ДРАГАНА БЕЛОЈЕВИЋ

СПОРТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА

Желимо да омасовимо спорт
и да се деца као некад врате
спортским активностима,
учећи се правим вредностима

Циљ је бити још
бољи партнер граду
када је у питању развој
београдскогспорта
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Драгана Белојевић, легендарна рукометашица,
од прошле године прва дама градског
секретаријата за спорт и омладину
Београда, у интервјуу за БГ Победник
На последњим изборима за Град
Београд, на листи СНС било је пуно
познатих личности из јавног живота.
Једна од њих били сте и ви. Ко
прати спорт сећа се ваших сјајних
рукометних партија. Како сте се
одлучили да прихватите позив?
- Кроз спорт, научила сам да само
тимски рад може да створи резултате.
Препознајући борбу и напоре који се
улажу, одлучила сам да се укључим
и дам свој допринос тиму који са
великим ентузијазмом ради на
побољшању свих сегмената друштва па
тако и спорта.
Прошле године сте постављени
за градску секретарку за спорт и
омладину. Која је ваша визија на овом
веома важном месту за развој спорта
у граду Београду?

УЛАГАЊ
СПОРТИСТ
БУДУЋНОСТ
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- Својом одлуком да постанем део
тима Града Београда и прихватим
да водим ресор спорта, сматрам да
сам себи од тог тренутка наметнула
и одговорност да радим на томе
како би још значајније унапредили
спорт. Жеља нам је да спорт буде
свакоме доступан, да код грађана свих
старосних доби бављење спортом
постане део културе живљења,
јер редовна физичка активност
представља превенцију многих
болести. Такође, циљ нам је и да
повећамо број ученика који редовно
вежбају, те ће из тог разлога спорт у
школама бити приоритет у наредном
периоду. Још једна од жеља је да
кроз стварање одговарајућих услова

подстичемо бављење такмичарским и
врхунским спортом и да повећамо број
едукованог и лиценцираног стручног

СПОРТСКА
ПОРОДИЦА
Ваш супруг је такође бивши
професионални спортиста, а већ
дуже време један од најцењенијих
тренера за голмане у фудбалу.
Колико по завршетку каријере са
њим често причате о спорту. Да
ли са њим гледате фудбалске и
рукометне утакмице.
- Спорт је саставни део наших
живота па је тако и у породици
- закључила је наша легендарна
рукометашица.

ЊЕМ У МЛАДЕ
ТЕ, УЛАЖЕМО У
Т НАШЕ НАЦИЈЕ!
кадра. У наредном периоду акценат
ће бити на усмеравању активности на
понуди програма који ће иницирати
масовније укључивање жена у
спорт. Радићемо на подстицању ка
унапређењу и усавршавању жена као
спортских стручњака и стручњака у
спорту - прича Драгана Белојевић.
Велики део буџета вашег
секретаријата улаже се у редовне
програме савеза, а та средства су
намењена искључиво за спровођење
програма који доприносе развоју
спорта млађих узрасних категорија.
То је веома важно, јер без младих
нема ни будућности.
- Улагањем финансијских средстава за
спровођење програма за рад са млађим
узрасним категоријама спортиста

стварамо услове за њихов психофизички
и моторички развој. Улагањем у младе
спортисте, улажемо у будућност наше
нације и будућност нашег спорта.
Колико је по вама важно да деца
школског и средњошколског узраста
тренирају неки спорт? Улаже се
у пуно спортова, што је и добро.
Не могу сви да тренирају фудбал,
кошарку и тенис.
- Данашња деца нису довољно
физички активна и велики део времена
проводе у седећем положају. Управо
физичка неактивност доводи до болести
кичменог стуба, гојазности и смањења
концентрације. Насупрот томе, бављење
спортом доприноси свестраном расту и
развоју личности код деце.

Имајући свест о значају бављења
спортом, улажемо у школски спорт,
јер његов циљ јесте да се задовоље
потребе ученика за редовним
вежбањем и да ученици узму активно
учешће у спортско-рекреативним
активностима. Такође, кроз бесплатне
спортско рекреативне програме за
време трајања летњег и зимског
распуста школској популацији
пружамо могућност да се баве неким
од понуђених спортова и да проведу
слободно време на најквалитетнији
могући начин.
За кратко време постигли сте пуно
добри резултата. Свакодневно код
вас у секретаријату је активно,
одржава се пуно састанака, примате
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представнике савеза. Како све
постижете и колико вам сарадници
помажу?
- Ову позицију сам прихватила
знајући да уз мене стоји тим стручних
људи, посвећених свом послу, пре
свега деци и младима као и градска
власт која има разумевања и спремна
је помоћи у свим сегментима везаним
за спорт, на чему сам им веома
захвална. Захваљујући окружењу,
ја успевам да се посветим
реализацији пројеката, а самим
тим долази и више резултата.
Један од главних партнера вам
је Спортски савез Београда.
Од недавно на челу тог савеза
су дугогодишњи спортски
радници Драган Томашевић и
Никола Пенић. Колико је важна
сарадња са њима.
- Као територијални спортски
савез града Београда има
значајну улогу у усаглашавању
програма рада својих чланова,
изради заједничког плана развоја
спорта у Београду и организацији
великих и значајних спортских
такмичења од посебног интереса
за град. Спортски Савез Београда
је битан стратешки партнер
Секретаријата за спорт и
омладину са којим остварујемо
успешну сарању И заједничким
радом доприносимо даљем развоју
спорта на територији града
Београда, што ћемо наставити и
убудуће.
Чини нам се да је у школски спорт
тек у последњих неколико година
почело да се улаже. Да ли ће бити
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ДРАГАНА
РОЂЕНА 1963.
Драгана Белојевић (рођена
10. децембар, 1963.) је бивша
српска и југословенска
рукометашица, проглашена за
најбољу рукометашицу Планете
1990.године. За репрезентацију
Југославије дебитовала је са
шеснаест година. Наступала је
на Олимпијским играма 1988.
када је освојено четврто место
и на Светском првенству 1990.
када је освојена сребрну медаљу.
Такође има златну медаљу са
Медитернаских игара 1991. Играла
је у београдском Радничком,
Будућности из Подгорице,
Вождовцу и љубљанској Олимпији.
Последњу сезону у каријери
одирала је у шпанској Тенерифи.
Са Радничким тријумфовала је
у Купу европских победника
купова. Добитник је националног
признања Републике Србије.
резултатима које смо мој тим и ја
остварили у претходном период. Не
могу да не споменем бившег секретара
Секретаријата за спорт и омладину
а садашњег секретара Секретаријата
за образовање и дечију заштиту
господина Славка Гака који ми је
несебично помагао својим искуством и
сугестијама.
Да ли је по вама важно да Београд
сваке године у разним спортовима
буде домаћин великих међународних
такмичења?

нових акција у овој сфери спорта и
какви су планови, како би малишани
уживали у спортовима које воле и
такмичили се.
- Опште је познато да бављење
физичком активношћу кроз спортске
садржаје доноси вишеструку корист
сваком појединцу али и заједници у
целини. Из тог разлога Секретаријат
посебну пажњу посвећу развоју
спорта код деце и омладине, како би
се повећао број ученика који се баве
физичким вежбањем и организованим
спортским активностима унутар
школског спорта и на тај начин
допринео развоју, унапређењу и
очувању здравља код деце. Морам
да напоменем да смо у протеклом
периоду доста ресурса усмерили
на реализацију школског спорта
и такмичења која улазе у овај

систем. Веома је значајна сарадња
са Београдском асоцијацијом за
школски спорт која нам је стратешки
партнер у области школског спорта на
територији Града Београда, такође бих
желела да истакнем да је председница
асоцијације проф. др Весна Ћилердзић
уложила велики труд за подизање
нивоа Школског спорта у Београду, на
чему јој се искрено захваљујем.
Колико је важно да челни људи
града воле и прате спорт. И њихово
присуство на спортским догађајима у
Београду, сигурно би значило и била
подршка вашем раду.
- Подршка коју ми пружају
градски челници, а посебно заменик
градоначелника господин Горан
Весић такође је од великог значаја
и доста добриноси врхунским

- Град Београд је сваке године
домаћин великог броја међународних
спортских такмичења. Међународна
такмичења доприносе афирмацији
Београда и Србије у свету. Успешни
смо организатори такмичења и добри
домаћини учесницима такмичења,
што доказујемо добијањем високих
оцена за организацију од званичника
међународних спортских организација.
Улагањима у организацију великих
и значајних спортских такмичења
омогућавају се бољи услови за
масовније бављење спортом,
постизање врхунских спортских
резултата београдских спортиста, као и
за промоцију града Београда. Оно што
је такође важно јесте допринос развоју
спортског туризма наше престонице
кроз организацију великих такмичења.
Све су ово показатељи да град Београд
има интерес да улаже у одржавање
великих такмичења и манифестација
од значаја за Град.
Слободан Ђурић
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Драган Томашевић предводи Спортски
савез главног града већ шест месеци

А

ко не знате како се на пољу
дипломатије побеђују велики
спортови, попут фудбала или
кошарке, питајте Драгана Томашевића,
генералног секретара Савеза за
рекреацију и фитнес Србије. Некадашњи
ватерполиста и фудбалер, до пре пар
година савезни одбојкашки судија,
средином октобра једногласно је изабран
за председника Спортског савеза
Београда. Након непуних шест месеци
на челу кровне организације београдског
спорта, Томашевић је направио
анализу онога што је урађено и најавио
активности ССАБ у будућности.
- Са поносом истичем јединство
представника наших чланица на
Изборној скупштини. Спортска
дипломатија је, такође, нека врста терена
на којем се као појединац доказујеш.
У два четворогодишња циклуса био
сам члан Извршног одбора ове градске
спортске институције, сигуран сам да су
представници наших чланица наградили
мој ангажман у претходном периоду, са
циљем да заједничким снагама идемо
напред и подигнемо спорт у Београду на
још виши ниво.

Томашевић сматра да увек може боље,
без обзира на то какви се резултати
постижу.
- Београдски спорт је заиста за
понос. Резултати џудиста, каратиста,
теквондиста, рвача, веслача, кик
боксера, кајакаша, стрелаца, спортиста
са инвалидитетом, ватерполиста,
кошаркаша, одбојкаша, одличја која
су доносили са европских и светских
првенстава, Медитеранских игара или
Олимпијских игара за младе, говоре у
прилог томе. Наша обавеза је да им као
кровни градски савез обезбедимо још
боље услове како би у предолимпијској
години подигли резултате, ако је
могуће, и на виши ниво. Све са циљем
да спремни дочекају Олимпијске игре у
Токију 2020. године.
Ново руководство савеза током
претходних шест месеци рада повукло
је низ конкретних потеза.
- У најужем руководству налазе се
заиста озбиљни људи, који су спремни
да своје знање и искуство ставе у службу
нашег савеза. Урађена је ревизија
чланства, ревизија финансијског
пословања за 2018. На место генералног
секретара довели смо младог, а веома
искусног спортског радника Николу
Пенића, који се доказивао 15 година у
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ЗА БЕОГРАД ДА
СЕ ЧУЈЕ У ТОКИЈУ
атлетици. Знамо какву је радост овај
спорт уносио у наше домове претходних
година, а наставио са успесима и у
текућој. Стручна служба је у претходном
периоду одрадила огроман посао. Све то
представља добру полазну основу за оно
што желимо да урадимо у будућности.
Такозвани “мали” савези траже
подршку, које никад није довољно.
- Оно што желим да нагласим јесте
да се новчана средства преусмеравају
ка гранским савезима у односу на
постојећу категоризацију спорта и
пројекте за које савези аплицирају.
Испред Савеза за рекреацију и фитнес
Београда, дугогодишњег члана ССАБ,
могу да кажем да се, условно речено,
малим савезима одувек излазило у
сусрет и да ће се тако наставити и у
будућности. Истина је да у претходном
периоду такозвани “мали” савези нису
били довољно медијски испраћени, па

Од ватерпола
до полумаратона
Томашевић је још као основац
почео да се бави ватерполом,
наставио са фудбалом и
футсалом, где је играо највиши
ранг у КМФ Коњарник и КМФ
Нови Београд, а пронашао се
професионално у рекреативном
спорту као генерални секретар
Савеза за рекреацију и фитнес
Србије, чији је један од оснивача.
Тренутно играм Прву београдску
лигу у фудбалу у категорији
ветерана, и редован сам учесник
Београдског полумаратона. Желим
личним примером да покажем
колико је спорт користан.

се као последица није ни препознавао
њихов рад. У тим савезима раде
људи, који улажу огромну енергију,
конкретним потезима ћемо им
помоћи максимално. Желимо као
градски савез да будемо сервис нашим
чланицама, на који они у сваком
тренутку могу да се ослоне.
Планови за 2019. су у процесу
реализације.
- Кроз часопис, који је пред нашим
читаоцима желимо да дамо простор
клубовима и појединцима да се чује
за њих. Наравно да су фудбал, тенис
или кошарка у врху популарности,
али последња истраживања кажу да
су, на пример, крикет, хокеј на трави,
бејзбол, рагби, голф, стони тенис,
међу планетарно најпраћенијим и
најпопуларнијим спортовима. Постоје
спортске гране које су веома атрактивне
за гледање, наша је обавеза да идемо
у корак са светским трендовима,
али и да пратимо шта се дешава у
нашем окружењу. Такође, бавимо се
промоцијом осталих савеза и спортских
грана путем званичног сајта наше
организације, друштвених мрежа. Има
много простора за рад и напредак,
нарочито на маркетиншком плану.
Председник ССАБ у свакој прилици
истиче сарадњу са Секретаријатом за
спорт и омладину града Београда.
- Градска секретарка Драгана
Белојевић је бивша врхунска
спортисткиња. Препознаје ситуације, не
види их као проблеме већ као изазове.
Могу само да кажем да је на челу тима са
којим наш савез има врхунску сарадњу –
закључио је Томашевић.

Никола Пенић, нови генерални секретар Спортског савеза главног града

У БЕОГРАДУ СЕ
РАЂАЈУ ШАМПИОНИ
Н

икола Пенић, спортски радник
млађе генерације, одлучио је да
15-годишње искуство на позицији
генералног секретара у Атлетском
клубу Црвена звезда и Атлетском савезу
Београда имплементира у Спортски
савез Београда, кроз улогу првог
оперативца. Једногласно је прошле
недеље изабран на Скупштини, што само
по себи говори да се његов рад цени.
Да ли за “трансфер” из атлетике,
која је најактуелнија трофејна грана
српског спорта, у градску кућу спорта
може да се каже да је храбар потез?
- Више логичан него храбар. После
десет година искуства на истој позицији
у Атлетском савезу Београда, завидних
резултата које су постигли атлетичари
београдских клубова у том периоду,
као и искуства које сам стекао у Звезди,
мислим да ћу моћи да помогнем.
Такође, нисам могао да одбијем позив
пријатеља и колеге са факултета Драгана
Томашевића, који је као председник
преузео вођење ове значајне институције
за функционисање спорта у главном
граду - истакао је Никола Пенић.
Колико ће вам у испуњавању нових
радних задатака помоћи претходно
искуство, како активног спортисте, тако
и дугогодишњег спортског радника?
- Верујем да ће ми искуство у
руковођењу, које сам почео да стичем
као генерални секретар атлетског
клуба Црвена звезда, надоградио
као директор атлетског програма на
Универзијади 2009, и на већ поменутој
позицији у Атлетском савезу, бити од
велике користи. Такође, по образовању
сам професор физичке културе, па ми
проблематика других спортова није
непозната.

Шта ће ССАБ понудити својим
чланицама до краја године, али и у
даљој будућности?

- Сведоци смо да се спортска
инфраструктура у Београду убрзано
развија на опште задовољство не само
спортиста из нашег главног града него
- Заједно са новим председником
и целе државе, па и региона. У скорој
Драганом Томашевићем обећао
будућности добићемо Национални
сам чланицама ССАБ који је, иначе,
фудбалски стадион, атлетика је добила
најмасовнија спортска организација
први специјализован атлетски објекат
не само на територији нашег главног
на територији
града већ и у
Србији, да ће у
СВЕ НАШЕ АКТИВНОСТИ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ града. Иначе,
наредне четири
БИЋЕ УСМЕРЕНЕ НА ПОМОЋ У ФУНКЦИОНИСАЊУ Београд има
години осетити
ГРАНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА, ОПШТИНСКИХ врло добро
бенефит. Све
САВЕЗА, СПОРТСКИХ ДРУШТАВА И УДРУЖЕЊА развијену
спортску
наше активности
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
инфраструктуру,
у наредном
по томе је водећи град у региону.
периоду биће усмерене на помоћ у
функционисању гранских спортских
Можете ли као генерални секретара
савеза, општинских савеза, спортских
ССАБ пелцер из атлетике да
пренесете на остале, са жељом да
друштава и удружења на територији
добијамо нове шампионе, попут
града Београда. А да би спроводили
Емира Бекрића или Страхиње
све успешно ту је и велика помоћ од
Јованчевића у свим гранама спорта
Градског секретаријата за спорт, који
на територији града Београда?
предводи рукометна шампионка
Драгана Белојевић, са којом већ успешно
- Волео бих да до тога дође.
сарађујемо.
Београд је град спортских шампиона,
изнедрио је Новака Ђоковића,
Каква је ситуација
најбољег спортисту планете.
са спортском
инфраструктуром
Имамо врхунске појединце,
у главном граду
како у индивидуалним тако и
и шта може
у колективним спортовима, а
да се очекује
сигуран сам да ће тако остати
од спортских
и у будућности. На свима
институција
у наредном
нама је да створимо услове за
период по овом
њихов даљи напредак, али и
питању?
за рађање нових шампиона –
закључио је Пенић.

ВЕРУЈЕМ ДА ЋЕ МИ ИСКУСТВО У РУКОВОЂЕЊУ,
КОЈЕ САМ ПОЧЕО ДА СТИЧЕМ КАО ГЕНЕРАЛНИ
СЕКРЕТАР АТЛЕТСКОГ КЛУБА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА,
НАДОГРАДИО КАО ДИРЕКТОР АТЛЕТСКОГ
ПРОГРАМА НА УНИВЕРЗИЈАДИ 2009, И НА ВЕЋ
ПОМЕНУТОЈ ПОЗИЦИЈИ У АТЛЕТСКОМ САВЕЗУ,
БИТИ ОД ВЕЛИКЕ КОРИСТИ

7

Кошаркашки савез Србије кандидовао генералног
секретара за председника ФИБА Европа

К

ошаркашки савез Србије
званично је кандидовао
генералног секретара Дејана
Томашевића за председника ФИБА
Европа. Дејан Томашевић је од
априла 2011. године у Кошаркашком
савезу Србије обављао функцију
потпредседника за такмичења, а
од фебруара 2016. је на позицији
генералног секретара. Током година
његовог успешног рада, наше
репрезентативне селекције освајале су
бројна одличја на највећим европским и
планетарним такмичењима.
Као кошаркашки функционер, баш
као и током пребогате играчке каријере,
постигао је врхунске резултате на свим
пољима, па је његова кандидатура за
првог човека ФИБА Европа наишла
на позитивне реакције бројних
кошаркашких савеза региона и Европе.
– Своју кандидатуру за председника
ФИБА Европа објавио сам у петак у
Љубљани на састанку кошаркашких
савеза, који је организовао Кошаркашки
савез Словеније. Том приликом сам
представио свој програм и планове и
добио подршку колега, који деле моју
јасну визију, да европску кошарку

Стрељаштво 

Признање
Аруновићки
Зорана Аруновић изабрана
је за најуспешнијег стрелца
Београда у 2018. години.
Свечано проглашење
приређено је на редовној Скупштини Стрељачког
савеза Београда, одржаној у сали СД Црвена
звезда. По традицији, СССБ бира најбољег
стрелца и најбољег младог стрелца главног
града. Пехар за најуспешнијег младог такмичара
у 2018. отишао је у руке Алексе Митровића.
Најбољи тренер је Јелена Аруновић, селектор
репрезентације Србије за пиштољ и лични тренер
Зоране Аруновић, а најбољи клуб Полицајац.
Зорана Аруновић (Олимпик 011), која је
недавно добила и признање за најбољег
женског стрелца Србије 2018, је прошле
године освајањем сребрне медаље ваздушним
пиштољем на Светском првенству у Чангвону
изборила је прву олимпијску квоту за ОИ 2020.
за српски спорт. На великим такмичењима
у 2018, освојила је укупно 11 медаља у
појединачној, микс и екипној конкуренцији.
Стрелац Новог Београда – Ушће Алекса
Митровић је за најуспешнијег младог стрелца
добио захваљујући освајању бронзане медаље
ваздушном пушком на Олимпијским играма
младих у Буенос Ајресу. КСС Полицајац је
прво место на листи најбољих клубова освојио
испред Олимпика 011 и Партизана. Ова три
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ЕВРОПА ЧЕКА
ТОМАШЕВИЋА
подигнемо на још виши ниво. Планирам
да у најскорије време обавим личне
разговоре са представницима свих 50
савеза, јер су дијалог и синергија оно
што нам је свима потребно како бисмо
сагледали реалне могућности за даљи
развој и напредак кошарке. Веома сам
захвалан председнику Даниловићу, који
ме је предложио за кандидата и поносан
на чињеницу да људи који са мном тесно
сарађују, који ме познају и знају колики
су моји потенцијали, стоје иза мене у
овако значајном тренутку моје каријере
- поручио је генерални секретар КСС и
кандидат за председника ФИБА Европа
Дејан Томашевић.
Нови први човек ФИБА Европа
биће одабран на изборној Скупштини
24. маја 2019. године у Минхену.
Поред Томашевића, кандидати за

челну функцију европске кошарке су
актуелни председник ФИБА Европа
Турчин Тургај Демирел, иза кога је већ
петогодишњи мандат, као и Белгијанац
Сирил Куманс.
– Као председник Кошаркашког савеза
Србије, поносан сам и изражавам велико
задовољство кандидатуром Дејана
Томашевића за председника ФИБА
Европа. Реч је о човеку и спортском
функционеру који би сигурно позитивно
утицао на даљи развој европске кошарке
и донео јој много тога доброг. Уопште
немам сумњу да би Дејан вредно
радио да заштити интересе кошарке и
кошаркашких федерација и побољша
њихову сарадњу, а све у општем
интересу игре под обручима – истакао
је председник КСС Предраг Даниловић,
поводом Томашевићеве кандидатуре.

клуба се налазе и на прва три
места листе најбољих клубова
Стрељачког савеза Србије.
У извештају Стручне комисије
истакнуто је да је резултатски
2018. година била врло успешна.
Београдски стрелци су, као
репрезентативци Србије,
учествовали у освајању 18 медаља на светским
и европским такмичењима прошле године.
Појединачне или екипне медаље освајали су
Зорана Аруновић (Олимпик 011), Дамир Микец
(Полицајац), Андреа Арсовић (Партизан),
Димитрије Гргић (Академац) и Алекса Митровић
(Нови Београд – Ушће). На првенствима и
финалима Купа Србије за млађе категорије
такмичари клубова из главног града су освојили
20 златних, 16 сребрних и 17 бронзаних медаља.

Зденко Лакушић и Радомир Патрногић,
чланови клубова Црвени змај и Београд из
нашег главног града, освојили су злато у
сениорској конкуренцији. За репрезентацију
Србије наступило је 22 такмичара, а медаље
по узрасту и категоријама освојили су још
- сениори: Немања Ружић -70кг, Катарина
Хољац -65кг (бронза). Јуниори/кадети/
пионири: Владимир Шијан -30кг 8-9 година,
Огњен Гарић +50кг 10-11 година, Урош Ивковић
-50кг 14-15 година, Ленка Обрадовић -30кг
8-9 година (злата), Михаило Тешић -35кг 8-9
година, Павле Букелић -50кг 10-11 година,
Милица Гајичић +40кг 10-11 година, Марија
Бурсаћ -55кг 16-17 година (сребра), Марко
Шијан -45кг 12-13 година, Вук Лалић -40кг
12-13 година, Митар Мајсторовић -70кг 1617 година, Страхиња Марковић -80кг 16-17
година, Анђела Лалић -55кг 16-17 година,
Данијела Остојић +60кг 16-17 година (бронзе).

Кјокушинкаи карате   

На Волосу 18 медаља
Кјокушинкаи
репрезентација
Србије, коју
чини велики
број чланова
београдских
клубова,
освојила
је чак 18
медаља (шест златних, четири сребрне и осам
бронзаних) на 7. Балканском шампионату,
одржаном у грчком Волосу.

Џудо   

Трофеј у Шумицама
Центар за културу и спорт „Шумице”, био је
домаћин овогодишњег Трофеја Београда у
џудоу. Учествовало је преко 100 клубова, од
чега седам из иностранства. На борилиштима
је било око 800 такмичара у шест узрасних
категорија. Организатори заслужују све
похвале.
Нина Пековић Савић из стручне службе ССАБ
отворила је такмичење а техничку подршку
пружила је и Бојана Милићевић Маринковић.

КРИКЕТ   

Мађари успешни

СОМБОРЦИ
екипни победници
Традиционални рвачки
турнир Трофеј Београда
окупио преко 200 деце

Т

радиционални међународни
рвачки турнир Трофеј Београда,
под покровитељством Града
Београда, одржан је 17. марта у сали
„Слободан - Пива Ивковић” Спортског
друштва Раднички. Ове године учесници
су били девојчице и дечаци најмлађих
такмичарских узрасних категорија: до
тринаест, до једанаест, односно до девет
година старости. Такмичило се преко
двеста девојчица и дечака из седамнаест
домаћих и три инострана клуба –
Херацле (Румунија), Истарски Борац
(Хрватска) и Перјаника (Црна Гора).
Виђен је прави фестивал спретности и
окретности будућих шампиона, а титулу
екипног победника освојила је екипа
Радничког из Сомбора. Београдски
Раднички, домаћин турнира, уз Рвачки
савез Београда суорганизатора турнира,
имао је чиме да се подичи - освојена су
два прва места у узрасту до тринаест
година, уз још пет одличја у све три
узрасне скупине.

- Веома смо задовољни одзивом
на овогодишњи Трофеј, а самим
тим и успехом наших такмичара у
квалитетној међународној конкуренцији.
Јанко Летица и Филип Тричковић су
освојили златне медаље, и уз овај пут
другопласираног Душана Стокића,
они чине окосницу такмичарске
будућности нашег клуба. Свако од њих
забележио је неколико вредних победа
у конкуренцији до тринаест година
старости, а посебне похвале заслужују
сви такмичари који су наступили у две
млађе узрасне категорије – обавестио
нас је Слободан Илић, тренер подмлатка
београдског Радничког.
Турниру су присуствовали
представници Секретаријата за спорт и
омладину, Спортског савеза Београда,
као и многа велика имена београдског
и српског рвања, међу којима су се
истицали Момир Кецман и др Горан
Касум, некадашњи освајачи медаља
са првенстава Европе и света. Поред
посматрања борби својих наследника на
струњачи, искористили су ову прилику и
за дружење и евоцирање успомена.
Младен Кецман, директор РК
Раднички и потпредседник Спортског
савеза Београда, изразио је задовољство
свим аспектима турнира.
- Овакви турнири потвђују да је
рвање веома атрактиван спорт и да га
млади воле. Клинци су заиста били
одлични, нека само наставе да слушају
тренере у својим клубовима и постаће
успешни спортисти. Морам да изразим
и захвалност, јер је дуго година овај
турнир финансијски помогнут од стране
Градског секретаријата за спор – истакао
је за БГ ПОБЕДНИК, Младен Кецман.

Након узбудљивих мечева на Трофеју
Београда у крикету, мађарска екипа
„Бат анд балл“ освојила је прво место,
док је екипа „Баггy Блуес“, такође из
Мађарске, заузела другу позицију.
Наши представници одмерили су снаге
у утешном финалу, успешнија је била
екипа Саве, која је у неизвесном дуелу за
треће место била боља од Старог Града.
Трофеј Београда, у организацији Крикет
савеза главног града, и техничку подршку
градског Секретаријата за спорт и
омладину и Спортског савеза Београда,
одржан је 9. и 10. марта, у Спортској хали у
Падинској Скели. Турнир за децу узраста
до 15 година испунио је очекивања,
дводневно дружење и такмичење било је
велико искуство за подмладак српског и
београдског крикета, јер је већина играча
први пут добила прилику да се такмичи
на једном интернационалном турниру.
Браћа Аинсворт били су најбољи играчи
такмичења.

СПОРТ ЗА СВЕ   

Рекреација
за старије

На Ади Циганлији ће се од 7. априла, па
сваке недеље организовати програм
рекреативних садржаја “Активности
за треће доба”, посебно креираних за
наше старије суграђане, у организацији
Асоцијације “Спорт за све” Београда.
Сваке недеље од 10 до 11.30 часова
(током априла, маја, јуна, септембра,
октобра и новембра), биће организован
рекреативни програм под надзором
спортских стручњака. Зборно место, са
кога ће се полазити у шетње око језера и
радити лагане вежбе, биће код судијског
торња, испред ресторана “Језеро –
Азаро”, а окупљање је у 09.45 часова.
Активности ће се реализовати под
покровитељством Секретаријата за спорт
и омладину града Београда, у сарадњи
са ЈП “Ада Циганлија” и удружењем
“Живимо здравије”.
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Пуно активности у Спортском савезу
Београда у првом кварталу 2019.

Н

ови људи, нове идеје, пуно
састанака, пуно енергије,
осмеси… Овако ћемо
укратко окарактерисати активности у
Спортском савезу Србије, који је лоциран
са канцеларијом у Тиршовој. Ове
канцеларије су стално пуне људи, који
желе да подигну ниво ове институције
ид а буду на услузи свим спортским
организацијама главног града Србије.
У прва три месеца, посебно истичемо
одржану Скупштину ССАБ, која је
одржана у марту . Никола Пенић,
дугогодишњи спортски и атлетски
радник, нови је генерални Спортског
савеза Београда. Скупштина ССАБ
усвојила је оставку Јована Копривице
и разрешила га дужности, а на предлог
председника Драгана Томашевића
једногласно изабрала за првог оперативца
београдске куће спорта доскорашњег
генералног секретара Атлетског савеза
Београда. Иначе Пенић, је место у
Извршном одбору ССАБ препустио Петру
Ђукићу, председнику Ватерполо савеза
Београда.
Скупштини је присуствовало чак
84 делегата. Усвојени су извештаји о
пословању у 2018. години, као и предлог
Програма ССАБ за 2019, који се кандидује
за финансирање средствима градског
буџета, а усвојен је и финансијски план за
текућу годину.
На другој страни посебно истичемо рад
новоизабраних стручних Комисија.
Седнице су одржале следеће комисије:
* Комисија за категоризацију клубова
који остварују изузетне спортске резултате
у олимпијским и параолимпијским
спортовима (усвојена је бодовна листа
клубова који су остварили резултате
у олимпијским и параолимпијским

БОРБА ЗА СПОРТ
БЕОГРАДА
спортовима у 2018. години)
* Комисија за међународну,
међуградску сарадњу и медије – донета
одлука да се за сваки спорт односно
чланицу ССАБ издвоји најинтересантнија
и најзначајнија активност чланица ССАБ
током 2019. године која ће се објавити
у медијима, нарочито када су у питању
„мали“ спортови и да се максимално
путем медија промовису активности
Спортског савеза Београда и свих цланица
ССАБ. Истакнуто је да ова комисија треба
координиорати и са Савезом спортских
новинара Београда, како би се радило на
изради заједничких пројеката.
* Здравствена комисија – одржане
су две седнице комисије. Здравствене
комисије реализоваће током целе године
четири стручна саветовања са циљем
стручног усавршавања свих спортских
стручњака и свих актера у спорту (10
април, 10 јун, 10 септембар и 10 децембар
2019. године). Спортски савез Београда ће

водити евиденцију о присуству слушалаца
на стручним саветовањима ради издавања
потврда и диплома за све учеснике
који су присуствовали на минимум три
саветовања.
* Статутарно правна комисија – радили
су на изради правних аката ССАБ.
Техничку подршку и домаћин за
одржавање седница комисија дао је Савез
за фитнес и рекреацију Београда, као и
Фудбалски савез Београда.
Сви чланови комисија су се редовно
одазивали и давали своју подршку раду
досадашњих одржаних комисија. Свака
комисија броји 5 чланова, представника
разних спортова као и представника
Секретаријата за спорт и омладину.
На састанцима до сада одржаних
комисија подршку су давали челници
ССАБ, Председник Драган Томашевић,
потпредседник Младен Кецман и
генерални секретар Никола Пенић и
стручни сарадници савеза.

такмичењима. Микец је „убио“ 586 кругова, у
финале се улазило са 583. Димитрију Гргићу је
21. позицију донео резултат 577 кругова.
– Изузетно сам срећан што сам већ на почетку
сезоне успео да изборим квоту за Олимпијске
игре. Ширимо српски тим за Токио, надам
се да ће из такмичења у такмичење бити
све више наши спортиста са квотама и

нормама за Олимпијске игре. Квалификације
су биле врло напорне, али успео сам све
да пребродим и да постигнем врло добар
резултат – 586 кругова. Финале је такође
било изузетно тешко. Атмосфера је била
као на фудбалској утакмици, јер публика је
гласно бодрила одличног домаћег такмичара
Шаударија Саураба. Али на такву атмосферу
сам навикао, издржао сам притисак. До краја
сам гађао у свом ритму и враћам се кући са
сребром и квотом – казао је Микец.
Драган Доневић, шеф стручног штаба
репрезентације Србије, оцењује:
-Све честитке Дамиру, у изузетно јакој
конкуренцији освојио је сребро и што је
најважније олимпијску квоту. Овај резултат је
велико охрабрење за све такмичаре - истакао
је Драган Доневић.

Стрељаштво 

Микецу квота за ОИ
Дамир Микец је другог дана Светског купа
у Њу Делхију освојио сребрну медаљу
ваздушним пиштољем и тако изборио
квоту за Олимпијске игре у Токију! Ово је
друга виза за ОИ 2020. године за српско
стрељаштво и за српски спорт уопште, после
квоте коју је Зорана Аруновић освојила на
Светском првенству у Чангвону. Сем Микеца,
ваздушним пиштољем гађао је и Димитрије
Гргић, који је заузео 21. место. У такмичењу
малокалибарском пушком из тростава
учествовали су Миленко Себић (18. позиција)
и Стеван Плетикосић (48. место). Јуниорски
првак МК пиштољем из Београда 2011, али
дебитант у финалима на великим сениорским
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Европско клупско првенство челенџ
групе II у дворанском хокеју за жене

БАСК

трећепласирани

Х

окејашице БАСК-а освојиле
су треће место на Европском
клупском првенству челенџ
групе II у дворанском хокеју за жене.
Град Београд и вишеструки шампион
Србије били су сјајни домаћини
такмичења на којем је доминирала
екипа Копенхагена и заслужено се
пласирала у виши ранг. У Спортској
дворани “Вождовац” на Бањици
заинтересовани су могли да виде праве
бравуре и вештине хокејашица на трави
у дворанском хокеју, наше даме су се
представиле у лепом светлу, највише је
показала победничка екипа из Данске,
а своје способности приказале су и
такмичарке из Финске (ХЦ Порово) и
Грузије (Укимерион Кутаиси).
- Хокејашки клуб БАСК са
председником Миланом Бојовићем
на челу, био је на висини задатка. Сви
учесници овог такмичења, играчице,

вође тимова, службених лица,
истакли су задовољство условима у
спортској дворани, смештајем, као и
гостопримством. Београд се још једном
показао као сјајан организатор и
домаћин, и овог пута послали смо у свет
лепу спортску слику из нашег главног
града - истакао је Миро Јотић, генерални
секретар Савеза хокеја на трави Београда.
За најбољу играчицу проглашена је
Матилда Кристенсен из Копенхагена,
која је уједно и најбољи стрелац, а
најбољи голман је из редова нашег
шампиона БАСК-а Клаудија Чизмадија.
Резултати: Порово - Укимерион
Кутаиси 0:16, БАСК - Копенхаген 1:9,
Укимерион Кутаиси - Копенхаген
8:6, БАСК - Порово 4:0, Порово Копенхаген 0:6, Укимерион Кутаиси
- БАСК 12:2. За треће место: БАСК Порово 6:1. За прво место: Копенхаген
- Укимерион Кутаиси 10:0.

Челни људи ССАБ били у посети градској општини Обреновац

ЧУЧКОВИЋ ДОБАР ДОМАЋИН

У

Обреновцу постоје сви услови за
стварање шампиона, општи је
утисак чланова делегације Спортског
савеза Београда на челу са председником
Драганом Томашевићем, који си
посетили ову градску општину. У складу
са идејом да се у наредном периоду
обиђу све чланице ССАБ, за почетак је
симболично изабран Обреновац, где
се 2012. године кренуло са озбиљним
пројектима, који омогућавају
омасовљење спорта и учешће великог
броја деце у свим гранама спорта.
- Нисмо случајно у Обреновцу. Ви сте
у нашим условима - Швајцарска, једна
од најорганизованијих општина. Ваш
спортски савез је међу нашим најбољим
чланицама – поручио је Томашевић на
почетку разговора.
Обреновчане је, логично, предводио

капитен, председник општине Мирослав
Чучковић.
– Код нас може да тренира и
сиромашно и богато дете, талентовано
и неталентовано. Наш пројекат је –
једнака шанса за све. Победили смо,
јер смо омогућили да се тренери баве
педагошким радом, а не да губе време на
комерцијалу – поносан је Чучковић.
Члан Већа и председник Комисије
за спорт општине Обреновац Милош
Станковић истакао је спремност да се
заједно са сарадницима, како саветодавно
тако и конкретним деловањем укључи у
активности наше организације. Сарадња
се наставља семинаром у заједничкој
организацији. Уз председника
Томашевића састанку су испред ССАБ
присуствовали потпредседник др Младен
Кецман и стручне сараднице.

Школски спорт   

Београд домаћин
СП у фудбалу
Београд је од 7. до 14.
априла био домаћин
Светског школског
првенства у фудбалу, на
којем су тријумфовали
Бразил у мушкој и Немачка у женској
конкуренцији. Светско првенство, за узраст
средњошколаца, било је организовано
на чак осам терена у главном граду и на
два терена у Спортском центру ФСС у
Старој Пазови. Било је око 1.000 учесника
(фудбалери, фудбалерке, тренери и остали
чланови експедиције).
- За наслов најбоље екипе средњошколског
узраста бориле су се чак 24 селекције у
мушкој и 16 у женској конкуренцији. Било
је то право Светско првенство, са много
утакмица, а гледаоци су могли на делу да
виде младиће и девојке који куцају на врата
првих тимова у земљама у којима наступају.
Улаз на све утакмице био је бесплатан истакао је генерални секретар Савеза за
школски спорт Србије Урош Савић, некада
и сам професионални фудбалер.
Београд је у последње две године био
домаћин још два велика међународна
школска Светска првенства. Прошле године
је организовано СП у баскету три на три, а
2016. Светско првенство у одбојци. У оба
случаја у мушкој и женској конкуренцији.
- Ово је још једна у низу потврда да
радимо одлично. Била нам је част да
угостимо најбоље светске екипе. Дуго
смо се припремали за овај догађај. Велику
захвалност за финансијску помоћ око СП
дугујемо држави Србији, Министарству
омладине и спорта, Граду Београду
и градском Секретаријату за спорт и
омладину - истакао је Жељко Танасковић,
председник Савеза за школски спорт.

Спорт инвалида   

Успех до успеха

Како смо већ навикли када су они у
питању , тако су нас и у прошлој години
наши суграђани са инвалидитетом чинили
срећним и поносним својим резултатима
и оствареним спортским успесима,
забележеним рекордима и бројем и сјајем
изборених одличја у низу и дисциплина и
борилишта широм наше земље и у свету.
Тим поводом је кајем јануара у свечаној сали
Скупштине Града, одржана свечаност на
којој су проглашени најбољи спортисти са
инвалидитетом Београда за 2018.г. и којима
су уручена и заслужена признања. Испред
Градског секретаријата за спорт и омладину,
присутне је поздравила начелница Весна
Зирић. Додели признања присуствовали су
и чланови Градског већа Фадиљ Еминовић,
Филип Марјановић и Елена Билић.
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Страхиња Јованчевић освајањем
бронзане медаље у скоку у даљ
остварио је на Европском првенству
у Глазгову, највећи успех у каријери

С

трахиња Јованчевић освајањем
бронзане медаље у скоку у
даљ остварио је на Европском
првенству у Глазгову, највећи успех у
каријери. Плус, скоком од 8,03 метра
поставио је и нови српски рекорд
у дворани. Уследио је и дочек на
аеродрому.
- Снови починју да ми се испуњавају.
Сањао сам о овоме као мали.
Невероватан осећај. А онда долазак на
аеродром у Београду. Тресао сам се када
сам изашао пред људе. Посебно када
сам видео своју породицу, пријатеље...
Највише ме шокирао долазак рођака
и пријатеља из Црне Горе. Превалили
су преко 800 километара само да би
ме видели на пола сата. Невероватно!
Ту сам схватио колико ова медаља
значи мом народу. То ми прија и даје
снагу да радим максимално и даље прича Страхиња Јованчевић, српски
репрезентативац коме смо уз овај
интервју посветили и насловну страну.
Какав је осећај бити огрнут српском
заставом свестан да си својој држави
донео медаљу?
- Цео живот то сањам! Када сам то
доживео у први мах нисам веровао.
Ја сам тај који носи заставу, ја сам
тај који има медаљу око врата. У тим
тренуцима су ми кроз главу пролазиле
разне слике, како сам се мучио, сетио
се неких мисли о одустајању. И тада
још више цениш ту медаљу.
Како гледате на Европско првенство
у Шкотској?
- Дошао сам као потпуни анонимус и
аутсајдер у Шкотску. Улазак у финале
био је огроман успех, јер је мој лични
рекорд био 7,45 метара у дворани.
Освајање медаље био је шок за све,
понајвише за конкуренцију. За мене
не, јер сам веровао у себе и очекивао да
могу направити овакав резултат.
Колико вам је значила велика
помоћ од стране тренера Горана
Обрадовића и шампионке Иване
Шпановић?
- Позитивна енергија! Управо у тој
реченици се најбоље описује мој однос
са њима. То ми дају! Ивана је краљица
скока у даљ! Ту нема шта да се прича!
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Она ми је пренела велико искуство
које има на великим такмичењима.
Имао сам срећу да са њом одрадим
неколико тренинга, где ми је указала
на неке техничке грешке.
Како је радити са оцем, пошто вам је
он и тренер?
- Има доста врлина и мана. Баш
су изражене. Мане су да износи
много емоција које не би требало
да се појављују, у односу тренера
и такмичара. Често оца зовем
на тренингу по имену или
надимку, а код куће увек тата.
У телефону ми је уписан
као тата. Из
тих проблема
се роде неке
ствари, па
фрустрације
избацим на њега.
Врлине су то што ме
одлично познаје и што ме је сачувао од
лоших и тешких тренера. Изузетно сам
сачуван спортиста, имам 26 година,
али сам прилично млад у телу. Само
захваљујући оцу.
Тренирали сте фудбал и атлетику.
Како сте се определили за атлетику?
- Почео сам у школи фудбала
„Вукелић Могул” и чак смо били први
у Мекдоналдс лиги. Онда сам наставио
у Црвеној звезди, а тренер ми је био
Иван Аџић. Нажалост, нико из те
моје генерације није урадио ништа у
каријери. Атлетику сам заволео поред
оца, а зашто сам је изабрао уместо
фудбала је што ми је дозвољавало
редовно школовање. Слушао сам
родитеље.
С ове дистанце изгледа да сте
направили прави избор?

Освајање медаље
био је шок за све,
понајвише за
конкуренцију.
За мене не, јер
сам веровао у себе
и очекивао да
могу направити
овакав резултат

ПЛАСМА
ГЛАВНИ

ЦЕЛА ПОРОДИЦА
ЈЕ УЗ МЕНЕ
Колико је породица битна за овако
велики резултат?
- Пресрећан сам због овог успеха,
али мислим да је отац срећнији него
ја. Цела породица је стала уз мене.
И моја мајка и брат и сви око мене.
Делује ми да су много срећни, више
од мене.
- Веома мали број фудбалера успе да
направи велику каријеру, а одрицања
су огромна, највише трпи школа. То
су уништени млади животи. Нисам то
желео. Са ове тачке гледишта, себи као
дечаку бих рекао - тренирај атлетику и учи
школу! Није све у финансијској користи.
Шта вам је омогућила атлетика?
- Много, заиста много. Ми доста
путујемо, обилазимо разне земље.
Имамо велико и различито друштво.
Какви су планови за Светско
првенство у Дохи ове јесени и
Олимпијске игре у Токију 2020?
- Људи би требало да знају да је
веома тешко квалификовати се за
велико такмичење у техничким
дисциплинама. Често норме буду
толико високе да се са њима узима
медаља. Мој циљ је да правим две
форме. За СП које је у септембру и за
неке од јачих митинга, јер сам сада
добио прилику. Фокус је на ОИ у
Токију, то ми је главни циљ у каријери.
Какав је Страхиња приватно?
- Волим музику, откако је изашао филм
„Боемска расподија” залуђен сам групом
Квин, иако сам их слушао и раније.
Опуштам се и тако што читам књиге.
Углавном класике, руске и домаће, јер ту
налазим мудре животне мисли.
За кратко време постали сте
миљеник женског дела нације, па је
неизоставно питање имате ли девојку?
- Немам! Немам девојку. Слободан
сам! Надам се да ће се ускоро наћи и
времена за девојку – закључио је наш
атлетски ас Страхиња.

АН НА ОИ
И ЦИЉ!
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Веслање 

Одлични Васић

Припреме су главни задатак код веслача
у прва три месеца године. Кандидати
за састав сениорских веслачких
репрезентација Србије одрадили су
двонедељне припреме у Атини. У главном
граду Грчке боравили су веслачи Милош
Васић, Мартин Мачковић, Александар
Филиповић, Александар Беђик, Душан
Славнић и Веселин Савић, те веслачице
Јована Арсић, Милица Водогаз и
Ивана Филиповић, која. Сви осим
Филиповићеве, учествовали су на јакој
регати у Атини на којој су, поред нашег
представника, учешће узели и комплетна
литванска и турска репрезентација,
многобројни репрезентативци Грчке, који
су наступали под клупским обележјима,
као и поједини репрезентативци Русије,
Летоније и Молдавије.
Оба дана регате, бриљирао је члан
Партизана Милош Васић, који је био сјајан у
скифу, освојивши два прва места.
– Задовољни смо, како резултатима тако и
осталим параметрима, које смо видели на
доброј регати у Атини. Васић је наступио у
скифу после кратког тренажног времена
у овом чамцу, а без обзира на то успео је
да два пута победи изванредног скифисту,
Литванца Грискониса. На тај начин је поново
показао да је способан да одлично весла
и у овом чамцу у којем је лане, такође
после кратког времена, успео да стигне до
финала и петог места на Светском купу у
Београду. Помно ћемо пратити његов даљи
напредак у скифу, све до следеће провере
која га очекује средином априла на јакој
интернационалној регати у Италији – казао
је координатор програма за сениоре и
млађе сениоре Небојша Илић.
И координатор програма за женско
веслање Душан Ковачевић био је задовољан
наступом две наше репрезентативке на
регати у Атини.

Теквондо 

Успеси у Египту
Изабранице првог човека београдског ТК
Галеб и селектора репрезентације Драгана
Јовића блистале су на Г2 турниру Египат
Опен. После освајања сребрне медаље
Вање Станковић, Тијана Богдановић (до
53 кг) освојила је златну медаљу, док су
бронзане медаље освојиле Милица Мандић
(до 73 кг) и Надица Божанић (до 62 кг). А
жири је одлучио да Драган Јовић буде
проглашен за најбољег тренера на турниру.
- На крају ипак могу рећи да сам задовољан
учињеним овде. Ово је само једна станица
ка Светском првенству и Олимпијским
играма и не бих да се превише опуштам.
Посао је добро почео да се одвија али није
још завршен – задовољан је Јовић.
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Делегација Мос у Абу Дабију посетила
српске спортисте на Специјалној олимпијади

УДОВИЧИЋ: СВИ СТЕ
ВЕЋ ПОБЕДНИЦИ

М

инистар омладине и спорта
Вања Удовичић, са својим
сарадницима у Абу Дабију
je био са српским спортистима који
su нашу земљу представљали на
Летњим светским играма Специјалне
олимпијаде. Министар Удовичић
навео је да спорт има посебну и вредну
улогу у социјалној инклузији која једно
друштво чини одговорним према свим
својим грађанима.
- Моја је привилегија што сам овде
са вама и поносан сам када видим са
колико енергије и жеље представљате
нашу земљу. Ваша мотивисаност,
упорност и посвећеност пример су за
све нас. Желим вам много среће на

предстојећим такмичењима, за мене
сте сви ви већ победници и освајачи
најсјајније медаље“, рекао је министар
Удовичић у обраћању спортистима.
Уз подршку Министарства омладине
и спорта делегација Специјалне
олимпијаде Србије бројaлa je чak 117
чланова нa Летњим светским игара,
највећег светског хуманитарног
спортског догађаја на којем се
такмичилo 7.000 спортиста из 190
земаља.
Министар Удовичић имао је и низ
билатералних састанака са колегама
из целог света и представницима
програма Специјална олимпијада на
европском и светском нивоу.

Некадашњи тренер, Илија Петковић, једногласно изабран на Скупштини ФСБ

ФСБ ДОБИО НОВОГ ПРЕДСЕДНИКА

У

сали ГЦФК “Стари ДИФ” у
Делиградској 27, одржана је
Изборна седница Скупштине Фудбалског
савеза Београда 53. сазива за мандатни
период 2019. - 2023. године. У присуству
39 од 41 делегата заседање је отворио
Душан Мракић, досадашњи председник
ФС Београда. Он је поздравио све
присутне делегате и госте међу којима
су били генерални секретар ФС Србије
Јован Шурбатовић и председник
Организације фудбалских судија ФС
Србије Милан Караџић.
Пошто су изабрана радна тела
Скупштине представио се и једини
кандидат за новог председника
Фудбалског савеза Београда, тренерски

ветеран, Илија Петковић. Том
приликом Илија Петковић је посебно
истакао задовољство што ће бити
председник једног модерног савеза
какав је ФС Београда и то у години
када ће он обележити 100 година од
оснивања.
По избору Илија Петковић је
презео улогу председавајућег на
овом заседању Скупштине и затим су
изабрани чланови председништва и
Извршног одбора Фудбалског савеза
Београда за мандатни период од
2019. до 2023. године. Све одлуке
делегати су донели једногласно, а за
потпредседнике су поново изабрани
Жељко Поповић и Горан Спасојевић.

Савези за рекреацију
и фитнес Београда и Србије

С

авези за рекреацију и фитнес
Београда и Србије сјајно
спроводе своје програме и у 2019.
години. У циљу превенције, очувања
и унапређења здравља запослених на
радном месту, компанија Лидл Србија
је почетком 2018. године покренула свој
први друштвено одговорни пројекат
“Ради право - живи здраво!”. Партнер у
реализацији овог пројекта био је Савез за
рекреацију и фитнес Србије.
Током радног дана највише времена
проведемо на радном месту, а често
ни не мислимо да ли се исправно
крећемо, чучнемо, устанемо или нешто
подигнемо. Сви ти мали кораци и
покрети током дана, када се зброји
колико их има и када се понављају из
дана у дан, више нису ни мали ни ситни,
него су једини и главни. Имајући у виду
дугорочне последице по здравље које
могу настати услед неисправних
свакодневних физичких
покрета, кроз низ радионица на
тему правилног држања тела и
кретања приликом обављања
дневних задатака, запослени у
дирекцији, Логистичком центру
и у продавницама компаније
Лидл Србија едуковани су о
томе како да воде рачуна о свом
здрављу на радном месту, али и ван
радног времена.
Кроз приручнике, радионице, видео
материјале, постере и стручне текстове,
сви запослени широм Србије обучени
су како да правилно дижу кутије, седе
за канцеларијским столом или возе
виљушкар. Обука и сви едукативни
материјали настали су према концепту

Софтбол 

Ојачати Београд

Софтбол је поново постао олимпијски спорт.
Челни људи Софтбол савеза Србије и Београда
труде се да то користе, како би што више младих
тренирало овај спорт.
Поводом тога одржан је и састанак у Градском
секретаријату за спорт и омладину Београда.
Градска секретарка, бивша прослављена
рукометашица Југославије, Драгана Пешић
Белојевић, угостила је Слободана Ђурића,
председника Софтбол савеза Србије и Јелену

РАДИ ПРАВО
ЖИВИ ЗДРАВО!
и идејама специјалисте ортопедске
хирургије др Душка Спасовског у
сарадњи са промо лицем пројета, нашем
најтрофејнијом фитнесс такмичарком
Маријом Савић Срећковић.
Инструктори, чланови СРФС, били
су задужени за реализацију обука, као
и стручни надзор и корекције
кретања и техника држања
тела у свакодневном обављању
радних задатака. У јесењем
турнусу пројекат је обухватио
Логистички центар компаније
Лидл и 16 продавница широм
Србије, док се у зимском
турнусу број продавница
повећао на чак 23.
У савезу су имали и међународних
активности. Представници Немачке
фитнесс асоцијације, председница
Биргит Сцхwарзе, генерални менаџер
Рефит Камберовић и Сабрина Фüттерер,
боравили су од 21. до 23. фебруара у
Србији.
На састанцима са представницима
српског савеза, поред заједничких

пројеката попут магазина Фитнесс
Манагемент Интернатионал, едукације
фитнесс тренера, ИX Европског
фитнесс конгреса и сајма фитнесса,
wеллнесса и здравља Белфис 2019,
на дневном реду је био и ДССВ евент,
конгрес немачке фитнесс асоцијације,
који ће се, након Турске и Италије, по
први пут одржати у Београду.
Конгрес ће окупити велики број
представника из свих сегмената
фитнес бранше из Немачке, Аустрије и
Швајцарске и представљаће прилику
да пословним људима из иностранства
представи фитнес бранше у Србији.
Поред конгреса и предавања учесници
на ДССВ евент-у ће имати прилику
да посете Сајам Белфис, да тренирају
у београдским фитнесс клубовима и
уживају у туристичкој понуди српске
престонице.
Поред разговора са представницима
Савеза за рекреацију и фитнес Србије,
гости из Немачке овај пут су обишли и
реномиране фитнесс клубове Империал
и Атхлетицс гyм.

Цветковић, челницу Софтбол савеза Београда.
- Моја визија је да развијамо што више спорт у
Београду, кроз улагања у млађе категорије у свим
спортовима. Софтбол је млад у Србији, веома
је атрактиван и надам се да ће људи из савеза
успети да га ојачају у Београду. Не могу сва деца
да тренирају фудбал, кошарку, рукомет и одбојку.
Зато је важно да имамо и других спортова, како
би деца могла да се одлуче и уживају - истакла је
Драгана Пешић Белојевић.

њима су се нашли
чак и такмичари из
Хонг Конга и Новог
Зеланда, обзиром на
то да се Европски куп
налази у светском
календару такмичења
у уметничком клизању.
Сениорка Антонина
Дубинина, Рускиња
која клиза већ пет
година за нашу земљу,
освојила је златну медаљу и пласирала се у
финале Европског првенства.
Ову значајну манифестацију за град Београд
у техничком делу подржало је Министарство
за омладину и спорт, градски Секретаријат за
спорт и омладину, Спортски савез Београда, а
у организационом смислу помоћ је стигла и од
општине Палилула.

Клизање   

Помаже и Палилула
Европски куп у уметничком клизању „Скате
Хелена 2019“, 12. по реду, испунио је сва
очекивања. Такмичење, које је одржано у
Београду од 15. до 19. јануара, окупило је
360 такмичара из 28 земља и 60 клубова у
категоријама од пионира до сениора. Међу
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Удружење спортских новинара
Београда спровело леп појекат

СПОРТ БЕЗ
НАСИЉА!
У

дружење спортских новинара
Београда (УСНБ), Секретаријат
за спорт града Београда, уз
техничку координацију Спортског
савеза Београда, покренули су пројекат
СПОРТ БЕЗ НАСИЉА, пројекат
едукације младих спортиста, тренера,
родитеља, спортских функционера и
новинара а у циљу снажења њихове
улоге и одговорности, у спречавању
насиља у спорту.
Руководилац пројекта је
дугогодишњи истраживач насиља
у спорту, познати спикер - новинар
Снежана Пантовић (Радио Београд).
- Жеља нам је да све актере у
спорту научимо шта је све насиље,
са посебним освртом на физичко
насиље, како да га препознају и
спрече, зашто је фер-плеј основа на
којој почива спорт и каква су улога и
значај спортиста, тренера, родитеља,
спортских функционера, медија,
спортских и осталих организација
и институција, као и локалних
заједница, у подизању друштвене
свести против насиља, а све у циљу
промоције толеранције и фер
-плеја у спорту. Радује ме што је на
предавањима било људи свих узрасних
категорија, од младих спортисткиња,
па до ветерана – истакла је Снежана
Пантовић.
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Психолог истраживач и сарадник на
пројекту, Првослав Плавшић посебно
потенцира важност да млади спортисти
науче све благодети фер-плеја.
- Фер-плеј, између осталог
представља поштовање договорених
правила игре, али истиче и важност
понашање спортисте, поштовање
противника и очување психичког
и физичког достојанства. Онај
спортиста који се може ставити у
позицију свог противника на терену,
понаша се фер, пише у Декларацији
Интернационалног Комитета за ферплеј. Фер-плеј потиче од енглеског
фаир - правичан, поштен и плаy
– игра. Фер-плеј је поштена игра –
поручио је психолог Плавшић.
Председник Удружења спортских
новинара Београда Александар
Симић каже да је изузетно поносан на
чињеницу да је овај пројекат изазвао
велику пажњу у српском спорту.
- Под појмом насиља у Пројекту
подразумевамо сваку примену
недопустивих или недоличних
средстава силе. Вербалне, физичке али
и виртуелне, у односима било којих
актера обухваћених спортом.
Циљ пројекта “Спорт без насиља“ је
да се адекватном и стручно вођеном
едукацијом код младих спортиста
развије личност. Јер, довољно

самостална личност не тежи симбиози
са другима, што је први услов за
удруживање због насилних радњи, јер
такве личности, довољно свесне, умеју
кооперативно да решавају проблеме
и да доносе добре и паметне одлуке
за себе, самим тим и за све око себе –
истакао је Симић.
Ево и детаља занимљивих, којима су
се учили полазници пројекта.
Пре игре: 1. Твоја намера треба да
буде да играш фер и да никога не
повредиш смишљено; 2. Размени
неколико уљудних речи са својим
противником и питај га како се зове;
3. Нека те радује игра, а не победа; 4.
Направите круг и реците: ми смо тим,
они други су само - наши противници
у спорту!
Током игре: 1. Придржавај се
правила, пази на упутства које даје
судија; 2. Остани смирен, чак и ако
те други провоцирају; 3. Не слушај
гладаоце кад траже да играш грубо;
4. Ако нешто не крене онако како је
планирано или твом тиму прети пораз,
мисли на то да је све само игра и да не
постоји нико на овом свету ко стално
побеђује, а да се највише ипак научи
из пораза; 5. Понашај се и постави се
према својим саиграчима, али и према
противничким играчима једнако,
чак и ако говоре неким другим
језиком, имају другу боју коже или су
припадници неке друге религије!
После игре: 1. Радуј се победи,
али не омаловажавај други тим!
Честитај победничкој екипи; 2. Свим
играчима се захвали за игру, чак и ако
није све протекло онако како си ти
прижељкивао!

Београдска асоцијација за школски спорт врло активна

ШКОЛАРЦИ
СПОРТ ЈЕ ВАШ!

Б

еоградска асоцијација
за школски спорт под
покровитељством и
уз подршку Секретаријата
за спорт и омладину града
Београда организује школска
спортска такмичења на
нивоу града Београда
(окружна првенства) у
оквиру школских спортских
такмичења Републике Србије
а у складу са календаром
Савеза за школских спорт
Србије.
По пропозицијама система
школских спортских такмичења за
основне и средње школе у школској
2018/2019. години предвиђено је више
самосталних спортских такмичења првенстава, која се остварују независно
једна од других, а која се утврђена
годишњим програмом у футсалу,
кошарци, одбојци, рукомету, атлетици,
стоном тенису, пливању, стрељаштву,
спортској гиманстици, џудоу. А посебно
се за ученике и ученице I, II и III
разреда основних школа организују
Мале олимпијске игре.
Од 15. до 21. јануара је одржано
отворено Првенство града Београда
у ватерполу уз учешће 295 ученика и
ученица основних и средњих школа.
Почетак марта био је резервисан за
отворено Првенство града Београда
у спортској гимастици, уз учешће
152 ученика и ученица основних и
средњих школа.

Отворено Првенство града у џудоу
уз учешће 615 ученика и ученица
основних и средњих школа је одржано
седмог марта у сарадњи са Џудо савезом
Београда у Установи „Вождовачки
центар Шумице”.
Кошаркаши су од 18. марта почели
Првенство града Београда и оно ће
трајаће до 8.априла, утакмице се играју
у хали мала арена БАСК.
Организовано је и учешће
победничих екипа и појединаца
са Првенстава града Београда на
међурегионалним такмичењима у
Новом Саду и Сремској Митровици у
спортској гимнастици. На Републичком
првенству у џудоу 20.марта су
учествовали ученици и ученице,
победници поменутих градских
Првенстава.
Првенство града Београда у одбојци
је одиграно у марту, уз учешће 870
ученика и ученица основних и средњих

школа. Финални мечеви
у свим категоријама и
свечана додела признања
екипама и појединцима
је организована 15.
марта у хали ‹›Impuls
hall››. Медаље и пехаре
доделили су легендарна
рукометашица и
градска секретарка за
спорт Драгана Пешић
Белојевић, легенда
српске одбојке и
председник Савеза
за школски спорт Србије Жељко
Танасковић, председник ССАБ Драган
Томашевић и репрезентативка Србије
у одбојци Катарина Лазовић. Завршне
мечеве гледао је и генерални секретар
Никола Пенић.
Београдска асоцијација за школски
спорт је средином марта започела и
такмичења у оквиру пројеката „Мини
мини спорт“, такмичење на полигону,
који укључује елементе спортова који
су део школских спортских такмичења
и чини увод и припрема за школска
спортска такмичења главног града
Србије. Један је од најмасовнијих
пројеката који подржава Секретаријат
за спорт и омладину. Програм је
намењен ученицима првог и другог
разреда основних школа.
БГ победник ће и у даљим бројевима
пратити активности ове асоцијације,
коју успешно предводи председница
проф. др Весна Ћилерџић.
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У хотелу Метропол Палас одржан је још један
спектакл у организацији Спортских игара младих

И

званично је отворена нова
сезона Спортских игара младих.
Комесар за Европску политику
и преговоре о проширењу Јоханес Хан
нови је амбасадор Спортских игара
младих. Он се на овај начин придружио
породици амбасадора Игара, истакнутих
личности из региона и Европе. А
председнику Републике Србије,
Александру Вучићу уручено је посебно
признање за подршку и изузетан
допринос развоју Игара у Србији.
Здравко Марић, оснивач и
регионални председник СИМ, уз
Ивану Јовановић, председницу СИМ
за Србију и Хариса Делиахметовића
председника СИМ Босне и
Херцеговине, са сарадницима, у
свечаној сали приредили су прави
спектакл за више од 400 уважених
гостију, представника Владе Републике
Србије, дипломатског кора, верских
заједница, локалне самопураве,
истакнутих личности из спортског,
културног и јавног живота из региона.
Игре су одавно спојиле регион и
уједињују децу из Србије, Хрватске
и Босне и Херцеговине, а данас су
направиле нови велики корак. Игре су
кренуле ка земљама Европске уније.
Председник Републике Србије,
Александар Вучић је истакао да идејни
творац СИМ-а Здравко Марић заслужује
награду за све оно што ради.
- Јоханесу, не разумем се у Ваше
награде које делите по свету, али знам
да је Марић награду заслужио. Нисам
срео неког са таквом енергијом какву
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И ЕВРОПА
ПРИЧА
О ИГРАМА
има Марић. Поред снаге и чудесне
енергије којом плени где год да се
појави, има особину, ретку за све нас,
којом никада нећу моћи да се похвалим,
а то је да воли све људе. Никада не
прави ниједну разлику. Моли се једнако
у католичкој и православној цркви. Све
нас види потпуно једнако. Здравку је
свеједно које ће дете победити, а ја ипак
волим да оно долази из Србије. Децо,
борите се за победу, честитајте
увек противнику када изгубите.
Научите да губите, јер пораз
није и смак света, јер бити
успешан не значи колико
си пута победио, већ
колико сте пута успели
да се подигнете после
пада – истакао је Вучић
и додао да се боре за
победу, а да честитају
увек противнику кад
изгубе.
Председник
Спортских игара
младих, Здравко Марић

уручио је председнику државе признање
за изузетан допринос и развој Игара
у Србији. Вучић је додао да ће то
признање уручити Луки Ракићу, сину
Миодрага Ракића који је преминуо
пре више година и који га је молио да
подржи иницијативу за одржавање
Спортских игара младих у Србији, након
промене власти.
Јоханес Хан поручио је да је са
задовољством прихватио да буде
амбасадор Спортских игара младих.
- Урадићу све што могу да помогнем
младим људима, талентима... Ова
манифестрација је највећи аматерски
спортски догађај, не у Европи, већ
на свету. Желим да кажем свим
спонзорима, ово је ваша најбоља
могућа инвестиција што улажете
и помажете развој ових младих
људи. То је много више од обичног
инвестирања. Мислим да је ова
инцијатива, овај пројекат, тачније г.
Марић , најбољи могући кандидат за
Нобелову награду! - истакао је високи
гост из Европске уније.

Здравко Марић, човек
пун позитивне енергије,
био је расположен као и
увек за причу.
- Титула амбасадора
Игара се заиста не добија
лако и ја му честитам на
томе. Господину Хану сам
све рекао, он је заиста купио
све нас својом искреношћу
и одмах од почетка су му се Игре као
идеја допале и заиста сам сигуран, како
је рекао, да ћемо уз његов допринос још
више расти. Заиста сам поносан да Игре
у Србији расту и да је из године у годину
све већи број градова домаћина СИМу у
Србији и то је доказ да и Ви, председниче
Републике Србије нисте погрешили што
сте нама дали подршку и надам се да
ћемо убудуће још више одушевљавати
и да ће нам резултати бити још већи рекао је Марић. - Желим се захвалити
свим људима у мом тиму и свим људима
који помажу од самог почетка. Користим
ову прилику да се захвалим и свим
спонзорима Игара, посебно власнику

компаније МОЈИ БРЕНДОВИ, Андреју
Јовановићу, који нам је један од главних
спонзора и у Хрватској и што је имао
поверења у нас, исто од самог почетка.
Специјални гост скупа био је и
Предраг Мијатовић, прослављени
фудбалер Партизана и мадридског
Реала, један од првих промотера и
амбасадора Игара. Мијатовић је уручио
статуу новом амбасадору, Јоханесу Хану.
Церемонији су присуствовали:
Горан Триван, министар за заштиту
животне средине, Јадранка
Јоксимовић, министар за ЕИ, Младен
Шарчевић, министар просвете, науке и
технолошког развоја, Вања Удовичић,

министар омладине и спорта, Зоран
Радојичић, градоначелник Београда,
Божа Маљковић, председник ОКС,
Жарко Зечевић, потпредседник ОКС,
Жељко Танасковић, председник
Савеза за школски спорт Србије,
Дејан Томашевић, генерални
секретар КСС, Слободан Бранковић,
директор Атлетског савеза Србије,
Драгана Белојевић, секретар за спорт
и омладину Града Београда, Урош
Зековић ФСС, Драган Томашевић,
председник ССАБ, Никола Пенић,
генерални секретар ССАБ, Младен
Кецман, потпредседник ССАБ, Марко
Чадеж, председник Привредне коморе
Србије, Остоја Мијаиловић,
председник Кошаркашког
клуба Партизан, Виктор
Николић председник ВСС
и многе друге истакнуте
личности.
Представници пула
спонзора, пријатељи Игара,
којима, као и увек челни
људи СИМ упућују велику
захвалност: Светослав
Атанасов, генерални директор
Coca Cola HBC за Србију и ЦГ,
Луца Сантандреа, генерални
директор франшизе Цоца
Цола за Србију, Црну
Гору и Северну Македонију, Мирко
Петровић, председник ИО Дунав
осигурања, Татјана Вукић, председник
НО Дунав осигурања, Бојан Кекић,
председник ИО Банке Поштанске
штедионице, Иван Прторић,
генерални директор Подравке Србија,
Кирил Тјурдењев, генерални директор
НИС ад Нови Сад, Вадим Смирнов,
заменик генералног директора
НИС ад Нови Сад, Милорад Грчић,
генерални директор ЕПС, Андреј
Јовановић и Бојан Миловановић,
компанија Моји брендови, Драган
Стајковић, генерални директор Бамби
и многи други.
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