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Врба домаћин такмичарима других Сеоских спортских игара 
 

Сеоске спортске игре другу годину заредом окупљају мештане краљевачких 
села која се надмећу у бројним модерним, али и традиционалним спортским 

дисциплинама. Након Ратине прошле године, комшијско село Врба је овог 
септембра дочекало екипе из Заклопаче, Рибнице и прошлогодишњег 
вицешампиона Сеоских спортских игара – Милочаја, а имало је и своју екипу.   

Организатор ове спортске манифестације на територији нашег града, као и 

први пут, када је реализован пилот пројекат, јесте Спортски савез Kраљева, уз 
подршку Спортског савеза Србије, Министарства омладине и спорта Републике 
Србије и, наравно, града Kраљева.  

Екипе, које броје најмање 15 такмичара, од чега су пет женског пола, а сви 

имају место боравишта у селу за које се такмиче и старији су од 15 година, такмиче 
се у бацању камена с рамена, скоку из места, надвлачењу конопца и штапа, 
обарању руку, малом фудбалу, одбојци, шаху, трчању преко природних препрека на 
полигону, народном рвању. 

Како истиче председник Спортског савеза Kраљева Милош Симовић, 
организација овог такмичења је потврда добре сарадње са Спортским савезом 
Србије и градом Kраљево.  

„На овај начин показујемо чврсте везе, успешну сарадњу. Већ две-три године 
заредом понављамо овакав успех. Поносан сам што се одазвало доста људи, што је 
позитивна атмосфера, што ситуација са ковидом није успела да нас спречи да 
организујемо овако лепо такмичење“, поручио је Симовић, поздравивши учеснике и 
пожелевши им да такмичење прође без повреда, да свака дисциплина буде уз 
осмех, да освоје пуно бодова, али и да, што је, како је истакао, најбитније, „данас 
науче да губе, јер увек је лако кад се побеђује“.  

У име Спортског савеза Србије, учеснике је поздравила и пожелела им срећу 
у такмичењу, а граду Kраљеву и Спортском савезу Kраљева захвалила на подршци 
од почетка манифестације - Марина Јовичић, истакавши значај промоције спорта и 

дружења. 
„Заиста нам је драго што имамо одличну сарадњу са нашим чланом - 

Спортским савезом Kраљева, који уз помоћ Града успева да испрати сваку нашу 
акцију и увек се радо одазива нашим позивима. Захваљујући и њима и свим 

осталим организаторима, успели смо да ове године подигнемо број општина које се 
такмиче на десет. Верујем да су се људи после ситуације са вирусом корона 
ужелели и доброг дружења и спорта. На овај начин желимо да скренемо пажњу 
управо на мање средине - да њима посветимо пажњу и да ставимо до знања да је 
врло битно да се и они баве спортом и рекреацијом“, поручила је представница 
Спортског савеза Србије. 

Друге Сеоске спортске игре на територији града Краљева, код Дома у Врби, 
отворио је градоначелник града Kраљева др Предраг Терзић.   

„Веома сам радостан што, поред популарних спортова, гледаоци могу да 
прате и традиционалне српске спортске дисциплине. Надам се да ће једно 
краљевачко село поновити успех Милочаја из претходне године, када је ово 
поморавско село ушло у финале Сеоских спортских игара на нивоу Србије. Можда 



ћемо успети ове године да се попнемо једну степенице више и да једно краљевачко 
село постане првак Србије. Да није било епидемије вируса корона, вероватно би 
град Kраљево односно неко село са његове територије било домаћин финала“, 

рекао је градоначелник Краљева др Предраг Терзић, изразивши уверење да ће, 
иако се ове године финалисти такмиче у Врњачкој Бањи, представник града 
Краљева из суседне општине донети једну медаљу. 

Локална такмичења, попут овог у нашем граду, квалификациона су за 
финално републичко такмичење, које ће бити одржано од 25. до 27. септембра у 
Врњачкој Бањи, а на коме ће учествовати 10 екипа – победника локалних 
такмичења.  

Циљ манифестације је промоција спорта и туризма у руралним подручјима, 
подстицање житеља села широм Србије на бављење физичком активношћу и ради 

доприноса њиховом зближавању и богатијем друштвеном животу, али и 
мотивисања жена са села да се баве здравим физичким активностима и учествују у 
друштвеним догађајима. Део манифестације је и промоција културе и традиције 
поднебља на ком се такмичење организује. 

 


