У ФОКУСУ

Шесте међународне војне игре

ЗЛАТО И БРОНЗА
ЗА СРПСКЕ ВОЗАЧЕ

Боје српске заставе на овогодишњој „војној олимпијади” бране припадници Војске Србије у три
дисциплине – „Тенковском биатлону”, „Војном релију” и „Снајперској граници”. Прве две одржавају
се у Руској Федерацији, а трећа у Републици Белорусији. Коначни резултати за већину дисциплина
биће познати на дан затварања игара, 5. септембра, али већ сада је очигледно да су српски
тенкисти, возачи и снајперисти, у жестокој конкуренцији, достојно представили Војску Србије и
нашу земљу. Возачи Војске Србије освојили су злато у индивидуалној трци и бронзу у екипној трци
„тигром” са бојевим гађањем, која представља главни догађај у дисциплини „Војни рели”.
Пише Oливера ИКОДИНОВИЋ

Ш

есте међународне војне игре, на којима традиционално учествују
и припадници Војске
Србије, ове године су
први пут организоване истовремено
са Војнотехничким форумом „Армија 2020”, највећом изложбом оружја и
војне технике у свету, а руски новинари су ова два догађаја, која се одржавају у јеку пандемије вируса корона, назвали главним догађајем лета.
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Прво место
у индивидуалној трци

Пред затварање септембарског броја
„Одбране” из Русије преносимо вест
да су возачи Војске Србије освојили
бронзу у екипној трци „тигром” са бојевим гађањем, која представља главни догађај у дисциплини „Војни рели”.
Прво место заузела је Русија, а друго
су поделили Белорусија и Узбекистан.
Возачи су имали четири трке: индивидуална, трка са провером ватре-

МИНИСТАР ВУЛИН НА ЗАТВАРАЊУ
ВОЈНИХ ИГАРА У РУСИЈИ
Свечаној церемонији затварања
Међународних војних игара требало
би да присуствује и министар одбране
Србије Александар Вулин. Министар
Вулин ће, како сазнајемо, 4. септембра
учествовати на састанку министара
одбране држава чланица СОС, ОДКБ и
ЗНД, а дан касније ће као специјални
гост министра Сергеја Шојгуа
присуствовати затварању војних игара.

У ФОКУСУ ЕКСКЛУЗИВНО
Српске тенкисте је на полигону „Алабино” обишао и начелник Генералштаба
Војске Србије генерал Милан Мојсиловић, који је са делегацијом Војске Србије
присуствовао отварању форума „Армија” и Међународних војних игара

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ
Свечана церемонија отварања
овогодишњих Међународних војних
игара одржана је 23. августа у војном
парку „Патриот” недалеко од Москве,
где се вијорила и српска тробојка.
Традиционално, госте је у видеообраћању поздравио председник Русије
и врховни командант Оружаних снага
РФ Владимир Путин, а министар одбране
Сергеј Шојгу и званично је објавио
„игре отвореним”. Путин је истакао да је
најважније што „војне игре доприносе
јачању мира и међусобном разумевању
између држава и народа” и што много
значе у изградњи поверења у области
безбедности и војнотехничке сарадње.
Генерал армије Сергеј Шојгу пожелео је
успех свим тимовима на овогодишњим
играма и у шали је додао: „Од другог
места – сва места су ваша”. По правилу,
највећи број победа и рекорда у
различитим војним дисциплинама
заиста и постижу припадници
Оружаних снага РФ. То не чуди, јер
на Међународне војне игре долазе
само најбољи, након строге селекције
и претходних победа на националним
такмичењима које се организују широм
Русије.

не оспособљености, трка с претицањем и екипна трка. Трке се изводе у
различитим теренским условима, на
релацијама од 150 до 250 километара. Пред старт трке такмичари добијају маршруту учитану у навигационе уређаје које користе Оружане снаге Руске Федерације, а преко којих судије прате детаље трке и брзину кретања возила.
Поред мерења укупног времена
потребног за савладавање стазе, негативно је бодовано свако одступање од задате руте и свако прекорачење брзине.
Током „Војног релија” коришћена
су руска војна возила 4×4 ГАЗ-2330
„тигар”и неборбена возила у категоријама 4×4 и 6×6 „камаз” и „урал”.
У прве три етапе такмичења српски возачи су низали успехе, а посебно се истакла посада у којој су десетар Милош Четровић и старији водник Горан Ћокић освојила прво место
у индивидуалној трци „Војног релија”,
остваривши најбољи резултат у конкуренцији осам посада у категорији
возила формуле погона 6×6.
Ово је друго учешће војних возача на такмичењу „Војни рели”, на крај-

њем истоку Русије, у Републици Тува,
а претходно су такође освојили треће место.

Снајперисти и тенкисти
Снајперисти Војске Србије, који се
надмећу у Белорусији, такмичење завршавају 5. септембра.
У наставку их очекује екипно такмичење свих земаља учесница, међу
којима су Русија, Јерменија, Белорусија, Вијетнам, Катар, Таџикистан и
Узбекистан.
За снајперисте Војске Србије ово је
треће по реду учешће на такмичењу
„Снајперска граница” у Белорусији,
у оквиру Међународних војних игара под покровитељством Руске Федерације.
Тенкисти Војске Србије завршили су прву фазу такмичења – индивидуалне трке и обезбедили су пласман у полуфинале, где их очекује тзв.
полуфинална штафета. За прекаљене српске тенкисте ово је седмо учешће у најатрактивнијој и најпопуларнијој дисциплини војних игара „Тенковском биатлону”, на којој су најбоље резултате остварили 2015. године,
када су заузели треће место.
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У ФОКУСУ
Ове године на војном полигону
„Алабино” крај Москве у „Тенковском биатлону” учествује 16 земаља,
подељених у две дивизије од по осам
екипа. Међу земљама учесницама су
и тенковске силе попут Русије, Кине,
Белорусије.
„Тенковски биатлон” састоји се из
три фазе: индивидуалне трке, полуфиналне штафетне трке и финалне
штафетне трке, а за титулу победника у финалу ће се надметати четири
најбоље екипе.
Такмичење подразумева савлађивање полигона, на којем посаде тенкова имају задатак да за што краће
време пређу стазу дужине око четири километра, савладају препреке и
погоде циљеве из тенковског топа,
спрегнутог и противавионског митраљеза.
Србија и Азербејџан возе на тенковима руске војске Т-72Б3, тешким
46 тона, док су Белорусија и Кина традиционално допремили своју технику. Белоруси се такмиче на модернизованим тенковима Т-72, док су Кинези довезли четири тенка „тајп-96”,
који иначе представљају главне борбене тенкове Народноослободилачке војске Кине.

Висок ниво обучености
У Србији су још од фебруара почеле активности на избору и селекцији људства, а потом су на војним полигонима уследиле и припреме за велико такмичење.
– Припреме за Међународне војне игре 2020. отпочеле су благовремено и биле су свеобухватне. У састав екипа ушли су најоспособљенији припадници у својим специјалностима, чиме је обезбеђен висок ниво
обучености и квалитет екипа. Као и
сваке године, припадници наших екипа даће све од себе како би достојно
представили Војску Србије и своју земљу. За наше тенкисте, снајперисте и
возаче ово је прилика да се упознају са
руским наоружањем и војном опремом, са новитетима и да виде који су
то правци развоја, као и да покушају
да у што краћем времену овладају руковањем тих средстава – рекао је пу10 Одбрана Септембар 2020.

ковник Саво Вучковић, шеф делегације Војске Србије на Међународним
војним играма.

Обећавамо добру борбу
Српске тенкисте је на полигону „Алабино” обишао и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан
Мојсиловић, који је са делегацијом
Војске Србије присуствовао отварању форума „Армија” и Међународних војних игара.
Генерал је тенкистима Војске Србије пружио подршку уочи прве трке
биатлона и поручио им да на предстојећем такмичењу пруже свој максимум.

„МАРШ НА ДРИНУ”
ЗА СРПСКОГ ГЕНЕРАЛА
Начелнику Генералштаба Војске
Србије генералу Милану Мојсиловићу
приређена је топла добродошлица
на полигону „Алабино” надомак
Москве. Наиме, представници руског
Министарства одбране у изложбеном
центру „Дом пријатељства” поздравили
су преко разгласа долазак српског
генерала и српске делегације, а затим
су чланови Уметничког ансамбла
Министарства одбране „Станислав
Бинички”, по жељи домаћина и на
одушевљење свих присутних, извели
песму „Ово је Србија” и композицију
„Марш на Дрину”.

У ФОКУСУ ЕКСКЛУЗИВНО
– Није велика штета или велика неправда ако се изгуби од бољих,
али је велика штета да у тој борби не
дамо све од себе. У сваком случају,
наше учешће на Међународним војним играма није прво. Ми знамо шта
треба да радимо. Испред и око нас су
много јачи по питању способности
у оклопно-механизованим саставима и јединицама, али и Србија заиста има чиме да се поноси, има шта
да покаже, а у крајњој мери може да
се нада и финалу – истакао је генерал
Мојсиловић.
Начелник Генералштаба Војске
Србије напоменуо је да су скоро све
јединице и сви тимови који учествују на Међународним војним играма
имали проблема због пандемије вируса корона и да су се сви борили на
два колосека, а један од њих је, како
је рекао, достићи одређен ниво способности зарад учешћа на овим активностима.
– Ја се заиста надам да ће ови момци који су овде дати све од себе, а сам
успех по питању пласмана и награда
неће зависити само од нас, него и других. Ми обећавамо добру борбу – нагласио је генерал Мојсиловић.
Начелник Генералштаба је од српских тенкиста добио на поклон и мајицу са грбом Србије и ћириличним

натписом: „Војска Србије. Тенковски
биатлон”.

Полигони у пет земаља,
за 30 дисциплина и 156 екипа
Овогодишње игре одржавају се од 23.
августа до 5. септембра. Војске разних
земаља одмеравају снаге на 23 војна
полигона, у пет земаља – Русији, Белорусији, Азербејџану, Јерменији и Узбекистану. Учествује 156 екипа из 32
земље, са три континента – Европе,
Африке и Азије. Међу њима је и шест
„новајлија”: Авганистан, Катар, Гвинеја, Намибија, Палестина и Екваторијална Гвинеја.
Такмичење се у чак 24 дисциплине
одвија у различитим регионима Русије, а преосталих шест у другим земљама домаћинима.
Укупно учествује више од 4.000
војника, а руска репрезентација је једина која се такмичи у свих 30 дисциплина, од „Верног друга”, преко „Десантног вода” до „Авиадартса”.
Војне игре су на први поглед искључиво војни догађај, али сви који
су пратили ову велику манифестацију
потврдиће да то није тако. У суштини,
оне доприносе и успостављању контаката између војски, јачању сарадње, али и представљању националне
културе.

Србија у Дому пријатељства

На полигону „Алабино”, где се одржава „Тенковски биатлон”, налази се
и „Дом пријатељства”, у којем земље
учеснице представљају своју националну културу, историју, традицију и
обичаје. To је и место где се воде неформални разговори, организују фестивали и дружења.
На Фестивалу националне културе „Пријатељство без граница”, пратећој манифестацији Међународних
војних игара у Русији, сваког дана у
различите програмске тачке фестивала укључени су чланови хора, део
Уметничког ансамбла Министарства
одбране „Станислав Бинички” и играчи КУД „Димитрије Котуровић”, који
представљају Министарство одбране
и Србију на овој престижној међународној манифестацији.
Док су српски тенкисти отворили
„Тенковски биатлон”, наши представници на фестивалу имали су част да
први добију целодневно представљање културне традиције своје земље у
„Дому пријатељства”, а због успешног
наступа награђени су бурним овацијама.
На истом месту традиционално је
отворен и штанд Србије, који је међу
најпосећенијим, а пажњу привлаче
филмови у продукцији ВФЦ „Застава филм”, књиге у издању Медија центра „Одбрана” и прикази војничких
униформи српске војске и народне
ношње, у којима се свакодневно појављују чланови из КУД „Димитрије
Котуровић”.
Све то не изненађује, јер су припадници Војске Србије већ одавно побрали симпатије руске публике, који
често и са трибина бодре наше представнике.
„Сви су нам овде пријатељи, али
само су нам Срби браћа”, рекао је за
„Одбрану” један Рус, ватрени навијач
српских тенкиста.
Војне игре свакако доносе пуно
емоција, тензија, преокрета, изненађења и адреналина, али мотивисаност
у жеља за победом ниједног тренутка
не напушта ниједну екипу. Овај догађај сваке године уживо прати и преко
милион људи.|
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