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Други интернационални
кадетски куп у вишебоју

НЕГОВАЊЕ
ПРАВИХ
ВРЕДНОСТИ

Ученици Војне гимназије Предраг
Ђуричић, Душан Узуновић, Дејан
Петровић, Лав Стојановић, Лука Бабић
и Стефан Новковић, предвођени
професором физичког васпитања
Глигором Шкрпаном, освојили су прво
место у војном вишебоју на такмичењу
одржаном у Балантокаратији у
Мађарској
Пише Никола СТАРЧЕВИЋ

а се у Војној гимназији и даље негују праве вредности,
доказ су ови момци које карактерише позитиван став
и неговање колективног духа, тимског рада, као и припадност – Војсци, школи и класи. Упис у ту војну
школу има селективни приступ, што
значи да је реч о најбољим ученицима
које ова земља има. И поред свих обавеза према школи и интернату, они се
труде да своје способности и вештине подигну на виши ниво, а постигнути резултати их додатно мотивишу
да даље наставе са успесима.
ПРИПРЕМЕ
Бројке које следе доказ су да резултат
не долази сам од себе, већ је плод дуготрајног и напорног рада, па су тако
ученици Војне гимназије у припремне процесе за такмичење у вишебоју
уложили: 12 радних недеља, 60 радних
дана, 156 наставних часова, 20 сати
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организованог рада недељно, три до
четири активности дневно са четири
до пет сати рада – све ово резултирало је да се из Мађарске врате као најбољи у конкуренцији једанаест екипа
из шест европских земаља.
Професор физичког васпитања
Глигор Шкрпан каже да им је прошлогодишње искуство много помогло да се ове године ствари поставе
на право место.
– Реч је о специфичном такмичењу које обухвата многе елементе које
сама школа нуди у свом програму
образовања и васпитања деце, али поред тога и одређене аспекте који се додатно раде у склопу припрема за само
такмичење, које смо започели 17. јануара 2022. године. Иницијатива за
учешће дошла је од ученика, а њихов
ентузијазам за такмичење, уз извршавање свих редовних обавеза, временом је препознала и сама школа тако
што је подржала ту идеју.
Припремне активности поред
кондиционих тренинга, трчања и тренинга снаге, обухватале су и часове из
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вала је кретање помоћу мапе на којој
се прате маркације. Екипа Војне гимназије заузела је треће место у овој дисциплини. Професор Шкрпан истиче
да је за све дисциплине било јако битно да се раде тачно, јер када се постигне најбоље време, али притом постоје грешке, то тим не пласира на високу позицију.
– Да будемо тачни, али и довољно
брзи – то је оно на чему смо инсистирали. Комбинација оба фактора дала
је јако добар резултат.
Следећа дисциплина првог такмичарског дана била је прва помоћ, за
коју Душан Узуновић, ученик четврте године, каже да је у њој тимски дух
био најизраженији.
– Наступали смо међу последњима и већ смо видели какве резултате
имају остали, нисмо дозволили да попустимо психички у тим тренуцима,
показали смо смиреност и сталоженост. Били смо сами, без професора

На церемонији затварања победници су добили захвалнице, медаље и пехаре – један од организатора,
а други од министра одбране Мађарске, који им је уручио начелник Генералштаба те земље
прве помоћи, топографије, тренинге
на пешадијским препрекама, пливање, трку лавиринт, односно оријентиринг, а све активности реализоване су
у спортском центру Војне гимназије
или на Војној академији.
Поред ученика Војне гимназије
нашу земљу на овом такмичењу представљали су и ученици Средње стручне војне школе и сви заједно су, према речима професора Шкрпана, чинили један тим, како током заједничких припрема, тако и током боравка у
Мађарској. На такмичењу које је трајало два дана учествовали су по два
тима из Србије, Мађарске, Аустрије,
Чешке, Румуније и један тим из Пољске. Ученици војних школа надметали су се у седам дисциплина: трка лавиринт, процена удаљености, бацање
гранате, ласер трка, пешадијске препреке, прва помоћ и штафетна трка
са ношењем пушке.
ПРВИ ТАКМИЧАРСКИ ДАН
Трка у лавиринту, која је најсличнија
оријентацији у простору, подразуме-

или било кога другог ко би нас подржао. Свака екипа имала је различиту
повреду да санира, а наш задатак био
је да санирамо крварење из артерије
на нози. Неколико различитих судија анализирало је сваки наш покрет,
радњу, како разговарамо, како прилазимо... Ову дисциплину смо урадили јако добро и заузели смо четврто место.
Након прве помоћи за екипу Војне
гимназије уследила је трка са препрекама, за коју кажу да је физички најзахтевнија, јер су препреке тако сложене да ни у једном моменту не постоји
део током кога могу да одморе. Конципиране су тако да такмичари морају нешто да прескоче, гурну или да
се провуку. Поред тога, трка обухвата
и делове у којима такмичари пуцају,
али и веслају, носе унесрећеног на носилима и трче око одређеног круга. У
овој трци чланови тима трче заједно
при чему није било битно време појединца, већ време последњег играча
приликом проласка кроз циљ, што је
представљало групни резултат и тим
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Војне гимназије у овој дисциплини
заузео је четврто место.
Последња дисциплина првог такмичарског дана била је ласер трка и
подразумевала је пуцање из ласер пушке и трчање након остварених пет
погодака.
– Уколико погодите свих пет погодака, трчи се само један велики круг
од 400 метара, ако имате један или
више промашаја, додатно се трчи казнених 40 метара, колико промашаја – толико казнених кругова. Након
казнених кругова трчи се регуларни
круг од 400 метара, а потом се мења
позиција из које се пуца. Почетна позиција је из стајаћег положаја, следећа из клечећег и последња из лежећег
положаја. Сваки такмичар од њих четворице који трчи ту штафетну трку
пролази исту процедуру – пуцање, казнени кругови, круг од 400 метара, а
онда промена почетне позиције и све
изнова. Када један заврши, креће следећи из тима – објашњава професор
Шкрпан и додаје да је ову дисциплину његова екипа најслабије одрадила
због тога што током припрема нису
имали ласер пушку, већ обичну ваздушну, те су се више ослањали на трчање него на прецизност, али су и поред те отежавајуће околности заузели повољно шесто место у овој дисциплини.
ДРУГИ ТАКМИЧАРСКИ ДАН
Други такмичарски дан отворен је
дисциплином бацања бомбе, која је
подразумевала веслање до одређене
дистанце, а потом излазак из чамца
и трчање до места где је бојиште, односно места где се баца бомба и где
се пуца из пиштоља за „пејнтбол”. У
овој дисциплини екипа је заузела друго место.
Након тога уследила је процена удаљености, дисциплина у којој
је екипа Војне гимназије израженим
тимским радом извојевала прво место. Како кажу, пре саме дисциплине
договорена је тактика и начин на који
ће реализовати задатак, који је подразумевао да се на три начина одреди
мета: на основу процене удаљености
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вањем координате на карти и кретањем по азимуту и забадањем заставице на одређеној дистанци након кретања.
Последња дисциплина – штафетно
трчање са пушком, у којој су такмичари трчали један километар по валовитом и пешчаном терену носећи пушку
„калашњиков” тежине пет килограма,
била је одлучујућа. Екипа Војне гимназије је, све до ове дисциплине, прво
место делила са земљом домаћином –
Мађарском, међутим освајањем трећег места у штафетном трчању са пушком наша екипа осигурала је победу,
остављајући другопласирану Мађарску иза себе са два бода разлике, док
је у односу на трећег и четвртопласираног имала убедљиво више бодова.
ПРВО МЕСТО
Душан Узуновић истиче да су на такмичење отишли без претераних очекивања, само са жељом да, за разлику
од прошлог пута, буду психички јачи.
– Трудили смо се да се не фокусирамо на појединачне дисциплине,
нити смо гледали резултате након
завршене појединачне трке, како се
не бисмо опустили или разочарали
у односу на остале земље, све до последње дисциплине када смо видели
да делимо прво место са земљом домаћином. Циљ нам је био да будемо
бржи од њих и у томе смо успели. Током трке знали смо да смо освојили
такмичење, али нисмо желели да славимо док не почне церемонија проглашења победника и док не чујемо
нашу химну. Идеја да је чујемо остала нам је у глави још од прошле године приликом слушања химне прошлогодишњег победника – тада смо
знали да следећи пут то мора да буде
химна наше земље.
На церемонији затварања победници су добили захвалнице, медаље
и пехаре – један од организатора, а
други од министра одбране Мађарске, који им је уручио начелник Генералштаба те земље.
Како кажу, такмичење које је организовано на високом нивоу испраћено је и богатим културно-уметничким
програмом, али и бројним неформал-

ним дешавањима попут заједничког
уласка свих учесника „на јуриш” у језеро Балатон.
УСПЕХ И НА ТРИБАЛИОНУ
НА ТАРИ
Ученик трећег разред Лав Стојановић истиче да иза овог успеха војних
гимназијалаца стоји труд и пожртвованост људи који су им помагали током припрема.
– За припрему ових дисциплина
имали смо помоћ појединца који су
радили са нама издвајајући своје слободно време. На првом месту желим
да нагласим значај потпуковника Негована Иванковића без кога ова екипа
не би постојала. Он је прошле године извршио селекцију и препознао у
нама потенцијал, током ових припрема држао нам је кондиционе тренинге и тренинге пливања на Војној академији. У име целог тима желим да се
захвалим Слободанки Зелић и Катарини Ивковић из Црвеног крста Савски венац, које су нам два пута недељно држале часове прве помоћи, потпуковнику Марку Стојановићу, који
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нам је сваког четвртка предавао топографију, али и уступао свој компас,
свакодневно био са нама у контакту и
давао нам задатке да вежбамо на терену у околини интерната. За нашу
снагу и физичку спремност заслужни
су професори физичке културе Глигор Шкрпан и Милош Стефановић.
Посебну помоћ да се припремимо за
трку лавиринт пружио нам је мајор
Марко Марјановић, који је организовао људе из Савеза оријентиринга и
прикупио довољно средстава да направи лавиринт стазу на терену Војне гимназије, на коме смо тренирали
и у Мађарској се показали међу најбољима у овој дисциплини – истиче
Лав Стојановић и каже да су само месец дана након такмичења у Мађарској доказали свој квалитет на трци
Трибалион на Тари.
– На највећој трци са препрекама
у региону, која је између осталог обухватала прескакање греда и комбинованих дрвених зидова и лестви, са-

влађивање водених препрека, ношење
и вучу терета успоном, пузање кроз
блато и гађање мете копљем, освојили смо друго место и још једном проверили своју физичку спремност, доказујући да смо међу најбољима у конкуренцији шездесет екипама и више
од две хиљаде учесника.
Професор Шкрпан истиче да све
ове момке карактеришу бројни таленти и способности.
– Предраг Ђуричић је ђак генерације и такмичар на државном првенству из гимнастике, математике и
географије, Душан Узуновић је бивши пливач и одличан ученик, Дејан
Петровића је успешно завршио селекцију за пилота, Лука Бабић је балкански првак у теквондоу 2015. године, Лав Стојановић је такав вишебојац да му се предвиђа да ће бити првак Трибалиона за највише три до пет
година, а ту је још много лепих ствари које успешно успевају да ускладе
са свим својим обавезама – каже про-

фесор Шкрпан и наглашава да поред
тога што су скромни и не очекују ништа, ови момци залужују да буде подржани у будућности.
– Уложили смо много труда како
бисмо отишли на такмичење у Мађарској и представили државу, школу и
себе на најбољи могући начин. Волели бисмо да будемо препознати и материјално подржани како бисмо могли да учествујемо и на другим такмичењима. Такмичења у вишебоју су
конципирана тако да садрже специфичне препреке и различите захтеве па је веома тешко припремати се
уколико за то немате могућности, као
што је био случај током припрема за
Кадет куп у Мађарској, где смо већину сличних захтева импровизовали.
Сматрам да је веома важно да Војна
гимназију учествује и на многим другим такмичењима, јер је то одлична
промоција школе, као и могућности
њених ученика.|
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