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Спортске игре младих седми пут у нашем граду
Пламен пријатељства, који је означио да су Спортске игре младих свечано
отворене у граду Краљеву, запалили су чланови екипе „Kраљеви“, која је прошле
године била државни и регионални шампион у Лино између две ватре - ученици
Основне школе „Димитрије Туцовић“ – Максим Ратковић, Ива Петровић, Михајло
Минић, Петра Гајић и Ивона Стевановић.
Спортске игре младих, највећа манифестација аматерског спорта за децу и
омладину на овим просторима, чији је основни циљ промоција здравог начина
живота и пријатељства, већ 25 година, основцима и средњошколцима из Републике
Хрватске, 11 година из Босне и Херцеговине и осам година из Републике Србије
омогућавају потпуно бесплатно учествовање у малом фудбалу, одбојци на песку,
уличном баскету, рукомету, одбојци, игри између две ватре, стоном тенису, тенису,
атлетици и шаху.
У Краљеву је овај спортски караван дочекан седми пут, уз подршку града
Краљева и, ове године, у организацији Спортског савеза Краљево.
Малишани из краљевачких клубова и углавном основних школа су се овога
пута надметали у женској одбојци - у Основној школи „Браћа Вилотијевић“, између
две ватре - у Основној школи „Јово Курсула“, мушкој и женској кошарци - у старој
Хали спортова, фудбалу - у Балон сали „Тодоровић“ и у атлетици - на Тргу српских
ратника.
Како је истакао координатор Игара за Kраљево Драган Ђорђевић, предузете
су све прописане мере како би се, с обзиром на епидемиолошку ситуацију, све
одвијало безбедно – подељене су маске учесницима, ограничен је број полазника
по халама.
Ђорђевић је захвалио граду Kраљеву односно градоначелнику и председнику
Спортског савеза Краљево на подршци у организовању ове, може се рећи,
традиционалне манифестације у нашем граду, као и Спортским играма младих, које
су укључиле град Краљево у караван у којем је више од 30 градова у Србији.
ПР Дунав осигурање Спортских игара младих Далиборка Делибашић је
истакла да наш град располаже сјајном инфраструктуром, а нарочито да је локална
самоуправа изашла у сусрет организаторима.
„У Kраљеву је нама лепо, деци је лепо са нама. Трудимо се да децу изведемо
поново на спортске терене, да их видимо са осмехом на лицу. Данас је дан да се
заједно играју са својим другарима, да уживају“, рекла је представница Игара.
Преседница Дунав осигурања Спортских игара младих Србије Марија
Михајловић је захвалила на подршци свих ових година деци, њиховим родитељима,
професорима, учитељима, тренерима...
„Ви сте сви наша снага. Желимо да данас одете кућама са осмехом на лицу,
то је наш највећи задатак“, поручила је уз захвалност локалној самоуправи.
Председник Спортског савеза Краљева Милош Симовић је поносaн што је
Спортски савез, први пут, организатор овако лепе манифестације.
„Коначно смо зрели да тако нешто можемо да организујемо. Ови малишани
на леп начин репрезентују пре свега наш град и спорт у њему, показују да спорт

спаја људе и да је најбитније од свега да се деца такмиче и покажу фер-плеј.
Истакао бих и добру сарадњу са градом Краљевом“, нагласио је Симовић.
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић сматра да је јако важно да се у
нашем граду развија спортски дух и да наши најмлађи од најранијег детињства
почну да се баве спортом.
„Није најважније да се похвалимо само успесима професионалних спортиста,
наших одбојкаша, кошаркашица, фудбалера, већ треба да развијамо и аматерски
спорт и посебно да развијамо спортски дух код најмлађих Краљевчана. Апсолутно
сам уверен да ће се ова манифестација настављати и наредних година и да ће
малишани из Kраљева побеђивати и на државним, али и на Спортским играма
младих и у земљама окружења“, рекао је градоначелник подсетивши на освајаче
медаља - ученике Основне школе „Димитрије Туцовић“.
Градоначелник је истакао значај аматерског спорта и да град Краљево
помаже развој спорта.
„Важно је да се деца, али и одрасли, баве аматерским спортом. Град Kраљево
је у претходних неколико година обезбедио значајна финансијска средства за
помоћ сеоским клубовима на својој територији. Град плаћа трошкове судија и
делегата и одлазака на на гостовање, тако да сви који желе да се баве фудбалом у
нижим ранговима такмичења од зонског, имају могућност за то потпуно бесплатно.
Треба помагати и школама кошарке и мањим клубовима. Није битно да ли дете
игра у клубу чији се сениори такмиче у прволигашкој конкуренцији или у клубу
који чак нема сениорску екипу, најважније је да оно ради са добрим педагозима, са
добрим тренерима. Због тога ми обезбеђујемо новац и за мање клубове, али
морамо направити строгу селекцију оних клубова који не наплаћују чланарину, а
таквих клубова на територији града Kраљева има, оних који наплаћују у одређеном
износу, а они клубови који наплаћују чланарине у пуном износу не треба да очекују
подршку града Краљева“, рекао је градоначелник др Предраг Терзић.
Он је, уз напомену да је Краљево град спорта, град младих, изразио уверење
да ће наши најмлађи успети да и ове године изборе добар резултат за наш град и
поручио учесницима:
„Надам се да међу вама има много будућих фудбалера, кошаркаша,
рукометаша, различитих спортиста, али запамтите једну ствар - није најважније
остварити резултат, није најважније постати професионални спортиста, најважније
је да сви ви постанете добри људи.“
Дунав осигурање Спортске игре младих је најмасовнији и веома драгоцен
пројекат у оквиру кровног ЦСР пројекта Kомпаније Дунав осигурање „Пријатељ од
детињства“. Од оснивања је на Спортским играма младих у Србији, Хрватској и
Босни и Херцеговини учествовало више од два милиона деце, а вредност пројекта
Игара препознале су многе институције и бројни угледни појединци из спортског,
културног и јавног живота региона и Европе.

