 26. јун
14:00 Кина - Луксембург
16:00 Чешка Република - Италија

ПОНЕДЕЉАК, 27. јун
10:00 Србија 2 - Израел
12:00 Немачка - Француска
14:30 Француска - Србија 2
16:30 Израел - Немачка

ПОНЕДЕЉАК, 27. јун
10:00 Луксембург- Италија
12:00 Кина - Чешка Република
14:30 Чешка Република - Луксембург
16:30 Италија - Кина

Г ГРУПА

Дворана „Визура – Нови Београд”

Грчка
Пољска
Кипар
СРБИЈА

Х ГРУПА

Дворана „Раднички”

Кинески Тајпех
Хрватска
Аустрија
Естонија

НЕДЕЉА, 26. јун
14:00 Грчка - СРБИЈА
16:00 Пољска- Кипар

НЕДЕЉА, 26. јун
14:00 Кинески Тајпех - Естонија
16:00 Хрватска - Аустрија

ПОНЕДЕЉАК, 27. јун
10:00 СРБИЈА - Кипар
12:00 Грчка - Пољска
14:30 Пољска - СРБИЈА
16:30 Кипар - Грчка

ПОНЕДЕЉАК, 27. јун
10:00 Естонија - Аустрија
12:00 Кинески Тајпех - Хрватска
14:30 Хрватска - Естонија
16:30 Аустрија - Кинески Тајпех
пламенко ЈУН 2016. 11

24. СВЕТСКО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО

У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ КОСТА МАНОЈЛОВИЋ У ЗЕМУНУ ПРЕДСТАВЉЕНА ПЕСМА ЗА СВЕТСКО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО

У ПРОЛАЗУ
ЗА НАШЕ
ОДБОЈКАШЕ
У
чесници Светског школског
првенства у Београду неће
певати само песму „We will
block you” Осме београдске
гимназије. Они ће поене постизати
и у ритму песме „За наше одбојкаше”
које су за њих специјало написали и
компоновали ученици музичке школе
Коста Манојловић из Земуна.
Група „У пролазу” из ове земунске
школе је својом оригиналношћу та-
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кође заслужила пролаз на конкурсу
„Песма за цео свет” па ћете и ове момке и девојке моћи да чујете на свечаном отварању Светског школског
првенства, 26. јуна у спортском центру „Шумице”.
- Много ме радује што ћемо имати прилику да наступимо пред више од хиљаду такмичара и учесника
Светског првенства. Направили смо
песму са примесама џеза, надам се

да ће одбојкаши и одбојкашице уживати у њој као што сми ми уживали
у процесу стварања песме - рекао је
Лука Роквић, певач и гитариста групе „У пролазу”.
Председник Савеза за школски
спорт Србије Жељко Танасковић
напоменуо је да га радује што ће
предстојећем Светском првенству
печат дати управо средњошколци који „нису само учесници већ и

креативни директори овог такмичења”.
- Ово је заиста предивна композиција. Много сам срећан. Стварно
уживам у овим промоцијама по школама, јер упорно срећем креативну
децу. Хвала вам на прелепој песми
и на томе што сте одлучили да на
овакав начин учествујете у организацији Светског првенства – рекао
је Танасковић.

24. СВЕТСКО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО

ДАНИ ОДБОЈКЕ, ДРУЖЕЊА
И ЗАБАВЕ
И
ако школско Светско првенство још није почело, већ
се зна ко ће на крају такмичења понети титулу најпопуларнијег момка и најпопуларније девојке међу
одбојкашима и одбојкашицама из целог света.
Њих двоје нису баш типичног средњошколског изгледа.
Мало се разликују од својих вршњака, међутим, бескрајно су
шармантни и са њима је забава загарантована. Они су Смечи
и Блоки, орлови маскоте 24. Светског школског првенства.
Њих је нацртао и осмислио Марко Шерер, ученик Средње школе за дизајн из Београда. Име су добили преко конкурса на фејсбуку, а живот су им удахнули одбојкаши и одбојкашице из 35 држава који ће се такмичити у Београду
од 25. јуна до 3. јула. Смечи и Блоки једва чекају да упознају своје нове другаре на свечаном отварању 26. јуна у
СЦ Шумице.
Смечи: Сви нас питају ко је од вас двоје Смечи, а ко Блоки. Није ми јасно. То је као да питате дечака и девојчицу ко
је Андреја, а ко Анђелка. Ја сам Смечи, дечак. Носим плаво...А Блоки је права девојчица, принцеза.
Блоки: Смечи се увек нешто љути. Уме да буде мало нервознији.... Не може више да дочека да почне Светско првенство.
Где ће све учесници и навијачи моћи да вас виде?
Смечи: Задали смо себи један циљ. А то је да упознамо баш
све учеснике Светског првенства. Бићемо свуда. Свратићемо у свих 12 дворана и одгледати рекордан број мечева.
Блоки: И не само то. Дружићемо се са дечацима и девојчицама из целог света и ван хала. Једва чекам 29. јун. Те
среде нас очекује Културан дан, шетња са учесницима кроз
Београд и онда Вече нација. Све земље учеснице представиће своју традицију и културу на Калемегдану.
Шта вас највише радује у вези са предстојећим Светским првенством?
Смечи: Не зовемо се случајно Смечи и Блоки. Нас двоје
обожавамо одбојку и ја се веома радујем врхунској одбојци коју ћемо гледати у Београду.
Блоки: Нас највише интересује дружење, забава и смех.
Мада, морам да признам да једва чекам да упознам светске шампионе. Видимо се, другари...

СМЕЧИ И БЛОКИ ОБЕЋАВАЈУ НЕЗАБОРАВАН ПРОВОД
НА ШКОЛСКОМ СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ

пламенко ЈУН 2016. 13

24. СВЕТСКО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО
ВЕЧЕ НАЦИЈА НА КАЛЕМЕГДАНУ 29. ЈУНА

ОМИЉЕНА ЗАБАВА
СРЕДЊОШКОЛАЦА

К

ако изгледа свет? Шта краси житеље Ервопе, а шта оне из Азије, Америке... Да ли
једу хлеб са кромпиром, и чија је храна
необичнија, а чија најукуснија? Ко има
најбољу музику за плес?
Уколико сте овако радознали, идеално место
за проналазак одговора на ова питања, за упознавање света, навика и традиција других народа биће „Вече нација” на Калемегдану. Учесници
Светског првенства, из чак 35 држава представиће своју културу и наслеђе на кошаркашим теренима Партизана 29. јуна од 18 часова.
После три такмичарска дана, одбојкашице и
одбојкаши ће коначно предахнути. Они ће своју
државу пре доласка на Калемегдан славити дуж
целог Београда. Више од 1000 учесника продефиловаће улицама нашег главног града, а потом на
популарном „Калишу” направити журку за пам-
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ћење. Без изузетка је то омиљени дан учесника,
а како изгледа један Дан нација на једном Светском првенству у петом броју Пламенка описали су нам чланови новинарске секције из Алексинца. Они су марту имали част да присуствују
Светском првенству у футсалу у Поречу.
„Наше интересовање је највише пробудио главни трг у Поречу, где је одржана је манифестција Дан нација. Репрезентације су могле да одморе од футсала како би се забавиле и упознале
културу држава које су на пренству. Сви су добили прилику да представе своју земљу. На штандовима су се налазили производи који карактеришу одређену државу: сувенири, храна, пиће,
пропагандни материјал и поврх свега позитивна енергија коју је ширила свака нација на себи
својствен начин. Током манифестације на бини су се смењивале екипе које су традиционал-

ном музиком и плесом представљале своју државу. Наши представници су довели атмосферу
до усијања када су изашли на бину и уз традиционално коло инспирисали и остале учеснике
да заиграју. На бини су им се придружили Бразилци, Хрвати, Аустријанци и многи други. На
Дану нација на моменте се није могло разликовати ко је из које државе на бини јер је владало
толико пријатељство између играча да се у једном тренутку велики број људи из различитих
држава налазио на сцени и плесали уз традиционалне ритмове, али и уз мало новију музику.
Један мулти-културалан дан који је забавио све
присутне до вечерњих сати и што је најбитније
све државе су оставиле одличан утисак и представиле себе у најбољем светлу”, писали су тада
за Пламенка Раде Декић и Никола Марковић,
ученици Алексиначке гимназије.

24. СВЕТСКО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО

ВОЛОНТЕРИ
ЧЕКАЈУ СВЕТ
М

аскота за Светско школско првенство је пронађена
у Средњој школи за дизајн. Песмом су нас обрадовали ученици Осме београдске гимназије и музичке школе „Коста Манојловић”, а из Правно-пословне школе
у Београду кренула је прича о волонтерима.
На Светском школском првенству учествоваће 64 екипе и
свака од њих имаће свог волонтера.
- Већ имамо заинтересоване ђаке из прве, четврте и осме
Београдске гимназије, као и из Филолошке и Спортске… Волонтерима ће бити испуњен дан утакмицама, али и многим
ванспортским активностима. С обзиром на то да је реч о Светском првенству биће потребно да већина волонтера говори
енглески – напоменуо је Момчило Миљановић члан комисије
задужене за волонтере на Светском школском првенству.
Борис Томић из Савеза за школски спорт Србије напоменуо
је да су волонтери један од најважнијих шрафова у компликованој машинерији какво је је једно Светско првенство.
- Много тога чини организацију једног великог такмичења, а волонтери су увек један од најбитнијих и најзначајнијих
шрафова у тој великој и компликованој машини – истакао је
Борис Томић, представник Савеза за школски спорт Србије.

СПЕЦИЈАЛНА ОЛИМПИЈАДА
НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ
УЧИ И ДЕЛИ

С

ветско школско првенство у одбојци неће бити резеривисано само за 64 мушке и
женске средњошколске екипе из 35 држава. Оно ће бити много веће и шире и од
тога, јер ће имати и свој 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 између Специјалне олимпијаде и Савеза за школски спорт
Србије је „логична и природна”, како је напоменуо Жељко Танасковић, председник на потписивању меморандума о сарадњи са Специјалном олимпијадом у Палати Србија.

П

од слоганом „Учи и дели” током трајања Светског школског првенства за све учеснике биће организоване три радионице.
• Анти допинг радионица - Играј чисто!
• Арктос радионица - Играј фер кад се меч заврши
– Анти дискриминација, расизам и ксенофобија
• Зелени, здрав живот радионица – Једи здраво, играј
боље. Играј и рециклирај. Садимо дрвеће заједно.

ХУМАНИТАРНИ ДАН

М

еђународна федерација школског спорта путем своје хуманитарне организације брине о школском спорту и школама у
сиромашним земљама. Кроз разне хуманитарне акције ИСФ
скупља новац и средства за помоћ најугроженијима, и упорно апелује
на људе добре воље да се придруже овом хуманитарном циљу.
И Светско школско првенство у одбојци биће прилика да се сакупе
преко потребна средстава. У среду 29. јуна у Сресмким Карловцима
биће организован Гала ручак, а уједно уприличена и аукција на којој ће бити понуђене одбојкашке „реликвије”.
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