У ФОКУСУ

Међународне војне игре 2019

СПОЈ СИЛЕ И ДУШЕ
Пише Раденко МУТАВЏИЋ

Финалном трком
у дисциплини
„Тенковски биатлон” и
свечаном церемонијом
затварања, на
полигону Алабино код
Москве завршене су
Међународне војне
игре 2019, једно
од највећих војних
спортских такмичења
у свету
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М

еђународне војне игре
2019, пете по реду, одржане су од 3. до 17. августа на 21 полигону у 10 земаља: Русији, Азербејџану, Јерменији, Белорусији, Индији, Ирану, Казахстану, Кини, Монголији и Узбекистану. Број учесника прешао је 5.000, сврстаних у 223 екипе из
39 земаља Европе, Азије, Африке, Централне и Латинске Америке.
Боје српске заставе на овогодишњим Међународним војним играма
припадници Војске Србије бранили су у

три дисциплине – „Тенковски биатлон”,
„Војни рели” и „Снајперска граница”.
Прве две дисциплине одржаване су у
Руској Федерацији, а трећа у Републици Белорусији.
СНАЈПЕРСКА ГРАНИЦА
Најбољи резултат од наших представника остварио је десетар Иван Обреновић, припадник Специјалне бригаде Војске Србије, освајањем првог места и златне медаље у конкуренцији мешовитих парова са колегом из Оружаних снага Узбекистана.

У ФОКУСУ
Екипа Русије је и ове године
победник „Тенковског биатлона”

ПОЈЕДИНАЧНЕ НАГРАДЕ
На „Тенковском биатлону”,
после квалификационих
индивидуалних трка,
проглашени су најбољи у
појединачним категоријама.
Из екипе Војске Србије возач
у другој посади десетар
Драгор Бојовић, припадник
Друге бригаде Копнене
војске, добио је медаљу за
високи професионализам,
потпуковник Раде Адамовић,
руководилац екипе Војске
Србије на „Тенковском
биатлону” и судија такмичења,
добио је медаљу за развој
међународне војне сарадње,
а бригадни генерал Жељко
Кузмановић, национални
представник Србије на
Међународним војним играма
2019 и један од главних
судија на играма, награђен
је медаљом за развој
Међународних војних игара.

Медаље у тој категорији најбоље
пласираним екипама уручио је министар одбране Александар Вулин, који
је на позив белоруског колеге генерал-потпуковника Андреја Равкова присуствовао завршној церемонији и подели награда у дисциплинама „Снајперска граница” и „Поларна звезда”. Свечаности на полигону у близини града
Брест присуствовао је и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић.
Такмичење у дисциплини „Снајперска граница” одржано је на полигону за
обуку Ваздушнодесантне војске Белорусије у Бресту. Наши припадници учествовали су други пут на овом такмичењу, а ове године у екипи је било девет припадника Војске Србије.
Прве три етапе такмичења су групне и у њима је учествовало шест стрелаца из наше екипе. Гађало се из пиштоља „макаров”, пушке АК-74, баца-

ла се школска бомба. Снајперска гађања изводе се на даљинама од 150 до 800
метара.
Последња етапа је појединачна. У
њој су се надметали парови снајпериста из 21 земље учеснице.
– Парови су одређени жребом. Системом елиминације дошло се до финала. Пуцали смо из снајперске пушке
„драгунов” калибар 7,42×54Р. До тада
нисам имао прилике да пуцам из те пушке. Мета је кружна пречника 30 центиметара, а гађали смо на даљини од
300 метара. Ко пре погоди мету, тај је
победио. Такмичење је тешко, конкуренција је озбиљна. То су све припадници специјалних јединица – каже освајач
златне медаље десетар Иван Обреновић, поносан на резултат који је остварио и поновио прошлогодишњи успех
потпоручника Ђорђа Лапчевића, који
је био први у конкуренцији 18 мешовитих снајперских парова.

Златна медаља за десетара
Ивана Обреновића

Такмичење је тешко,
конкуренција је
озбиљна. То су
све припадници
специјалних јединица

7

У ФОКУСУ
УТИСЦИ
Ахмад Раџбарин, Иран
– Ово је лепа прилика да
свака земља представи своју
националну културу и да ми који
излажемо овде у Дому дружбе
и бројни посетиоци стекнемо
основне утиске о свакој земљи.
Сувенири које размењујемо
сутра ће нас подсећати на
ово дружење, на наше нове
пријатеље које смо стекли
овде, а долазе готово из целог
света. У том смислу је и Иран
представио своју дугу традицију
и посебности због којих вреди
доћи и видети нашу земљу.
Генерал Ахмад Аксам, Сирија
– Сирија овде показује да
је слобода наша основна
вредност. Сада су нам градови
слободни и нема опасности
по становништво. Око 10–15
посто територије угрожено
је сукобима, али кад знамо
шта смо прошли и како смо
се борили, онда смо уверени
у скори мир и боље дане за
Сирију и мој народ. Овде се
дружимо и желимо да сви знате
да Сирија и њен народ живе,
боре се и радују пуној слободи.
Анатолиј Назаров, Узбекистан
– Песме и игре које сам видео
и чуо овде на Фестивалу
националне културе приближиле
су ми музику далеких земаља.
Посебно су занимљиве биле
фолклорне игре у којима
смо видели народне ношње
и необичне костиме који
симболизују културу појединих
земаља. У такмичарском
делу конкуренција је велика
и жанрови су разнолики, што
доприноси богатству ове
манифестације, али отежава
рад жирија. Али, овде је заиста
важно учествовати, поделити
искуства са много младих људи
са разних меридијана, сачувати
контакте, а резултат је у другом
плану.
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Учесници Фестивала националне културе са министром Вулином на штанду Србије

ВОЈНИ РЕЛИ
Значајан резултат остварила је екипа
Војске Србије на „Војном релију”, поделивши треће место са екипом Белорусије. Победник је Руска Федерација,
а НР Кина је друга.
Свечаном затварању такмичења у
граду Кизилу присуствовао је и заменик министра одбране Руске Федерације генерал армије Димитриј Булгаков, који је честитао свим учесницима
на успешном савладавању тешке стазе
и препрека на њој, а посебно победничким екипама, међу којима је и Србија.
Руководилац наше екипе пуковник
др Жељко Ранковић истиче да су и Србија и Белорусија први пут ове године
учествовале на Војном релију и успех
је утолико већи.
– Наши возачи постигли су велики
успех, посебно ако се зна да смо били
најмалобројнија екипа, да нисмо пре
управљали овим возилима и опремом
за навигацију. Верујем да ћемо након
овог искуства бити спремни следеће године за још бољи резултат – каже пуковник Ранковић.
У саставу наше екипе били су национални представник и судија, капитен
екипе, возач и стрелац за борбено вози-

ло „Тигар” и осам возача такмичара изабраних на основу резултата на такмичењима Војске Србије 2018. и 2019. године.
Све екипе користиле су војна возила „камаз” и „урал” 4×4 и 6×6, једино
се екипа НР Кине такмичила на својим возилима ВАТ SX 2190.
На појединачне две трке наши возачи стицали су вештину у управљању возилима која нису у опреми Војске
Србије, а први пут служили су се војном навигацијом и руском радио-везом. Успех који су остварили показује
да су и у тим околностима спремни да
се такмиче са возачима из великих држава и великих војски и то на возилима којима нису пре управљали.
Војни рели одржан је у Републици
Тива, на далеком истоку Руске Федерације. Главна трка релија вожена је на веома тешкој стази дугој 234 километра.
ТЕНКОВСКИ БИАТЛОН
На најзахтевнијем такмичењу Међународних војних игара, „Тенковском биатлону”, екипа Војске Србије, после полуфиналних трка, пласирала се на осмо
место. Победници финалне трке су екипе Русије, Белорусије и Казахстана.

У ФОКУСУ
УТИСЦИ

Квартет Ансамбла Бинички на Фестивалу националне културе

На такмичењу су учествовале четири најбоље екипе српских тенкиста
– три такмичарске и једна резервна,
односно 21 припадник Војске Србије.
Наши припадници учествују у овој најатрактивнијој дисциплини Међународних војних игара од 2014. године, а најбољи резултат постигли су 2015, када су
освојили треће место.
– Од 23 земље ми смо заузели осмо
место. У односу на прошлу годину, ми
смо направили корак напред. Ове године формирана су два дивизиона, односно две такмичарске групе. Србија
је била у првој групи од 12 успешнијих
земаља учесница, а у другој је било 11
земаља чије екипе имају слабије резултате. Задовољан сам нашим резултатом
кад видим какве су и колико је екипа
остало иза нас. То су земље које имају и
по 10 пута више становника од Србије,
спрам тога је и величина њихових војски – изјавио је потпуковник Раде Адамовић, руководилац екипе Војске Србије на „Тенковском биатлону”, на дужности команданта 17. моторизованог
батаљона Прве бригаде Копнене војске
у Бачкој Тополи.
Потпуковник Адамовић је додао да
се екипе за ово такмичење припрема-

ју врло озбиљно и да већина њих има
полигоне који су идентични полигону
у Алабину, што ми немамо и долазимо
на такмичење без могућности провере
времена за колико стварно можемо да
завршимо трку.
– Корист од нашег учешћа на „Тенковском биатлону” и Међународним
војним играма вишеструка је јер припремама за такмичење Војска Србије
добија врхунски обучене тенкисте. Такође, добро је учествовати на једном
овако масовном војном догађају, где ми
увек представљамо Србију и Војску Србије на најбољи начин – истиче потпуковник Адамовић.
Потпуковник Адамовић наглашава
да тенкисти Војске Србије у потпуности
поштују правила такмичења и посебно
воде рачуна о безбедности, да не дође
до повређивања, што се иначе догађа на
такмичењима у јурењу што бољег резултата. Не крије да је очекивао бољи
резултат, јер по квалитету припрема и
показаним способностима наша екипа
то може да оствари. Разлози што резултат није бољи су у околностима саме полуфиналне трке која је вожена по киши
и ветру, стаза је због кише била превише наквашена, а било је и доста тех-

Потпуковник Џанг Ми Хан,
Вијетнам
– Срећна сам што моја
земља, Вијетнам, учествује
на Међународним војним
играма. Ово је прилика коју смо
искористили да представимо
нашу историју и културу, али
и спремност наших војника
који се такмиче у бројним
дисциплинама на играма.
Желимо да свет види да
Вијетнам напредује, да се људи
радују и стварају нови живот,
јер имамо тешку прошлост
дугог рата са Америком. Овде
смо донели више предмета из
наших музеја који илуструју
последице рата. Такође желим
да истакнем да у нашој војсци
придајемо велики значај
култури као делатности јер јача
наш идентитет, знамо ко смо
и умемо да волимо и чувамо
нашу земљу и народ.
Минајет Милисем,
Венецуела
– Са пуно енергије показујемо
нашу Венецуелу и на гитари
радо свирамо наше мелодије
и ритмове овде на штанду. То
привлачи посетиоце и увек нас
окружују.
Потпуковник Елзар Садиков,
Азербејџан
– Азербејџан је ризница
вредности, традиције, али и
савременог стваралаштва. То
смо спојили на нашем штанду,
а ја сам увек расположен да
одговорим на свако питање
посетилаца. Пажљиво сам
разгледао и друге штандове
и видљив је труд свих да се
представе што боље. Тако да
овде у Дому дружбе видите
свет у малом, као и људе
са свих страна света. А ми
излагачи смо се већ добро
упознали и нећемо заборавити
једни друге и Москву која нас је
љубазно дочекала.
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У ФОКУСУ
УТИСЦИ
Генадиј Осипов,
Москва
– Ја живим у околини полигона
Алабино и сваке године
долазим на такмичења.
Импресивно је, посебно трке
тенкова који грме на полигону.
Има Добровина,
Москва
– Дошла сам са кћерком
Машом која воли игрице, а
овде све то види у стварности.
Њој је занимљивије на
полигону, а мени у Дому
дружбе, где се, имам утисак,
стекла култура целог света.
Марија Зајцова,
Москва
– Културна размена је нешто
што бих као студент радо
волела да живим, односно да
путујем и упознам што више
земаља. А овде је прилика да
видим оно изабрано из многих
земаља које учествују на
играма и заиста сам очарана.
Толико боја, облика, књига,
сувенира… И све различито,
особено. Уживам.
Катарина Решетов,
Москва и Мокра гора
– Нисте нас случајно затекли
на штанду Србије. Долазимо
јер волимо Србију и у Мокрој
гори већ седам година
имамо кућу. Проведемо тамо
неколико месеци, колико
обавезе дозвољавају, али смо
у приватном послу и можемо да
се организујемо. Супруг Руслан
и ја смо из Москве, а наш син
Фјодор рођен је у Београду.
Спрема се за школу и кад га
питате одакле је он важно
каже: Ја сам Србин.
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ничких проблема на тенку који је мо- била је да се изложеним експонатима, а
рао бити замењен.
пре свега књигама из различитих облаУ квалификационим индивидуал- сти, наша земља приближи посетиоциним тркама свака армија наступа са по ма и учесницима фестивала. У разговотри тенковске посаде. Оне имају зада- рима су додатно појашњене чињенитак да за што краће време пређу ста- це које су занимале многобројне посезу и реше изазовне али тетиоце, тако да су они стешке задатке: да савлада- На штанду је
кли потпунију слику о нају маневарско земљиште, књигама, филмовима шој земљи, њеној историји
такозвану змију, попуне и каталозима
и војсци – рекао је потпуобртни транспортер, га- приказана Војска
ковник Вељко Бућковић.
ђају из топа, пређу водену Србије као модерна
Фестивал националне
препреку, савладају брдо, армија, са посебним
културе организује Одепрођу противтенковски освртом на одбрану
љење за културу Миниров, бетонски мост, „че- отаџбине током
старства одбране Руске
шаљ” и минско поље, са- НАТО агресије 1999.
Федерације. У ревијалним
владају коси нагиб, пређу године.
и такмичарским наступиескарпу (вертикални зид
ма уметници из 20 земависине 90 центиметара) и да гађају мете ља учесница, песмом, игром и инструиз митраљеза. Сабирањем времена све менталним композицијама, приказали
три посаде из ове прве фазе такмичења су богат музички програм заснован на
одређује се најуспешнијих осам екипа својој музичкој традицији.
Србију је веома успешно представио
које иду у полуфинале, а најбоље четири учествују у финалној трци „Тенков- квартет Уметничког ансамбла „Станислав Бинички” у коме су били Катарина
ског биатлона”.
Божић (вокал), Биљана Нешковић (виолина), Зоран Тутуновић (хармоника)
ФЕСТИВАЛ НАЦИОНАЛНЕ
и Ненад Нинковић (труба). У такмиКУЛТУРЕ
чарском делу, у категорији инструменТоком Међународних војних игара у талних композиција освојили су друДому дружбе на полигону Алабино, го место, а Катарина Божић награђеземље учеснице Међународних војних на је за допринос у категорији вокалигара имале су свој штанд на коме су не музике.
представиле особености националне
У седмочланом жирију били су покултуре. Штанд Републике Србије био знати уметници и руководиоци најпоје изузетно посећен, што још једном по- знатијих руских музичких институција.
тврђује пријатељство два народа и две
Катарина Божић, руководилац Хора
Министарства одбране и Војске Србидржаве – Србије и Русије.
Организатор штанда Србије у Дому је, изузетно је задовољна Фестивалом
дружбе потпуковник Вељко Бућковић и приликом да се представе тако разнаграђен је од Одељења за културу Ми- ноликој публици.
нистарства одбране Руске Федерације
– Настојали смо да достојно предза успешно представљање Србије, ње- ставимо Србију и њену музичку традиних културних вредности и традици- цију. За наше ревијалне наступе прије. На штанду је књигама, филмовима премили смо 25 композиција различии каталозима приказана Војска Србије тих жанрова које смо изводили у Дому
као модерна армије, са посебним освр- дружбе и Парку Патриот. У такмичартом на одбрану отаџбине током НАТО ском делу извели смо „Вилу са Кошара” и „Косовску песму”, а у инструменагресије 1999. године.
– Ово је наше друго учешће на Фе- талом делу „Нишку бању” и „Марш
стивалу националне културе на којем на Дрину”. Ово је наше прво учешће
су штандови земаља учесница у Дому и сада знамо како да се још боље придружбе саставни део. Свака земља је на премимо ако и следеће године будемо
свој начин представила себе. Сушти- наступали на фестивалу – каже Катана представљања Србије и њене војске рина Божић.|

