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Ученици ОШ „Димитрије Туцовић“ прваци државе у игри "између две ватре" 
  

Помоћник градоначелника задужен за омладину и спорт Никола Радевић 
и представник Канцеларије за младе Никола Пантовић угостили су  директорку 
Основне школе „Димитрије Туцовић“ Драгану Ђуровић и екипу ђака који су, 
предвођени учитељем Борисом Гаровићем, постали прваци Србије у игри 
"између две ватре". 

У име града Краљева, градоначелника др Предрага Терзића, и у своје 
име, помоћник градоначелика Никола Радевић честитао је златним дечацима и 
девојчицама на постигнутом успеху. 

„Данас смо имали ту част да, у Градској кући, угостимо мале спортске 
шампионе из Основне школе „Димитрије Туцовић“. Наиме, Спортске игре 
младих се организују у нашој држави већ седам година уназад и у питању је 
међународни пројекат који има за циљ промоцију другарства, фер-плеја и 
здравих стилова живота“, изјавио је Радевић.  

Како је истакао, пре четири године, ђаци ове краљевачке основне школе 
су били прваци у истој дисциплини, како нашег града, тако и државе, а поред 
тога су и у Сплиту освојили злато за Републику Србију. То је била прва златна 
медаља за једну екипу из Србије.  

Радевић је пожелео пуно успеха младим спортским надама нашег града 
на предстојећем међународном финалу, али и осталим турнирима који их 
очекују.  

Директорка Основне школе „Димитрије Туцовић“ Драгана Ђуровић 
захвалила је представницима града што су препознали њихов успех. 

„Увек се поносимо тиме што смо Краљевчани, а посебно када се вратимо 
у наш град са златним одличјем. Посебно захваљујем нашим ученицима који су 
нас довели на победничко постоље и учитељу Борису који је вођа екипе“, 
изјавила је директорка, истакваши да су деца  наш понос и наша будућност и 
да морамо да се трудимо да их усмеравамо ка спорту и здравом стилу живота. 

Млади Краљевчани, сада ученици петог разреда, освојивши прво место 
на градском такмичењу у јуну, пласирали су се на државно првенство, које је у 
септембру месецу организовано у Брзећу на Копаонику.  

У изузетно јакој конкуренцији, на Спортским играма младих 2020. године, 
екипа  ОШ „Димитрије Туцовић“ остварила је изузетан успех и постала 
шампион Србије у игри "између две ватре". 

Овај успех омогућио им је квалификацију за велико међународно финале 
Спортских игара младих које се, већ 24 године, сваке године одржава у Сплиту, 
а на ком се такмиче деца из Србије, Босне и Херцеговине и Хрватске.  
    
        


