
22.07.2019. 
Градоначелник посетио одбојкашки камп у Митровом Пољу 

 
Педесетак младих одбојкашица и одбојкаша, другу групу учесника 

Тринаестог одбојкашког кампа „ASICS Митрово Поље 2019“, дочекао је и 
поздравио градоначелник града Краљева др Предраг Терзић. Прилику да 
искористи благодети Кампа, од 10. до 19. јула, имало је и стотинак девојчица и 
дечака из прве групе. 

Приликом друге посете Кампу, градоначелник се дружио са младим 
спортистима из Новог Сада, Љубиња, Велике Плане, Трстеника, Kувајта, Ниша, 
Ариља и нашег града. Он је изразио велико задовољство што су се у 
одмаралишту Црвеног крста у Митровом Пољу, овако лепим поводом, сусрела 
деца из свих крајева Србије и из иностранства.  

„Док нека деца седе по кафићима, на базенима, ви сте одлучили да дођете 
у Митрово Поље, да проводите своје време квалитетно, учите одбојку од 
најбољих тренера, упознајете се међусобно и дружите и да се учите правим 
животним вредностима. Кад постанете професионални одбојкаши и одбојкашице, 
сећаћете се где сте направили прве кораке и другара са којима сте се овде 
упознали. Желим вам пуно успеха у раду и верујем да ћете и наредних година 
дати поверење овом кампу“, рекао је градоначелник Краљева обраћајући се 
полазницима друге смене одбојкашког кампа у Митровом Пољу. 

„За свесрдну помоћ и сарадњу у реализацији активности на Кампу“, 
руководилац Кампа Драган Ђорђевић је градоначелнику Терзићу уручио 
захвалницу. Координатор Кампа Александар Даишевић је, захваливши 
градоначелнику што већ другу заредом посећује младе одбојкашке наде у 
Митровом Пољу, истакао да им је веома важно да се значај за младе који има 
Камп све више препознаје и вреднује.  

Са градоначелником Kраљева Камп су посетили и бивши одбојкаш 
краљевачке Рибнице, данас активни играч на Kипру, Иван Тодоровић, као и 
одбојкашки тренер и статистичар Милан Буцо Симојловић.  

Полазници одбојкашког кампа у Митровом Пољу су деца узраста од 10 до 
16 година. Поред редовних тренинга, њима су на располагању и терени за мале 
спортове, отворени базен са лековитом водом, бројне пратећи садржаји – шетње 
по Гочу и Жељину, посета околним местима, турнири на песку, али и избори за 
мис и мистер Кампа...   

 
 


