Асоцијација Спорт за све Србије

ЛЕТЊИ ФЕСТИВАЛ СПОРТА ЗА СВЕ СРБИЈЕ
„Весели оријентиринг - Тара 2012“
ИЗВЕШТАЈ
У склопу „Летњег фестивала Спорта за све Србије“ у Дечијем одмаралишту Митровац
на Тари одржана је традиционална манифестација „Весели оријентиринг“.
С обзиром на високе температуре које смо очекивали 29.06.2012. године, одлучено је да се
централна манифестација одржи у парку испред ресторана „Качара“ који је био украшен државном
заставом, као и заставама Асоцијације Спорт за све Србије и Центра дечијих летовалишта и
опоравилишта града Београда.
Долазак и окупљање деце организовано је дан раније, односно 28.06.2012. године.
Припрема за централни догађај почела је 28.06.2012. године у 18³º часова вечерњом журком на
отвореном платоу испред централног павиљона Дечијег летовалишта.
У програму такмичења учествовала су предшколска деца из вртића у Бајиној Башти, као и
деца која су летовала у Дечијем летовалишту Митровац (укупно 400 деце са њиховим
васпитачима). Током такмичења је подељено 400 играчака, око 80 кг банана и више од 400 балона.
Манифестацију су, испред Асоцијације Спорт за све Србије, припремали и реализовали
Добрица Јелић- члан Управног Одбора Асоцијације Спорта за све Србије и Филип Вешовићстручни сарадник. У реализацији су учествовали аниматори и домаћини из Дечијег летовалишта и
студенти Факултета за спорт и физичко васпитање из Београда.
После јутарње гимнастке која је одржана око 07³º часова, уследио је доручак у природи.
У име Асоцијације Спорт за све Србије, присутне је поздравио Добрица Јелић и пожелео
традиционално добро такмичење и забаву. Уследила је химна Таре, чиме је такмичење свечано
отворено.
Нешто после 10³º часова, упознао је такмичаре са пропозицијама, поделио стартне бројеве и
такмичарске карте.
Такмичење се одвијало екипно, а екипе су бројале седам до десет дечака и девојчица
предвођених васпитачима. Задатак сваке екипе је био да пронађе три контролне тачке, што су
екипе морале да докажу балонима, играчкама и бананама преузетим на контролним тачкама. Све
ове активности су се одвијале у близини павиљона на Митровцу, и трајале су до 12ºº часова. После
доласка свих екипа на циљ, почела је забава на отвореном. Уз одабрану музику, неколико
припремљених кореографија, а уз помоћ аниматора, забава је трајала до 14ºº часова, после чега је
уследио избор најбољег плесача и групе. Победник је добио велики украсни „слатки пакет“.
Светлана Бељић, зам. директора БДО Митровац на Тари, се захвалила организатору у нади
да ће се ова лепа манифестација традиционално наставити.
За архиву су урађени фото албум као и видео записи манифестације.
Са задовољством се може рећи да је Весели оријентиринг 2012. протекао у прелепом
амбијенту и атмосфером коју су зачинили звуци дечијих песама, веселе игре и неисцрпна машта
малишана. Тиме је ова манифестација Асоцијације Спорт за све Србије још једном оправдала своје
постојање.
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