Асоцијација Спорт за све Србије

ЛЕТЊИ ФЕСТИВАЛ СПОРТА ЗА СВЕ СРБИЈЕ
IX Дечији Весели оријентиринг – Тара 2015.
ИЗВЕШТАЈ о реализацији
Традиционално, на почетку програма Летњег фестивала Спорта за све, средином јуна
месеца на некој од планина у Србији, Асоцијација Спорт за све Србије организује, под
покровитељством Министарства омладине и спорта и Спортског савеза Србије,
ДЕЧИЈИ ВЕСЕЛИ ОРИЈЕНТИРИНГ.
Припреме за овогодишњи IX Весели оријентиринг претходиле су бројним састанцима
и разговорима са представницима Предшколских установа града Београда, Пријепоља,
Бајине Баште и Центром Дечијих летовалишта града Београда. Одлучено је, да се у
Митровцу на Тари у периоду од 11-12.06.2015. године реализује програм Веселог
оријентиринга (у недељи када је у одмаралишту најбројнија група деце).
Изузетно разноврстан програм активности и анимације деце захтевао је од
организатора максималну ангажованост. Асоцијација Спорт за све Србије је за
реализацију задужила Добрицу Јелића, члана Управног одбора Асоцијације Спорт за
све Србије и Филипа Вешовића, стручног сарадника да дан раније отпутују у Митровац
на Тару, изврше припреме терена и направе резервни план активности у случају
кишног времена.
Првог дана, у четвртак 11.06., одржан је технички састанак са координаторима
васпитача дечијих вртића и госпођом Светланом Бељић, директором Београдског
Дечијег одмаралишта Митровац на Тари.
Због кише у поподневним часовима, део програма се одвијао у сали одмаралишта.
Одржано је такмичење у надвлачењу конопца по групама, а најуспешнији су добили
дипломе организатора. Касније, на платоу испред одмаралишта уследило је вече
групних игара, музике, рецитовања и глуме кроз програм „Ја имам таленат“. Овај део
фестивала у коме су се деца масовно надметала у својој креативности трајао је све до
2100 час уз изузетно ангажовање аниматора и водитеља обезбеђених од стране
одмаралишта. Комисија од три члана бирала је најталентованије а Добрица Јелић је
победницима уручио пригодне награде.
Другог дана, у петак 12.06., активност је почела јутарњим вежбањем – Поздрав сунцу,
након чега је организован доручак у природи. Уследила је провера стања терена,
постављање банера и застава Спорта за све Србије и Центра дечијих летовалишта града
Београда и обележавање контролних тачака где ће се одржати оријентиринг.
Церемонија отварања такмичења почела је лепом дечијом кореографијом на платоу
испред стадиона. Након подизања државне заставе уследила је химна Таре. Бројне
учеснике поздравила је госпођа Бељић, која је нагласила значај ове манифестације и
изразила велику захвалност организатору, што је на затварању манифестације
поновила и пожелела да се и следеће године видимо на истом месту уз игру и песму и
још у већем броју. Јелић је испред Асоцијације поздравио присутне и пожелео им
успешно такмичење. Подељени су стартни бројеви а екипама такмичарске карте на
основу којих ће проналазити контролне тачке све до циља.
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Такмичење се одвијало екипно (10-15 дечака и девојчица предвођених васпитачима), са
стартом екипа у интервалу од 1 минут. Задатак сваке екипе био је да помоћу мапе
пронађе три контролне тачке, што су екипе морале да докажу балонима, играчкама и
бананама преузетим на њима. Све ове активности су се одвијале у близини павиљона у
Митровцу и у Совиној шумској учионици а трајале су до 1200 часова. После доласка
свих екипа на циљ, почела је забава на отвореном у близини ресторана Качара. Уз
помоћ аниматора који су уз одабрану музику извели неколико кореографија, уследио је
избор најбоље и највеселије плесачке групе. Победник је била група деце из вртића
„Дуга“ – Предшколска установа из Звездаре, а васпитачу Бисерки Ковачић је додељен
велики слатки пакет.
У програму такмичења учествовала су деца предшколског узраста из Београда и
Пријепоља, која су летовала у БДО Митровац (укупно 700 деце са њиховим
васпитачима). Током такмичења подељено је 700 играчака, 150 кг банана и више од
750 балона.
Поподневни часови протекли су у масовној припреми за предстојећи маскенбал који је
одржан по групама. Испред жирија уз музички перформанс бирале су се
најкреативније маске које су на крају награђене дипломама.
Од 2200 часа почело је дружење одраслих и васпитача уз музички програм, коктел и
караоке такмичење. Прво место освојила је васпитачица Сандра Јованов из Чукарице
која је добила поклон пакет.
Са великим задовољством може се рећи да је Весели оријентиринг 2015., оправдао свој
весели статус зачињен звуцима дечијих песама, игре и неисцрпне маште малишана.
Асоцијација Спорт за све Србије ће и убудуће наставити да промовише паролу планине
Таре „Здрав живот – Здрави сви!“
За архиву су урађени фото албум и видео записи манифестације.

Извештај припреми:
Филип Вешовић и
Добрица Јелић
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