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У оштрој конкуренцији међу врхунски
седмерац из састава „Коб
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ове године на адресу магазина „Одбрана” стигло
је много предлога за најбољу спортску екипу Војске Србије у 2017. години. Ту награду, већ традиционално, додељује Медија центар „Одбрана”,
поводом свог празника – 24. јануара. У оштрој
конкуренцији међу врхунским спортистима система одбране, који су се у години за нама окитили многобројним медаљама и трофејима, за титулу најуспешније изборио се седмерац из састава „Кобри”.
Чланови екипе, капетан корвете Игор Игњатовић, заставници Бранислав Булатовић, Милован Јанковић, Мићо
Воркапић, Игор Новаковић, Драган Никић и Владимир Стојиљковић из Батаљона војне полиције специјалне намене
1. март 2018.

„Кобре”, најтрофејнију годину коју памте завршили су ласкавим признањем „Најбоља спортска екипа Војске Србије у 2017”.
– Признање Министарства одбране и Војске Србије, као
и резултати из претходне сезоне, и те како значе. Не само
што су нама велики подстицај, већ омогућавају и популаризацију овог спорта и пружају прилику да практично
стрељаштво уђе на велика врата у Војску – каже капетан
корвете Игор Игњатовић, подсећајући да Клуб „ИПСЦ–Кобре” баштини 15 година искуства као равноправан члан
Савеза за практично стрељаштво Србије. Као дугогодишњи припадник „Кобри”, али и неко ко је на командној дужности, он у Клубу има двојаку улогу – логистички помаже

СпОРТСКА ЕКипА ВОјСКЕ СРбијЕ У 2017.

правих „ветерана”, попут Вукоте Ђукића, Владимира Ђукановића и заставника Радосава Недића , који су 15 година активни чланови.
С обзиром на то да је реч о припадницима јединице специјалне намене, њихов пословни ангажман захтева сталан

СТРУЧНА ОЦЕНА
Седница жирија за избор најуспешнијег спортисте и
спортске екипе Војске Србије у 2017. години одржана је
15. jануара 2018. године. Чланови жирија били су потпуковник др Драган Тодоров, са Војне академије, као председник, те потпуковник Александар Милорадовић, из делегације Републике Србије при CISM-и, потпуковник Ненад Милосављевић, из Управе за обуку и доктрину Генералштаба Војске Србије, и капетан Александар Петровић,
из Медија центар „Одбрана”.

У мЕТУ

им спортистима система одбране, стрељачки
ри” изборио се за титулу најуспешније екипе

Клубу и екипи и као такмичар доприноси постизању што
бољих резултата.
Да је „Кобрама” практично стрељаштво „у крви” сведочи
и заставник Бранислав Булатовић, који је и секретар Клуба.
– Сви смо ми дуго у овом спорту, јер као припадници специјалне јединице реализујемо гађања која су по много чему
слична, а некада и идентична такмичарским. Осим тога,
оснивачи Клуба „ИПСЦ–Кобре” су пионири и једни од
зачетника такмичења у практичном стрељаштву код нас
– објашњава Булатовић и напомиње да су се нови припадници „Кобри”, које су на обуци исказали афинитет
према том спорту, прикључивале екипи и Клубу, те сада
међу њима има и оних с неколико година искуства, али и

физички и ментални тренинг, како би увек били на висини
задатка. Зато њихов тренинг не чини само гађање на полигону већ и део кондиционих тренинга који је прилагођен
том спорту.
– Предност практичног стрељаштва јесте то што је спој
атрактивног и нама веома корисног спорта, те је његовим
увођењем ниво ватрене обуке знатно побољшан – каже заставник Милован Јанковић, напомињући да су већина инструктора за ватрену обуку у јединици чланови Клуба.
Јанковић истиче да је висока увежбаност императив у јединици којој припада, те да се свака прилика за тренинг
максимално користи. Ипак, напомиње он, редовна гађања
нису у потпуности прилагођена „Кобрама”, јер њихови тренинзи изискују слободу кретања по полигону, а то најчешће није могуће или је веома ограничено.
Председник Клуба Вукота Ђукић сматра да је Клуб за деценију и по постојања увек био достојан имена јединице и
организације из које долази. Кључ успеха, сматра Ћукић,
лежи у томе што се сваком новом такмичењу приступа
озбиљно, како би се екипа вратила с одличјем око врата.
Зато увек пажљиво саставља тим, бирајући оне који су у датом тренутку у најбољој кондицији.
– Један од најизазовнијих турнира у претходној сезони
било је Отворено државно првенство Србије, на коме је
учествовало око 160 такмичара, из 16 земаља. Наш клуб
такмичио се у стандард категорији и на том такмичењу
освојио прво место, оставивши иза себе национални тим,
који је наступао с најбољим такмичарима у тој категорији
– истиче Ђукић, подсећајући да су чланови „ИПСЦ–Кобре”
часно освојили прво место, јер су екипу која је наступила
на том такмичењу чинили искључиво чланови Клуба.
Практично стрељаштво спорт је који од стрелаца захтева да усагласи и контролише прецизност, снагу и брзину.
– У Србији има мало полигона који су наменски прилагођени практичном стрељаштву и сви они су мање или више
исти. Форму практичног стрељаштва, заправо, задовољава
свега пет полигона, па се дешава да на једном истом простору буде више такмичења у току сезоне. Ипак, квалитет
такмичења не зависи од полигона већ од маштовитости и
концепције организатора. Такође, временски услови битан
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ГЛАДНИ АДРЕНАЛИНА
Чланови Клуба „ИПСЦ–Кобре” не такмиче се само у
практичном стрељаштву, већ и у осталим „адреналинским”
спортовима, попут „шутинг релија”, који захтева возачке и
пуцачке способности, а у коме већ годинама наши специјалци освајају медаље. „Кобре” су се опробале и у „шутинг
челенџу” и „шут офу”, освојивши и у тим дисциплинама најсјајнија одличја. Да су врсни познаваоци спорта и поштоваоци поштеног надметања најбоље су доказали Вукота
Ђукић и Владимир Ђукановић, који су изабрани за међународне судије том спорту.
су фактор и за такмичаре и за организатора – наглашава
заставник прве класе Радосав Недић и додаје да лоше
време иде наруку најспремнијим такмичарима, поготово
оним из специјалних јединица, јер су навикли да раде у
свим временским условима.
Један од основних проблема с којима се „Кобре” суочавају јесте непостојање одговарајућег полигона у власништву Министарства одбране и Војске Србије који би

SHA DOW ЗА МЕДАЉУ
– У почетку смо користили оружје домаће производње
пиштољ ЦЗ 99, који смо имали на задужењу у јединици.
Ипак, како је време пролазило, стандарди су се повећавали, конкуренција је постајала јача. Модернизацијом Војске
добили смо нове пиштоље модела Glock 17 аустријске производње, који се, такође, показао изванредно и у службеним и спортским сегментима. Од прошле године имамо пиштоље чешке производње CZ 75 SP 01 SHADOW, који се
тренутно највише користе у свету у спорту којим се бавимо, а што је, на неки начин, утицало да у години за нама
остваримо најбоље резултате – објашњава Вукота Ђукић.

им био стално доступан. Такав полигон омогућио би реализацију далеко сложеније обуке специјалаца, али и припрему за такмичења.
– Нека стрелишта могла би врло лако да се прилагоде
специфичним потребама. Уз мала улагања могли бисмо
да добијемо полигон који можда не задовољава такми-

НАСТАНАК ПРАКТИЧНОГ СТРЕЉАШТВА
Према речима једног од оснивача и првог председник
Клуба Владимира Ђукановића, практично стрељаштво, или
у медијима познатије као ИПСЦ, динамичан је и атрактиван спорт у којем се користе различите врсте оружја и муниције.
– Истовремено с развојем и еволуцијом конструкције и
употребе ватреног оружја развијало се и практично стрељаштво. Оно најпре није био спорт већ систем обучавања
специјалних јединица војске и полиције, те служби обезбеђења. Из тог система обучавања и програма обуке проистекао је популаран и атрактиван спорт у целом свету. Његова експанзија је велика – расте и по броју дисциплина и
по броју спортиста који се њиме баве. У прво време ИПСЦ
је био спорт који је неговао гађање само из ручног оружја,
пиштоља и револвера. Данас, после 36 година од Оснивачке конференције ручног ватреног оружја, ИПСЦ осим пиштоља и револвера има и дисциплине у гађању из пушке и
сачмарице, као и дисциплине AIR SOFT ваздушног оружја –
каже Ђукановић, напомињући да је ИПСЦ спорт којим се
могу бавити сви, од професионалних спортиста, који постижу врхунске резултате, до апсолутних аматера, који долазе на такмичења рекреативно.
И једни и други, каже он, имају исте пориве – жељу да
безбедно рукују оружјем ради постизања спортских резултата, али и личне и безбедности других људи.

чарски ниво, али омогућава сталан приступ за тренинг и
чланова Клуба и јединице – сматра заставник Мића Воркапић, уз напомену да с таквим радовима стрелиште не
би изгубило садашњу намену.
Од формирања Савеза за практично стрељаштво пре
18 година тај спорт привлачи велики број људи из цивилства, али и припадника служби безбедности. Ипак, у Војсци нема много заинтересованих, па су „Кобре” већ 15
година једина екипа из система коју чине искључиво садашњи и бивши припадници јединице.
Екипа, коју је повезао посао, као и страст према практичном стрељаштву, стицајем околности врло је често на
окупу, па није чудо што на такмичењима „дишу” као једно. Свакодневна комуникација и редовни тренинзи, које
обележава међусобно надметање, најелитније припаднике српске војске изнова нагони да померају границе сопствених способности.
Прошла година била је година медаља за „ИПСЦ–Кобре”. Да они погађају право у мету доказали су заузимањем првог места на крају ИПСЦ лиге Србије и освајањем
златне медаље на Отвореном првенству Србије у практичном стрељаштву. Клуб и његови чланови су екипно и
појединачно током 2017. освојили 14 медаља – четири
златне, четири сребрне и шест бронзаних, што их сврстава у ред најтрофејнијих спортских састава у систему
одбране Србије. ƒ
Мирјана КРСТОВИЋ
Фото-архива „ИПСЦ–КОБРЕ”
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