Асоцијација Спорт за све Србије
ИЗВЕШТАЈ о реализацији
ЛЕТЊЕГ ФЕСТИВАЛА СПОРТА ЗА СВЕ СРБИЈЕ
XI Весели оријентиринг – Тара 2017.
за децу предшколског узраста
16-17. јун 2017. Митровац на Тари

У припреми за почетак Летњег фестивала Спорта за све, традиционално, Асоцијација
Спорт за све Србије организује ВЕСЕЛИ ОРИЈЕНТИРИНГ за децу предшколског узраста.
Манифестација се организује под покровитељством Министарства омладине и спорта
Републике Србије и Спортског савеза Србије у сарадњи са Центром Дечјих
летовалишта града Београда.
XI Весели оријентиринг планиран је да се реализује у Митровцу на Тари од 16-17.
јуна 2017. године у периоду када је у одмаралишту најбројнија група деце. Послат је
допис господину Милану Рогановићу, директору Центра Дечјих летовалишта града
Београда, а од његових надлежних сарадника добили смо сагласност за реализацију
програма уз сву потребну помоћ у припремном периоду.
Од организатора се очекивала максимална ангажованост уз анимацију деце и изузетно
разноврстан програм свестраних активности. Асоцијација Спорт за све Србије је за
реализацију задужила Добрицу Јелића, потпредседника Оријентиринг савеза Србије и
Филипа Вешовића, стручног сарадника Асоцијације.
По доласку у Митровац са свим потребним материјалом и реквизитима, у четвртак 16.
јуна, одржан је технички састанак са господином Марком Вујићем, управником
Београдског Дечјег одмаралишта Митровац на Тари и његовом заменицом госпођом
Светланом Бељић. Као и ранијих година припремили су све за наш најављени долазак
и изразили задовољство што ћемо и ове године уз богат садржај активности улепшати
боравак деце у одмаралишту.
Програм је почео у поподневним часовима на
стадиону испред одмаралишта где је
одржано такмичење у кросу по групама.
Касније, на централном платоу, 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 2030 часова уз изузетно ангажовање
координатора васпитача, аниматора и
водитеља
обезбеђених
од
стране
одмаралишта. Бирани су најталентованији
који су као победници добили дипломе организатора.
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У 2100 час одржан је састанак са координаторима Предшколских установа где је
прецизиран програм реализације Веселог оријентиринга и резервни план у случају
најављеног кишног дана.
У раним јутарњим часовима, у петак 17. јуна,
испред централног павиљона подигнута је државна
застава као и застава града Београда, Центра Дечјих
летовалишта и Асоцијације Спорт за све Србије.
После доручка уследило је погоршање времена уз
јаку кишу која је наговестила резервни план
активности. Уз проверу стања терена, и
немогућност организације на отвореном простору
по задатој мапи, а имајући у обзир осетљиву
популацију
учесника,
прилагодили
смо
унутрашњост одмаралишта централног павиљона где ће се одржати оријентиринг.
Екипама су подељени стартни бројеви и балони, након чега је у великој сали уследила
церемонија Свечаног отварања певањем химне Таре. Господин Јелић је поздравио
бројне екипе и пожелео им успешно такмичење.
Пред старт Веселог оријентиринга, деца су се надметала, уз помоћ аниматора и
координатора васпитача, у одабраним музичко-плесним кореографијама. Најбоља и
највеселија плесачка група била је из вртића „Мали принц“ – Предшколска установа
„др Сима Милошевић“ из Земуна, а васпитачици Селени Каначки припао је велики
слатко-слани пакет који је доделио господин Јелић.
Старт трке одвијао се екипно (10-15 дечака и девојчица
предвођених васпитачима) у временском интервалу од
1 минут. Задатак сваке екипе био је да пронађе три
контролне тачке унутар одмаралишта, што су екипе
морале да докажу балонима, играчкама и бананама
преузетим на њима. Све ове активности трајале су до
1200 часова, након којих је уследио одмор.
Подстицање на физичку активност и оријентиринг у предшколском узрасту, као и
успешна имплементација тематског оријентиринга у вртићима и школама све више
добија на значају. Делећи заједничко мишљење са представницима Београдског
Дечјег одмаралишта да се манифестација прошири на свеукупно седмодневно трајање
укључујући и друге, сада већ реновиране, објекте Центра Дечјих летовалишта града
Београда (Дивчибаре и Гоч – Митрово поље) остаје као предлог за следећу годину.
У програму такмичења учествовала су деца из Предшколских установа града Београда
и 2 Предшолске установе из Суботице, која су летовала у БДО Митровац (укупно 730
деце и 80 координатора, васпитача и аниматора). Током такмичења подељено је 800
играчака, 150 кг банана и око 1.000 балона.
У поподневним часовима уследила је масовна припрема за маскенбал који је одржан
по групама у сали одмаралишта. Уз музички перформанс бирале су се најкреативније
маске које су на крају награђене дипломама од стране трочланог жирија.
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На самом крају дводневног програма, од 2200 часа почело је дружење одраслих и
васпитача уз музички програм, коктел и караоке такмичење. Прво место освојила је
васпитачица Милена Андрић из вртића „Весељко“ – Предшколска установа „Бошко
Буха“ из Палилуле, која је добила поклон пакет.
И поред кишног дана који је пратио Весели оријентиринг 2017., са великим
задовољством може се рећи да је оправдао свој весели статус зачињен звуцима
дечијих песама, игре и неисцрпне маште малишана. Асоцијација Спорт за све Србије
ће и убудуће наставити да промовише физичку активност у предшколском узрасту као
базну станицу такмичарског спорта.
Са традиционалне манифестације, за архиву су урађени фото албум и видео записи, а у
нама ће још дуго остати дух планине Таре „Здрав живот – Здрави сви, дођи да будеш
здрав и ти!“

Извештај припремили:
Добрица Јелић и
Филип Вешовић
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