АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ

КРУШЕВАЧКИ СПОРТ КРОЗ ИСТОРИЈУ

Крушевац, 2021.

КРУШЕВАЧКИ СПОРТ КРОЗ ИСТОРИЈУ
Аутор:
Александар Николић
Рецензeнти:
проф. др Владимир Копривица
председник Спортског савеза града Крушевца Бојан Обрадовић

Издавач:
Спортски савез града Крушевца
Лектура:
професор српског језика и књижeвности Весна Пешић
Компјутерска припрема:
Саша Пауновић
Штампарија:
„Цодекс принт“ Горњи Милановац
Тираж:
200 примерака

РЕЦЕНЗИЈE МОНОГРАФИЈЕ
„КРУШЕВАЧКИ СПОРТ КРОЗ ИСТОРИЈУ“

Спорт у сваком граду, ма где он био, дели његову судбину, успоне, достигнуте
висине и повремене кризе и падове. Град Крушевац није у томе изузетак. У
години у којој слави 650 година постојања, као документовани прилог богатој
и славној историји града, припремљена је монографија „Крушевачки спорт
кроз историју“, аутора Александра Николића, чији је издавач Спортски савез
града Крушевца. Тешко је обухватити све сегменте живота једног града и
представити развој који траје вековима. Већ само због тога, свеобухватна
монографија о спорту Крушевца представља прави подвиг. У предговору,
аутор одређује циљ књиге „...да будућим покољењима оставимо историјске
податке о развоју спорта у Крушевцу“. На преко 400 страница текста,
богато илустрованих бројним фотографијама из различитих периода, ова
књига штити од заборава све оно што у свету спорта у овом граду не сме да
се заборави.
Историја спорта у Крушевцу не сеже далеко у прошлост. Будући да је спорт и
у свету релативно нова цивилизацијска појава, у овом граду он постоји нешто
више од 120 година од када датирају први писани трагови о организованом
бављењу спортом. Али, то су најтурбулентније године у којима су два светска
рата и више оних мањих, исто тако трагичних, оставили бројне последице.
Ратови и немаштина њима изазвана, бацале су спорт на маргине друштвених
збивања, а у први план стављале борбу за опстанак, за преживљавање.
Међутим, ма колико тешко било, идеја спорта посејана у Крушевцу, увек је
живела у његовим становницима и чекала време да опет никне. И заиста,
обнављало се старо, а ницало нешто ново што је пратило свет и збивања у
њему. Те нове идеје, нове спортске гране, интензивно су настајале у
послератним временима, када су људи, ослобођени страха од рата, жељни
садржајнијег живота у слободном времену, обогаћивали спорт новим
садржајима. По правилу, били су то ентузијасти који су долазили или се
враћали у родни град из разних крајева и доносили енергију и љубав за ново.
Међу њима значајну улогу су имали школовани кадрови, професори физичког
васпитања, који су као прави визионари оснивали нове спортове и често били и
тренери и организатори и функционери. Као свако рађање новог, тако и
почеци неког спорта углавном су били праћени недостатком терена, сала,

опреме и другог. Највише су недостајали људи које је требало привући,
мотивисати и којима су пионири спорта морали пренети и своју љубав и свој
ентузијазам. Град је то прихватао и помагао, неке више, неке мање, па су
поједини спортови постали симбол града, постигли велике резултате и
створили врхунске спортисте и тренере репрезентативног нивоа. И не само
то. Крушевац је постао добар домаћин бројних домаћих, али и међународних
такмичења највишег нивоа.
Највећа вредност спорта у Крушевцу су његови људи, спортисти, тренери,
руководиоци, финансијери и други. У монографији су наведена многа имена, на
фотографијама су бројни људи који су заслуживали да буду поменути.
Представљени су историјски подаци о почецима сваког спорта, најважнији
резултати и догађаји. Обрађено је 37 спортова и 12 организација од првог
друштва далеке 1897. године и сокола који су покренули „Гимнастичко
друштво Душан Силни“, до данас. Овакав издавачки пројекат, који се ослања
на сличну публикацију из далеке 1971. године, није могуће реализовати без
грешака. Сигурно је да су изостављене неке заслужне личности, неки
спортисти и догађаји. Сачињавање овакве монографије је позив свима који
раде у спорту да направе базе података, да их стално допуњавају, да напишу
књиге о свом спорту и тако исправе грешке и допуне историју спорта у
Крушевцу.
Аутору, Александру Николићу, треба честитати и захвалити се за огроман
труд и жељу да се забележи историја. Вероватно је у прошлости кључ за
будућност, јер ко влада прошлошћу, како каже Орвел, њему припада
будућност. Ако можемо судити по свему што је до сада учињено у спорту, а
што је забележено у овој драгоценој монографији, спорт у Крушевцу има лепу
будућност.

Проф. др Владимир Копривица

Поштовани,
Спортски савез града Крушевца неколико година радио је на реализацији
пројекта издавања књиге „Крушевачки спорт кроз историју“. Захваљујемо се
свима који су нам у овом подухвату помогли, тако што су нам дали на
располагање писани материјал, фотографије, усмене информације, савете и
добронамерну критику.
Пре свега, захваљујемо се свима онима који су својим ангажовањем у
Спортском савезу и клубовима, као спортисти, тренери, наставници или
спортски радници допринели да спорт заузме важно место у нашем граду.
Својим врхунским резултатима, спортисти нашег града су допринели
афирмацији града широм државе и света. Масовност и резултати који су
постигнути су залог за будућност, али и велика обавеза за све генерације које
долазе и које треба да наставе овакву традицију. Наш град је увек био
расадник талената и врхунских спортиста који су постизали значајне
резултате, како на домаћим тако и на међународним такмичењима. На овај
начин, изражавамо велику захвалност свим спортистима на истрајном раду,
упорности и преданости да се такви резултати остваре.
Надамо се да ће ова књига бити подстрек за неке нове, младе спортисте, да
постигну још боље резултате од својих спортских узора и тако заслуже своје
место у историји спорта нашег града.

Бојан Обрадовић,
председник
Спортског савеза града Крушевца

ПРЕДГОВОР
Град Крушевац спада у једно од најстаријих насеља на овим просторима. Кроз
своју богату историју био је стара престоница Србије, са великом и богатом
културном заоставштином. Физичка култура и спорт саставни су део развоја
једног друштва , па је тако и крушевачки спорт оставио дубок траг у развоју
града. Крушевачки спорт развијао се постепено, одолевао је различитим
утицајима, притом имајући периоде стагнације и напретка.
Повод за издавање ове публикације јесте прослава 650 година од оснивања
града Крушевца која се пада 2021. године. Намера је да будућим поколењима
оставимо историјске податке о развоју спорта у Крушевцу.
Публикација “Крушевачки спорт кроз историју“ обухвата развој и времеплов
крушевачких спортова у периоду од 1896. године, од када постоје први писани
трагови о организованом бављењу спортом у Крушевцу, па све до данашњих
дана. Припремајући ову публикацију трудио сам се да прикупим што више
грађе о историјату спортских организација са територије града Крушевца
која је имплементирана у публикацији „Крушевачки спорт кроз историју“.
Циљ је да се боље приближи и представи развој крушевачког спорта кроз
историјски времеплов.
Посебну захвалност дугујем крушевачким спортским организацијама и
спортским радницима који су историјске податке о развоју својих спортских
организација учинили доступним и тако помогли у настанку ове публикације.
Давне 1971. године бивша СОФКА Крушевца и тадашњи секретар г. Десимир
Здравковић - Ћеса заслужни су за издање под називом „25 година физичке
културе и спорта у Крушевцу“ које је изашло у знак прославе шест векова од
оснивања Крушевца. Настављајући традицију СОФКЕ као друштвено
одговорно спортско удружење Спортском савезу града Крушевца и мени као
аутору припала је велика одговорност и част да након 50 година од издавања
последње публикације везане за развој спортова у Крушевцу дамо свој допринос
и оставимо будућим генерацијама сазнања и податке о значају, развоју и
напредовању крушевачког спорта, да пробамо да заслужне појединце,
спортске организације отргнемо од заборава и прикажемо значај њиховог
труда и залагања у грађењу и развоју крушевачког спорта, спортских
организација и спортских институција.
Аутор
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СОКОЛСКО ДРУШТВО

Први писани подаци из области крушевачке спортске историје воде нас у 1897.
годину када је у Крушевцу основано спортско удружење под називом
Гимнастичко друштво „Душан Силни“. У каснијем периоду Соколско друштво
било је у Крушевцу најмасовнија организација за неговање физичке културе.
Под стручним руководством професора крушевачке гимназије, међу којима је
најзаслужнији Францишек Вањек, друштво је много урадило на развијању
правилног односа према физичкој култури.

Соколски дом у Крушевцу
1

Оно је систематски изазивало и подржавало трајно интересовање омладине за
бављење телесним вежбама. Посебна пажња посвећена је вежбама обликовања,
вежбама спретности и вежбама на справама.
Друштво је имало свој Соколски дом и неколико терена за вежбање. Часове су
одржавали предњаци који су школовани на разним курсевима у оквиру
Соколског савеза.

На стадиону „Цар Лазар“ у близини градског парка, данашњи „Пионирски
парк“
Други светски рат и четвoрогодишња окупација је урушила рад ове
организације, а дом је претворен у коњушницу.
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ОРГАНИЗАЦИЈА “ПАРТИЗАН“

Пре рата, у Крушевцу је постојало врло јако Соколско друштво кроз које се
развијала физичка култура у нашем граду. Друштво је имало свој Соколски дом
и неколико терена за вежбање, а часове су одржавали предњаци који су
школовани на разним курсевима у оквиру Соколског савета. Рат и
четворогодишња окупација је угушила рад ове организације, а дом је
претворен у коњушницу.
После рата, на иницијативу бивших соколаша, 17. маја 1945. Године, оснива се
Гимнастичко друштво „Милоје Закић“ а за председника се бира Ђорђе Матић.
Друштво кроз секције окупља неколико хиљада чланова који свакодневно
вежбају и одржавају такмичења.
Наредне године, Друштво одржава први фискултурни слет и дефиле учесника
градом, на коме је учествовало више хиљада младих.
Године 1946. екипе Гимнастичког друштва наступају на кросу Србије и
Југославије и заузимају највиша места.
У Смедеревској Паланци 1947. године одржава се прво такмичење у Народном
вишебоју и екипа Крушевљана састављена од ученика и радника, осваја друго
место.
На овом такмичењу, екипу Крушевљана су представљали: Алексић,
Михајловић, Ракић, Сандић, Здравковић и Милошевић. Исте године на слету у
Београду, Друштво наступа са седамдесет вежбача врло успешно.
На слету у Прагу 1948. год, наступило је преко двадесет вежбача и то са
великим успехом.
Године 1950. оснива се организација „Партизан“ која нагло шири своју
активност на целој територији општине Крушевац.
Исте године учествује на првенству Југославије у одбојци и заузима прво место
у Осјеку.
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Слет на стадиону Младост у Крушевцу 1950. год.

Вежбање испред зграде старог ДТВ“ Партизан“ у порти цркве Лазарице
4

Драган Огњановић Шприцер испред старе Соколане ДТВ “ Партизан“
За врло кратко време, на територији општине Крушевац, основано је више од
десет друштава и то углавном на селу. У ово време у организацији „Партизан“
својим радом су се истакли: Гавриловић, Поповић, Брњица, Алексић, Дачић,
Здравковић, Стоимировић, Новаковић, Весић, Бановић, Михајловић, Ђорђевић
и други.
На иницијативу грађана, следеће године, формира се при Учитељској школи
врло јако друштво које и данас постоји и сваке године води преко триста
чланова организације на летовалиште у Сутоморе. Следеће 1953. године
формира се друштво „Партизан 4“ при Економској школи, на иницијативу
наставника Здравковића, за које су касније везани успеси на републичким и
савезним такмичењима. Залагањем наставника Андријевића формира се и
„Партизан 5“ и у исто време при ВП Дому оснива се друштво за масовну
физичку културу „Партизан“.
У Крушевцу се 1956. године одржава велико Српско такмичење и слет, а исте
године у јуну месецу, одржава се у Крагујевцу велики републички слет и
републичко такмичење у свим спортским дисциплинама.
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Испред сале ДТВ “ Партизан“ 1956. године

Испред сале ДТВ “Партизан“ 1956. године
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Вежбачи ДТВ “ Партизан“ у старој сали у порти

Генерација рођена 1936,1937,1938,1939. године, наши најбољи гимнастичари,
а касније тренери ДТВ“ Партизан“ у сали старе Соколане
7

Дефиле учесника слета улицама Крушевца

Дефиле учесника слета улицама Крушевца 1954. година
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Наш крај на овом такмичењу и слету наступио је са 505 вежбача и такмичара
свих узраста и категорија. Омладинци ВП Дома освајају прво место у
надвлачењу конопца. „Партизан“ Учитељске школе друго место у рукомету, а
градско друштво у вишебоју друго место у категорији омладинаца, а треће
место пионири.
Организација „Партизан“ стиче афирмацију својим резултатима и све већи број
омладине и одраслих окупља у својим редовима. Кроз летња и зимска
летовалишта у току године прође преко хиљаду учесника који се обуче да
пливају и скијају. У периоду од 1956. до 1959. године одржавају се масовни
слетови и припреме за савезни слет и савезно такмичење.

Тренер Душан Брњица са екипом ДТВ “ Партизан“ на вишебоју 1956. година

Године 1959. у Крушевцу се одржава дводневно среско такмичење и слет на
коме је учествовало више хиљада младих из шест општина крушевачког краја.
На свим такмичењима екипе „Партизан 4“ освојиле су прва места. Учествовале
9

су на републичким такмичењима у Светозареву и Крагујевцу и заузеле прва
места: у рукомету жене, одбојци мушкарци и вишебоју, мушке и женске екипе.
Као представници Србије на савезном такмичењу у Београду, од 26. јуна до 6.
јула, рукометашице у врло јакој конкуренцији заузимају друго место ,
одбојкашице треће место, а у вишебоју мушке и женске екипе четврто место.
Гагић је у вишебоју заузео треће место.
У слетским вежбама, Крушевљани постижу изванредне резултате и освајају
неколико златних плакета, међу којима и група старих чланова у саставу:
Ђорђевић, Сандић, Обрадовић, Брњица , Здравковић, Дачић, Новаковић и
Петровић. Следеће године друштво „Партизан 4“ у Панчеву на првенству
Србије осваја треће место, а 1961. године на републичком такмичењу у Нишу
заузима прво место. Стојановић Милорад изборио се за прво место у Србији
као појединац. Исте године, као представници на првенству Југославије у
вишебоју у Хрватском Карловцу, екипа осваја друго место, а појединац
Павловић Слободан осваја прво место у Југославији.

Слет на стадиону Напрeтка 6. маја 1954. год.
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Слет на стадиону Напретка 1956. год.
Ово је уједно и најплоднији успех друштва „Партизан 4“ који га је уврстио у
ред најбољих у Србији и 1961. године добија признање САВЕЗА БОРАЦА
СРБИЈЕ и безброј других признања.
Најзаслужнији за овај успех су: Цветковић, браћа Стојановићи, Петровић,
Старинац, Миловановић, Цветановић, Петронијевић, Соколовић, Павловић,
Габершек, Лапчевић, Јовановић,
а од жена: Бабић, Никетић, Јакшић,
Милутиновић, Стефановић, Вулевић, Богојевић, Дуњић, Шаронић, Пауновић,
Раковац, Јовановић, Поповић, Димитријевић, Пауновић и наставник
Здравковић. Од 1963. године почиње нагло да јача градско друштво „Партизан“
како на масовности тако и у квалитету. На републичким такмичењима на
Јастрепцу и Београду, пионири постижу запажене резултате. Године 1966.
пионири Градског друштва у играма заузимају друга места, а омладинци у
Бору друго место у вишебоју. Појединац Ђокић Зоран осваја прво место. На
првенству Југославије, Миливоје Јовановић као појединац осваја треће место.
Године 1967. млађи пионири и омладинци на првенству Србије у Дечанима
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освајају прва места, а појединачно Предраг Јовановић осваја прво место у
Србији. И омладинке освајају друго место.

Слет на стадиону Напретка 1969. године

Године 1969. омладинке и омладинци на републичким такмичењима освајају
трећа места. На републичком такмичењу у Кучеву 1970. год. пионири и
омладинци освајају треће место, а Јовица Милетић као појединац осваја прво
место. На савезном такмичењу исте године, освајају друго место, а Драгомир
Милојевић треће као појединац.
У овом периоду најуспешнији такмичари Градског друштва „Партизан“ били
су: Јовановић Предраг, Јовановић Миливоје, Милојевић Драгомир, Милетић
Јовица и предњак Вујичић Братислав.
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Слет на стадиону Напретка 1977. године
Године 1964. оснива се Општински савез „Партизан“ који своју активност
усмерава према селу. Изграђује спортске терене, обезбеђује спортске
реквизите, одржава семинаре и оспособљава сеоске омладинце у руковођењу
физичком културом.
Нема ниједног села у нашој општини које није имало друштво „Партизан“ или
актив за физичку културу. На селу више не постоје старосне границе већ се
физичком културом бави и старо и младо, свакодневно, а не као раније, само
недељом и празником.
Општински савез „Партизан“ сваког месеца по сеоским центрима организује
масовна такмичења у одбојци, фудбалу, атлетици, шаху, пливању и народном
вишебоју. На овим такмичењима, само у једном дану учествује и по шест
стотина такмичара свих узраста и оба пола.
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Тренер Ланко са вежбачима ДТВ“ Партизан“ 1960. год.

Мушка екипа ДТВ“ Партизан“ са тренером Драганом Лазовићем 1975/1976.
год.
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Млади вежбачи ДТВ“ Партизан“ седамдесетих година

ДТВ „Партизан“ Обука скијања
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Такмичарске селекције ДТВ“ Партизан“ са тренерима Лазом и Мујом,
осамдесетих година

Зимовања чланова ДТВ“ Партизан“ на планини Јабука 1985. године
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Организација „Партизан“ из наше општине спада у ред најбољих у републици
захваљујући ентузијастима ове организације. Њихов рад оцењен је највишом
оценом. Добила је МАЈСКУ РЕПУБЛИЧКУ НАГРАДУ, ПЛАКЕТУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ, НОВЕМБАРСКО РЕПУБЛИЧКО
ПРИЗНАЊЕ СОФК–е и много других признања, док су чланови добили
највиша спортска и друштвена признања за аматерски рад и изванредне
резултате на пољу масовне физичке културе у општини Крушевац.
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ОКРУЖНИ ФИСКУЛТУРНИ ОДБОР КРУШЕВАЦ

Окружни фискултурни одбор у Крушевцу основан је 5. маја 1945. године.
Председник је био Владислав Бајчевић, потпредседник Ђорђе Матић, секретар
Душан Ракић, благајник Видоје Петровић, културно просветни референт
Вукоман Тодоровић, референт за гимнастику Ђорђе Манојловић. Чланови
одбора су: Стојан Гајић, Селимир Динић, и Бранко Миошевић.
Фискултурни одбор се залагао пре свега да оживи спорт у округу, тако да сваки
омладинац ради у некој спортској грани. Већ 17. маја 1945. године, на
иницијативу чланова друштва „Соко“, оснива се гимнастичко друштво „Милоје
Закић“. За председника друштва изабран је Ђорђе Матић. Наредне 1946.
године, друштво одржава фискултурни слет у Крушевцу. Прва редовна
скупштина Управног одбора (Секретаријата) Окружног фискултурног одбора
Крушевац одржана је 18. новембра 1945. године у просторијама ОФО-а у Дому
културе. Присутни су били следећи делегати фискултурних друштава : ФД
“Закић“ и ФД “Баџа“ из Крушевца, ФД “Борац“ из Бивоља, ФД “Чајка“ из
Трстеника, ФД “Копаоник“ из Бруса, ФД „Ћићевац“ из Ћићевца, ФД “Буковик“
из Ражња, ФД “Мирко Томић из Варварина, ФД “Бања“ из Врњачке Бање,
Среских иницијативних одбора срезова крушевачког, расинског, копаоничког,
темнићког и Фискултурни одбор за Варварин село.
Извештај о раду за непуну годину од оснивања, говори да је ОФО учинио
велики напор на организацији друштава, када није било ни средстава ни
стручног кадра, јер су бивши активисти спортски функционери остали
пасивни. Ипак, формирано је 12 фискултурних друштава, од којих су 8
пријављена, а 4 нису. На територији округа постоје 4 иницијативна среска
фискултурна одбора. На територији округа нема ни једно спортско игралиште,
а такође ни један спортски дом. Изабрана је нова управа: председник Душан
Ракић, I потпредседник Милош Илић, II потпредседник Ђорђе Манојловић, III
потпредседник Светислав Нинковић, I секретар Владета Васић, II секретар
Војислав Качаник, I благајник Јован Петровић, II благајник Љубинка Пешић,
економ Стојко Јовановић. Дат је предлог да ОФО-у припадне сва имовина
бившег крушевачког лоптачког подсавеза (ИАК, Фудбалски клуб “Напредак“
Крушевац)
На првој редовној седници Окружног фискултурног одбора, 22. новембра
1945. године, између осталог, донета је одлука да се досадашњи „Пионирски
дом“ преузме јер је прешао у својину ОФО-а. До оснивања Градског
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фискултурног одбора ОФО ће располагати домом и по оснивању, ставити му
дом на располагање.
Прва Конференција секретара фискултурних друштава и секретара среских
Иницијативних одбора одржана је 20. јануара 1946. године у заједници са
представницима ОФО-а.
Конференцији су присуствовали секретари: „Закић“ Милорад Качаник, „Баџа“
Драган Бекрић, „Борац“ Стојко Јовановић, „Врњци“ Стојан Денчић,
„Копаоник“ Парађанин, „Среског иницијативног одбора расинског“ Драган
Живановић,“ Срез ражањски“ Србислав Савић,“ Срез жупски“ Душан
Каралић, као и новоформираних фискултурних друштава „Партизан“ Тржац
Милош и „Бојић“ Гаревина Сава Дамњановић. Циљ сазване конференције био
је указивање на грешке у досадашњем раду и припрема за предстојећи сеоски
слет. Основано је Фискултурно друштво „Гаглово“.
На седници ОФО-а 14. фебруара 1946. године решено је да се Будимир
Миливојевић прогласи за окружног референта за фудбалску секцију овог
одбора. Досадашњи референт Александар Лека Павловић смењен је са
дужности услед неактивности. Већ 20. фебруара Будимир Миливојевић
предлаже да се образује Одбор за фудбал.
Друга редовна скупштина Окружног фискултурног одбора Крушевац одржана
је 5. априла 1946. године, када је између осталог изабрана нова управа:
председник Душан Ракић, I потпредседник Ђорђе Манојловић, II
потпредседник Милош Илић, III потпредседник Светислав Нинковић, I
секретар Војислав Качаник , II секретар Стојан Николић, III секретар Стојко
Јовановић, I благајник Јован Петровић, II благајник Сава Мијушковић, економ
Стојко Јовановић. На истој седници изабрано је десет референата секција.
Референт за фудбал био је Будимир Миливојевић.
Оставке су дали 27. јуна 1946. год.: Милош Илић, Светислав Нинковић, Сава
Мијушковић и Будимир Миливојевић. Изабрани су нови чланови: II
потпредседник Живота Костић, II секретар Миодраг Ракић Тоја, II благајник
Алекса Минаковић и референт за фудбал Милутин Арсић.
На седници секретаријата ОФО-а 3. јула 1946. године, известилац Душан
Ракић поднео је извештај о раду среских фискултурних одбора и при томе
нарочито истакао рад у срезовима: Крушевац, Брус, Ражањ. Изнео је да у
срезовима: Варварин, Александровац, Расина (Крушевац) постоје још увек
иницијативни одбори који ће се у најскорије време оформити.
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На седници секретаријата ОФО-а Крушевац, 11. јула 1946. године прочитан је
акт ГОФСС-а (Главни одбор Фискултурних савеза Србије) бр. 1975, којим је
основан Окружни центар ЗРЕН („За републику напред“) па је решено да се
одржи специјални састанак 12. августа исте године између чланова Окружног
ЗРЕН и представника Југословенске армије, Окружног одбора народне
омладине, Синдиката, Окружног народног фронта и Окружног народног
одбора, на коме се дефинитивно решило питање ЗРЕН-а, који је одмах отпочео
рад. За председника Окружног центра ЗРЕН изабран је Душан Ракић, за
руководиоца одсека за организацију такмичења Ђорђе Манојловић, I
потпредседник ОФО-а, за секретара Мирослав Митић, пропагандни референт
ОФО-а.
На седници секретаријата ОФО-а, 15. августа 1946. године између осталог ФД
“Закић“ преложио је да му ФД“14. октобар“ приђе као актив и на молбу
друштва да се преко овог одбора позову представници ФД „14. октобар“ и
представници ФД “Закић“ ради договора. На следећу седницу дошли су
представници ФД “14. октобар“ док су представници ФД “Закић“ били
спречени одласком у Вршац.
На годишњој скупштини Окружног фискултурног одбора, 15. децембра 1946.
године присутан је делегат ФИСАС-а Влада Спајић и делегати свих
фискултурних одбора осим друштва „Мирко Томић“, „Буковик“, „Ћићевац“ и “
Среског фискултурног одбора среза крушевачког“. Између осталог дата је
разрешница старој управи, а изабрана је нова управа: председник Љуба
Јовановић, потпредседник Богдан Богуновић, секретар Миодраг Ракић,
организациони секретар Аца Радосављевић, стручни секретар Ђорђе
Манојловић, секретар ЗРЕН-а Мирослав Митић, референт за кадрове Света
Радовановић, за пропаганду Душан Милојковић и за предвојничку обуку Лазар
Бајић.
Надзорни одбор чинили су: председник Душан Ракић, чланови Блажа
Стојковић, Јован Петровић и Војислав Качник.
Референт за гимнастику био је Љуба Сандић, за фудбал Ратибор Вуковић, за
лаку атлетику Добривоје Ружић, за бициклистичку секцију Жика Јовановић, за
здравствену Персида Шишковић, за кошарку Радивоје Лазаревић, за одбојку
Ђорђе Ђокић, за бокс Ратибор Вукотић, за скијање и планинарство Јосип
Влаховић, за шах Душан Милосављевић.
На седници ОФО-а 19. децембра 1946. године донета је одлука да се секција за
фудбал преименује у Одбор за фудбал чији су чланови били: Ратибор Вукотић,
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Бранко Милошевић, Будимир Миливојевић, Степан Нерот, М. Александровић,
Ж. Младеновић, и Станојевић.
Новом територијалном поделом укинути су 1947. године окрузи у Србији, па је
сходно томе укинут Округ крушевачки, али и Срез крушевачки, док је на овој
територији остао само Срез расински који је директно повезан са Владом
Србије. То је условило да дође до реорганизације спортских организација у
срезу расинском.
Седница Секретаријата ОФО-а Крушевац одржала је састанак 7. априла 1947.
године чија је тема била „Реформисање спортских одбора Окружног
фискултурног одбора Крушевац. Седници је присуствовао делегат Главног
одбора Фискултурног савеза Србије Велибор Жикић који каже да се чланови
ОФО-а у Крушевцу разрешавају дужности, а да досадашњи I секретар
Миодраг Ракић се не разрешава дужности, већ остаје повереник Главног
одбора Фискултурног савеза Србије.
Окружни фискултурни одбор укинут је 1947. године.

Председници ОФО-а Крушевац:
Владислав Бајчевић (1918-1979) из Крушевца завршио је Војну занатску школу
у „Обилићеву“. После рата био је секретар Окружног комитета КПЈ у
Крушевцу, секретар Градског комитета КПЈ, председник Среског народног
одбора, председник Народног одбора општине Звездара у Београду,
републички секретар за народно здравље, републички и савезни посланик,
секретар републичког СУБНОР-а Србије, инспектор ЦК Србије и ЦК КПЈ, члан
ГО ССРН Србије, члан ЦК СКС.
Душан Ракић (1923-2014) из Страгара, пре рата био је столарски радник,
активиста АРС-а и комуниста. У рату је био члан Окружног комитета СКОЈ-а
за округ крушевачки и политички комесар Радног батаљона. После рата
завршио је Економску школу за партијске кадрове у Крагујевцу и стекао статус
вишег економисте. Радио је у СДК-а у Крушевцу. Истакнути је спортски
радник.
Љуба Јовановић (1921-1975) из Пасјака пре рата је радио као физички радник у
Заводу за импрегнацију прагова у Крушевцу. После рата радио је као комесар
Окружне милиције у Крушевцу, секретар Среског комитета за Срез расински у
Крушевцу, секретар СКС за Срез копаонички у Брусу, председник Среског
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савеза земљорадничких задруга у Крушевцу, начелник Секретаријата
општенародне одбране општине Крушевац, секретар ОК СКС у Крушевцу,
посланик Скупштине Србије.
Ово су били председници у периоду од 1945. до 1947. године.

СРЕСКИ ФИСКУЛТУРНИ ОДБОР СРЕЗА РАСИНСКОГ
На седници секретаријата ОФО-а Крушевац 7. априла 1947. године делегат
Главног одбора Фискултурног савеза Србије Велибор Жикић укинуо је ОФО
Крушевац и предложио оснивање Среског фискултурног одбора Среза
расинског који ће руководити Градским фискултурним одбором и свим селима
у срезу.
Састав новог Секретаријата среског фискултурног одбора Среза расинског:
председник је Љуба Јовановић, потпредседник Душан Ракић, I секретар
Живојин Николић, II организациони секретар Живојин Анђелковић, III
стручни секретар Ђорђе Манојловић.
На седници Секретаријата среског фискултурног одбор 9. маја 1947. године
присутан је и члан Главног одбора Фискултурног савеза Србије Славољуб
Ђорђевић, чланови Секретаријата среског фискултурног одбора : Стојко
Јовановић, Живојин Николић, Живојин Анђелковић, Љубомир Анђелковић,
Станислав Симић, Ђорђе Манојловић и Мирјана Петровић, повереник
Градског фискултурног одбора Миодраг Ракић, повереници месног народног
одбора народне омладине: Мирољуб Марић и Живојин Ракић.
Славољ Ђукић формира Градски фискултурни одбор, расформира Срески
фискултурни одбор и оснива нов Срески фискултурни одбор.
Изабрана је управа Среског фискултурног одбора Крушевац: председник
Душан Ракић, I секретар Живојин Анђелковић и II секретар Живојин Павловић.
Изабрана је управа Среског фискултурног одбора Крушевац: председник
Миодраг Ракић, I секретар Живојин Николић, II секретар Никола Милановић.
Формирањем Области 1949. територија Среског народног одбора Крушевац
ушла је у састав Обласног народног одбора Крагујевац.
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Председници СФО-а Среза расинског:
Љуба Јовановић (1921-1975) из Пасјака био је председник Окружног
фискултурног одбора.
Душан Ракић (1923-2014) из Страгара био је председник Окружног
фискултурног одбора.

СРЕСКИ САВЕЗ СПОРТОВА КРУШЕВАЦ
Како су 1951. укинуте области у Србији, а територијална подела враћена на
стање како је било раније, тада је почела и реорганизација спорта која је
извршена 1952. године. Формирана је искључиво спортска асоцијација под
називом Савез спортова Србије. Срески фискултурни одбор Крушевац
променио је назив у Срески савез спортова Крушевац – ССС. „Прошле недеље
одржана је редовна годишња скупштина Среског фискултурног одбора да би се
отклонили досадашњи недостаци и приступило унапређењу фискултуре и
спорта. Одлучено је да се постојећи одбор реорганизује у Срески савез
спортова, за управни одбор изабрани су: Драгослав Стојмировић, Михајло
Обрадовић, Бранко Милошевић, Радомир Ћирић, Раде Стојановић, Милутин
Митровић, Ђорђе Ђокић, Драгомир Ђорђевић, Драгиша Стојковић, Драгутин
Обрадовић, Александар Радић, Мира Кнежевић, Стојан Савић, Светислав
Нинковић, Мирослав Митић, Рашко Рашковић, Тика Видојевић, Миодраг
Николић, Жика Ракић, Александар Ђорђевић, Левче Спасић, Мика Митровић,
Мирослав Петровић и Божин Петровић.
Поводом даљих корака у подизању спорта, у новим околностима, 11. марта
1956. године одржана је оснивачка скупштина Среског савеза спортова среза
Крушевац, када је усвојен нови Статут и дате смернице за даљи ток
фискултурних и спортских организација.
Прва изборна конференција ССС-а одржана је 1958. године, а друга 1960.
године.
Председници ССС-а среза Крушевац:
Драгослав Стојмировић рођен је 1926. у Пожаревцу. Дошао је као фудбалер у
Напредак 1947. године . Играо је на месту крила где је давао изванредне
партије и био често стрелац тима. Завршио је Високу школу за физичко
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васпитање у Београду. Предавао је фискултуру у Учитељској школи у
Крушевцу од 1951. до 1957. године. Истакнути је спортски радник.
Ђорђе Митић (1917-1978) из Подгорца је пре рата био берберски радник.
Учесник је НОБ-а од 1941. године. Био је секретар Општинског комитета
савеза комуниста, председник Среског синдикалног већа, први председник ФК“
Напредак“ из Крушевца, народни посланик. Био је члан Обласног фудбалског
одбора Крагујевац, а 1951. године изабран је у Управни одбор ФСЈ, председник
Удружења клубова Друге савезне лиге. Ђорђе Митић је одлуком ФСЈ-а 1977.
године добио одликовање „Заслужни фудбалски радник ФСЈ-а“.
Душан Ракић (1923-2014) из Страгара био је председник Окружног и Среског
фискултурног одбора Крушевац. На место председника Среског савеза
спортова Крушевац биран је 1958. и 1960. године.
Ово су били председници у периоду од 1953. год. до 1961. год.

Допис градској милицији Среског савеза за телесно васпитање „Партизан“
Крушевац 1959. године
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САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СРЕЗА КРУШЕВАЦ
Током 1961. године расформиран је Срески савез спортова Крушевац, а на
истој седници одржана је оснивачка скупштина Среског савеза организација за
физичку културу, СОФК среза Крушевац. О улози организације за физичку
културу реферисао је дотадашњи председник Душан Ракић. После дискусије,
Скупштина је за новог председника Среског савеза организација за физичку
културу изабрала Љубу Јовановића, председника Среске трговинске коморе.
СОФК среза Крушевац укинут је јануара 1963. године.
Председници СОФК среза Крушевац од 1961. до 1963. године били су:
Љуба Јовановић (1921-1975) из Пасјака био је председник Окружног и Среског
фискултурног одбора.
Слободан Јовановић (1929-1985) из Страгара завршио је Учитељску школу у
Београду, Вишу педагошку школу у Крушевцу, Филозофски факултет у
Скопљу. Радио је као учитељ, новинар, професор, управник библиотеке,
секретар заједнице културе, иницијатор значајних културних дешавања.
Заслужан је за развој крушевачке просвете и културе. Био је председник
општине Крушевац.
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САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ОПШТИНЕ
КРУШЕВАЦ

Због потребе за оснивањем организације која би под својим окриљем
обухватила све организације које су се у то време бавиле физичком културом,
дошло је до реорганизације фискултурног покрета.
Фискултурни покрет у Србији реорганизован је 1960. године. Формиран је
Савез организација за физичку културу СОФК у коју се удружују све
организације за физичку културу као и поједина удружења и секције. Свака
општина основала је своју СОФК-у.
На територији бившег среза Крушевац било је девет струковних савеза са
обухваћених 227 организација и укупно 8.517 чланова 1963. године.
Конституисао се нови Општински одбор организација за физичку културу у
Крушевцу 9. априла 1960. године. Председник је био Тома Ћирковић, секретар
Драгољуб Игњатовић.
Управни одбор Општинског одбора организација за физичку културу у
Крушевцу извршио је конституисање 5. фебруара 1961. године. Изабрана је
управа: председник Боривоје Ћирковић, потпредседник Драгутин Обрадовић,
секретари Драгољуб Игњатовић и Томислав Ерић, благајник Хранислав
Ђорђевић. При општини Крушевац формирани су још 1959. године Савет за
физичку културу (председник Десимир Здравковић до 1963. године, затим
Љуба Јовановић) чији је задатак био да развија спортски живот у општини, да
координира рад спортских и неких других организација и да се бави изградњом
спортских терена и објеката за физичку културу преко кога се финансира
СОФК-а.
Фонд преко својих годишњих финансијских планова одваја средства на два
дела, један део за редовну делатност, а један део за инвестиције. Средства за
1963. годину износила су 20,5 милиона старих динара, за 1964. годину 24
милиона старих динара, за 1965. годину су 14,3 милиона старих динара, а за
1966. годину 23 милиона старих динара. До 1963. године физичка култура је
област у којој је у Крушевцу најмање инвестирано, те је наш град и поред
услова за развој масовне физичке културе најслабије опремљен у овом делу
Србије.
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После Југословенског конгреса за физичку културу 1960. године, скоро у свим
школама у Крушевцу основана су друштва за физичку културу: “Нада
Поповић“ - „Основац“, „Бранко Радичевић“ - „Омладинац“, “Доситеј
Обрадовић“ - „Младост“, “Јован Поповић“ Виша Гимназија - „Средњошколац“,
Машинска школа - „Техничар“.
Од када је формирана СОФК-а организовала је фудбалску школу у коју су
уписивани млади фудбалери старости од 13. до 14. године.
Школу је финансирао Центар за физичку културу СОФК. Само после три
године, показало се да некоме у граду смета таква политика, па је Центар за
физичку културу СОФК прекинуо да финансира младе фудбалере, али су
касније отклоњени проблеми и школа фудбала је наставила рад. Половина
дечака ове школе играла је са специјалном дозволом и после лекарског
прегледа. Они су 1967. год. надмоћно освојили прво место (11 утакмица-20
бодова) у Лиги подмлатка Подсавеза крушевачког у којој су поред ОФК
Крушевац такмичили се још: Јединство (М. Головоде), Слога (Ћићевац),
Пепељевац, Младост ВПД, Темнић, Паруновац.
Јануара 1963. године изабрана је нова управа СОФК-е: председник Драгиша
Гајић, потпредседник Љуба Јовановић, секретар Момчило Поповић. Основан је
Општински савез школских друштава за физичку културу у циљу
обједињавања свих школских друштава за физичку културу у Крушевцу.
Априла 1964. године изабрана је нова управа СОФК-е: председник Љуба
Јовановић, потпредседник Жарко Жарић, судија Окружног суда, секретар Ђура
Андрејевић, наставник физичког васпитања.
Следеће године изабрана је нова управа СОФК-е: председник Жарко Жарић, ,
потпредседник Ђура Андрејевић, секретар Момчило Поповић. На истом
састанку формиран је Кадровски центар који ће преузети бригу над
општинским спортским школама и кадровима.
Градња Спортског центра почела је 1965. године, али о њему нико није водио
рачуна и тек га је 1971. преузео СОФК. Исте године СОФК је издвојио 6,5
милиона старих динара за његов завршетак.
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Како је СОФК-а водила политику финансирања и на њен предлог је Фонд
давао новац, само два клуба су добијала : ФК „Напредак“ и Бокс клуб „14
Октобар“, док су други клубови занемарени. Покренута је кампања
финансирања масовног спорта, а СОФК-и се одузима право финансирања и
дозвољава само да се бави само организацијом такмичења. Политиком
финансирања бавила се новооснована организација, Заједница за физичку
културу.
Заједница за физичку културу почеће са радом 1. јануара 1973. године. Фонд за
физичку културу крушевачке општине је укинут, а његове обавезе преносе се
на новоосновану заједницу. Иницијативни одбор за Прву скупштину је
изабран, и за председника је постављен Животије Митић, а чланови су
Десимир Здравковић и Славољуб Обрадовић. Заједница треба да омогући
правилну расподелу новца. Савезу за физичку културу одузето је право
политике финансирања.
Заједница физичке културе основана је фебруара 1973. године. За председника
је постављен Миле Костић, инжењер из „14. октобра“, а за његовог заменика
Слободан Вучковић, наставник физичког васпитања.
Председник Извршног одбора Заједнице је Животије Митић, а секретар
Десимир Здравковић. Заједница за физичку културу Крушевац у договору са
друштвено- политичким руководством града доноси одлуку да се све спортске
активности, значи квалитетни масовни спорт и рекреација, буду обједињени у
једну нову интересну заједницу за физичку културу. Реализовано је оно што је
записано у општинском Статуту, који је усвојен 4. марта 1974. године. На
нивоу града постојало је заједничко спортско друштво квалитетног спорта са
свим секцијама.
У Крушевцу, 15. марта 1974. године одржана је оснивачка скупштина
Међуопштинског савеза организација за физичку културу - СОФК за општине:
Александровац, Брус, Ражањ, Ћићевац, Варварин, Трстеник, Врњачка Бања и
Крушевац. Први председник је био Илија Спајић из Крушевца.
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Детаљ са изложбе „ 25 година физичке културе у Крушевцу“, коју је
организовала СОФК-а у холу Дома синдиката у Крушевцу, 1975. год.

Посетиоци изложбе „25 година физичке културе у Крушевцу“ Дом синдиката
Крушевац, 1975. година
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Десимир Здравковић – Ћеса, аутор изложбе „25 година физичке културе у
Крушевцу“ у организацији тадашње СОФК-е Крушевац, 1975. год.

Додела годишњих признања СОФК-е Крушевац осамдесетих година
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Плакета СОФК Крушевац

Новембарска награда - плакета СОФК Крушевац
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Уручење плакете и дипломе СОФК Крушевац гђи Велинки Спасојевић за
заслуге у синхроном пливању, осамдесетих година
Крушевац је имао изграђене спортске објекте: Спортску салу ДТВ „Партизан“
(1975), халу спортова, стадион “Младост“ и отворене терене за мале спортове
(1976). Основана је 13. јануара 1977. године РО Спортско рекреативни центар
„Младост“ (од 1983. „Багдала“ затим Спортски центар) као израз потребе за
одржавањем спортских објеката у граду.
Пет година након оснивања 1982. године Спортски центар добија модеран
комплекс покривених базена, а 1987. године и комплекс отворених базена.
Заједно са касније изграђених шест тениских и два фудбалска терена Спортски
центар Крушевац постао је један од најсадржајнијих спортских центара у
Србији.
Председници СОФК-е општине Крушевац
1960-1961. Тома Ћирковић (1923-2002) из Александровца, завршио је четири
разреда основне школе, четири разреда трговачке и курс угоститељства. Пре
рата, радио као трговачки помоћник. После рата радио у предузећу УГОП. Од
32

1949. радио у НО Крушевац, одакле долази у предузеће „Партизанка“, потом у
„Крушевац промет“. Дугогодишњи је одборник у насељу Циган мала у
Крушевцу.
1961-1963. Боривоје Ћирковић (1925-1991) из Крушевца постављен је за
директора предузећа „Дуван“ 6. фебруара 1959. године. Касније ради као
комерцијални директор. Истакнути је спортски радник.
1963-1964. Драгиша Гајић (1922-2002) из Града Сталаћа је од 1950. секретар
среза крушевачког, затим председник НОО Крушевац. Поново је биран за
председника НОО Крушевац 28. јуна 1957. године, али је касније смењен.
Директор ДОЗ-а у Крушевцу је од 1962. године. За директора Штофаре
„Бранко Крсмановић“ у Параћину постављен је 1964. Године, а потом је радио
као адвокат у Нишу.
1964-1965. Љуба Јовановић (1921-1975) из Пасјака био је председник
Окружног, Среског фискултурног одбора, потом је председник СОФК-е среза
Крушевац.
1965-1967. Жарко Жарић (1926-2003) из Мишљеновца код Кучева завршио је
Правни факултет. Радио је као истражни судија, затим судија кривичар, али и
као помоћник генералног директора крушевачког Завода за социјално
осигурање. Један је од оснивача планинарско-смучарског друштва „Јастребац“
из Крушевца. Био је председник Туристичке организације Крушевац.
1967-1969. Слободан Мијушковић (1933-2008) из Крушевца радио је као
професор физичког васпитања у Техничком центру у Крушевцу, директор
Дома за ученике „Пане Ђукић Лимар“ у Крушевцу , секретар СИЗ-а за физичку
културу, директор Спортског центра, председник и директор ФК “Напредак“ из
Крушевца.
1969-1971. Драгутин Вулић (1923-2006) из Крушевца као дипломирани
инжењер агрономије био је директор Водне заједнице у Крушевцу, затим
крушевачке филијале осигуравајућег завода „Београд“ и генерални директор
предузећа „Рубин“. Бивши је фудбалер са најдужим стажом у Напретку. Био је
истакнути спортски радник.
1971-1973. Илија Спасић из Крушевца био је економиста и радио је у предузећу
„Мерима“ у Крушевцу, где је 1986. Године био в.д. генералног директора.
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Играо је фудбал, затим је био дугогодишњи истакнути спортски радник. Био је
члан председништва Напретка и учествовао и у другим спортским форумима.
Изабран је на други двогодишњи мандат, али када је основан Међуопштински
СОФК 1974. године постављен је за његовог председника.
1973-1975. Миливоје Соколовић из Витановца завршио је Вишу економску
школу у Београду. Радио је у СО Велики Купци, СО Брус, Синдикалном већу
Крушевац и „Електроистоку“ Крушевац. Био је председник синдиката
„Електропривреде“ Србије. Играо је фудбал за ФК „Копаоник“. Основао је ФК
“Расина“ из Витановца и био је председник СИЗ-а за физичку културу, ФСО-а
Крушевац.
1975-1977. Боривоје Стефановић (1931-1997) из Крушевца завршио је средњу
техничку школу хидрограђевински смер. Постављен 11. априла 1963. за
директора предузећа „Расина“. Спајањем „Расине“ и ГП “Јастребац“ остао је на
месту руководиоца ООУР “Погона за завршне радове“, од 1974. године
директор Стамбеног предузећа у Крушевцу. Бавио се спортом. Био је голман
Напретка.
1977-1979. Десимир Јефтић рођен је 1936. године у Крушевцу. Дипломирао је
1962. године на Машинском факултету у Београду, а 1978. завршио је
постдипломске студије на Машинском факултету, магистрирао и докторирао
техничке науке. Био је професор Машинског факултета београдског
универзитета, од 1978. до 1981. Био је постављен за председника РИВ Србије.
Од 1986. год. био је изванредни и опуномоћени амбасадор Југославије у
Букурешту.
1979-1981. Владимир Лапчевић, рођен 1944. године у Великој Врбници, у
младим данима био је активни спортиста, играо је рукомет. Потом је радио у је
у СУП-у у Крушевцу, био је начелник за комуналне, урбанистичке и стамбене
послове у СО Крушевац, и најзад директор ПИО фонда у Крушевцу. Као
бивши истакнути спортиста, касније је помагао младе спортисте, био је
председник ЖОРК „Напредак“.
1981-1983. Љубомир Аксентијевић (1936-2009) из Бивоља, фудбалску каријеру
почео је у бивољском „Борцу“, потом је играо за Напредак. Као одличан
фудбалер, играо је на месту спојке и био прволигашки играч у београдском“
Радничком“ у веома јакој конкуренцији. Касније, поново долази у Напредак где
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је завршио фудбалску каријеру. Предавао је фискултуру, а био је у једном
периоду и директор Електромашинске школе у Крушевцу.
1983-1988. Драгољуб Талевић (1936-2014) из Крушевца, завршио је машински
факултет и радио је као инжењер у предузећу „14 Октобар. Био је омладински
руководилац и активан друштвено –политички радник. Као такав изабран је за
председника СОФК-е у Крушевцу. На челу СОФК-е био је неколико мандата.
1988-1991. Владан Петровић (1941-2000) из Маренова, завршио је Машински
факултет у Београду, потом Факултет организационих наука у Ријеци. Радио је
као инжењер организације рада у ХИ “Милоје Закић“. Био је делегат на
рукометним утакмицама испред Спортског друштва „Обилићево“. Био је
истакнути спортски радник. Због нарушеног здравља, дао је оставку на место
председника СОФК-е.
1991-1992. Момчило Поповић (1939-2003) из Крушевца, професор физичког
васпитања, предавао је физичко васпитање у ОШ “Нада Поповић“ у Крушевцу,
потом у ОШ “Владислав Савић Јан“ у Паруновцу, где је двадесет година био
директор. Као председник Фонда културе и физичке културе, и као истакнути
спортски радник у више наврата је добијао одликовања. Борио се да спорт има
своје место у друштву и поводом тога, написао је многе серијале о спорту.
У оквиру припрема за реализацију Закона о физичкој култури и Закона о
друштвеним делатностима 1990. године је у Краљеву одржано саветовање
секретара и председника СОФК-и са подручја краљевачког региона.
Учествовали су представници општинских спортских асоцијација из: Краљева,
Чачка, Крушевца, Врњачке Бање, Лучана, Горњег Милановца и Трстеника.
Нису се појавили представници мањих општина, али и целог санџачког
подручја. На саветовању је, између осталог разјашњено да ће веће општине
уместо СИЗ-ова имати Фонд за физичку културу којим руководи Савет фонда
састављен од представника друштвено-политичке заједнице (општине) и
савета организација за физичку културу. О систему такмичења у свим
спортовима коначну реч ће давати СОФК-а која је овлашћена да утврђује
шири интерес. Године 1990. укинут је СИЗ културе, физичке културе и
информисања Крушевац, а уместо њега основан је Фонд културе и физичке
културе. За председника је изабран Момчило Поповић, директор ОШ
“Владислав Савић Јан“ из Паруновца, дугогодишњи спортски радник.
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СПОРТСКИ САВЕЗ КРУШЕВАЦ
Од 1992. године престаје да постоји СОФК-а општине Крушевац, тако да сва
права и обавезе СОФК-е преузима новоосновани Савез спортова општине
Крушевац. Савез спортова општине Крушевац одлуком од 3. маја 1998. године
мења назив у Спортски савез Крушевац.
Градско веће Крушевац донело је одлуку 2008. године да престане са
финансирањем Спортског савеза Крушевац и формирало Одсек за спорт.

Учесници и реализатори “ Кампа спортова“ Спортског савеза Крушевац, 2002.
године

Учесници и реализатори „Кампа спортова“ Спортског савеза Крушевац 2004.
године
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Председници Спортског савеза Крушевац
1992-2000. Радојица Милосављевић, рођен 1948. године из Дедине био је
председник омладине у Дедини, одакле је дошао у општински комитет
омладине у Крушевцу. Био је командант акцијашког насеља „Морава“ у
Ломници, затим управник Спортске хале у Крушевцу , радио је у УГОП
“Жупа“ одакле долази за директора Спортског центра. У више наврата био је
председник ФК „Напредак“. Почео је као председник Савеза спортова општине
Крушевац.
2001-2005. Славиша Миленковић, рођен 1967. године из Крушевца , у свет
рагбија ушао је 1983. године када је постао члан Рагби секције „7 јули“. Потом
одлази у београдски рагби клуб са којим постаје првак Југославије 1986.
године. Вратио се у Крушевац где је формирао Рагби клуб „Крушевац“ чији је
био тренер. Био је селектор женске репрезентације Србије. Радио је као
спортски новинар и тиме се и данас бави.
2005-2008. Драган Петровић, рођен 1951. године у Кузмину код Сремске
Митровице, завршио је Факултет за физичко васпитање у Београду. Радио у
СОФК Косовска Митровица и један је од оснивача Карате савеза КиМ. Био је
професор у Гимназији у Љигу. Затим се запошљава у Спортском центру
Крушевац. Био је председник регионалног Пливачког савеза централне Србије
и потпредседник Пливачког савеза Србије.
2008-2012. Душан Пешић, рођен 1955. године у Крушевцу, легендарни је
крушевачки фудбалер. Фудбалску каријеру је почео у „Напретку“ у коме је
прошао све селекције. За Напредак је играо од 1969. до 1980. године. Играо је
за А фудбалску репрезентацију СФР Југославије. Учесник је Олимпијаде
1980. године. Играо је за „Хајдук“ из Сплита и „Фенербахче“ из Турске. Пешић
је као млад играч критиковао управу клуба због политике довођења играча са
стране и борио се за стварање играча у сопственој школи. Истакнути је
спортски радник.
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САВЕЗ СПОРТОВА КРУШЕВАЦ
На предлог 36 спортских клубова, донета је одлука да се обнови рад бившег
Савеза спортова Крушевац, 12. фебруара 2010. године. Није било баш јасно
шта треба обновити јер је Савез спортова општине Крушевац, 1998. године
само преименован у Спортски савез Крушевац.
Оснивањем Савеза спортова Крушевац, Крушевац је постао један од ретких
градова у Србији који је имао два спортска савеза, с том разликом што ће
досадашњи Спортски савез Крушевца и клубови који су у њему остали одани,
остати ускраћени за средства из градског буџета, док је Савез спортова
Крушевац са 36 клубова чланица примао финансијска средства од града
Крушевца за суфинасирање својих програма.

Најуспешније екипе турнира малог фудбала млађих селекција „Мини
мундијал“ у организацији Савеза спортова Крушевац, 26.10.2010. године.
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Председник Савеза спортова Крушевац
2010-2012. Радомир Јовановић, рођен 1965. године у Крушевцу, завршио је
Пољопривредни факултет, смер ратарство у Београду. Радио је у предузећу
„14. октобар“ у Крушевцу, као шеф набавке у Фабрици хране, затим од 1997.
године у предузећу дувана „Нишавска долина“ , потом у Ветеринарској
станици, а од 2009. године у Пољопривредној саветодавној и стручној служби
Крушевац, где је обављао функцију директора.
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СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА КРУШЕВЦА
На иницијативу Савеза спортова Крушевац и Спортског савеза Крушевац
одржана је 13. децембра 2012. године заједничка Скупштина.
На самом почетку присутнима се обратио градоначелник Крушевца Братислав
Гашић и изразио задовољство што је напокон дошло до одржавања ове
Скупштине, односно до спајања оба савеза у један, који ће имати легимитет
у Спортском савезу Србије. Ово је била прилика да градоначелник упозна
присутне са плановима које град има, а који се односе на инвестиције у области
спорта, новом начину финансирања спортских клубова, где ће сви бити
равноправни, односно финансирани искључиво према рангу у коме се налазе.
На овој Скупштини је донета Одлука о спајању два савеза, Одлука о усвајању
Уговора о спајању уз оснивање новог савеза, и потписани су Уговори о
вансудском поравнању са бившим радницима Спортског савеза Крушевац (14
радника).
Спортски савез града Крушевца је самостална, неполитичка и непрофитна
спортска асоцијација гранских струковних савеза, спортских друштава и
спортских организација на територији града Крушевца, добровољно удружених
ради остваривања заједничких циљева, потреба и интереса у области спорта.
Настао је на оснивачкој Скупштини 13.12. 2012. год. спајањем Спортског
савеза Крушевца и Савеза спортова Крушевац, чиме су решени бројни
проблеми око функционисања спорта на територији града Крушевца. Окупља
82 спортскe организацијe са територије града Крушевца од којих 5 градских
гранских спортских савеза са преко 9.000 активних спортиста. На седници
У.О. Спортског савеза Србије примљен је у чланство Спортског савеза Србије
04.04.2013. године као 199. члан. Спортски савез града Крушевца својим
деловањем доприноси развоју и промоцији спорта у граду Kрушевцу кроз
повећање интересовања грађана за спорт, посебно деце, омладине, жена и
особа са инвалидитетом. Промовише образовну и васпитну функцију спорта,
разумевање, толеранцију и одговорност кроз бављење спортом. Спортски савез
града Крушевца обавља пословe којима се обезбеђују услови за праћење,
развој и унапређење: масовног спорта, школског спорта, врхунског спорта и
спорта особа са посебним потребама и спорта инвалидних лица.
Активно учествује у организацији и реализацији свих спортских догађаја од
значаја за унапређење квантитета и квалитета спорта у граду Крушевцу,
чинећи доступним све спортске догађаје грађанима Крушевца. Спортски савез
града Крушевца прераста у модерну, територијалну, спортску организацију
која је сервис свих спортских организација чланова Савеза и заједно са
Градском управом Крушевац омогућава континуирани развој спорта. То се
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реализује кроз квалитетно одржавање постојећих, изградњу нових спортских
капацитета и стварањем услова за омасовљење спорта, организацију
републичких и међународних спортских манифестација. У 2014. години
добитник је највећег спортског признања Спортског савеза Србије „Мајске
награде“, као најуспешнији територијални Спортски савез у Србији.

Председник Спортског савеза града Крушевца у сали Народне Скупштине
Србије прима „Мајску награду“ 2014. године

У складу са подацима које поседује Спортски савез града Крушевца на
територији града постоји око 170 спортских организација од којих су у
Спортски савез града Крушевца учлањене директно 78 или индиректно преко
градских гранских савеза око 150. Укупан број чланова спортских организација
са територије града Крушевца који се организовано баве спортским
активностима је 9.662 од чега 8037 (83%) мушкараца и 1625 (17%) жена.
Укупан број регистрованих спортиста је 5883, од којих је број регистрованих
жена 897 (13%) лиценцираних тренера, са важећим дозволама за рад је 145
тренера, од којих је 21 жена. Планом и програмом рада, Спортски савез града
Крушевца поштује стратешке циљеве развоја и унапређења спорта на
територији града Крушевца, који су у складу са националном стратегијом
развоја спорта и програмом развоја спорта града Крушевца .
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На иницијативу Спортског савеза града Крушевца снимљен је и премијерно
приказан документарни филм „Филм о спорту града Крушевца“ 2013. год. На
овај начин је представио развој спортова и спортских организација у граду
Крушевцу. Аутор филма био је Крушевљанин и спортски новинар г. Бојан
Сремчевић.
Спортски савез града Крушевца снимио је документарни филм под називом
„Крушевачке спортске легенде“ који је приказан у оквиру прославе
Видовданских свечаности 2015. год. У филму су представљени најуспешнији
спортисти града Крушевца свих времена, што је тада по речима тадашњег
генералног секретара Спортског савеза Србије г. Данета Корице, био
јединствен пројекат на територији Србије.

Премијере филма „Крушевачке спортске легенде“ у крушевачком позоришту,
јун 2015. године
Исте године, Спортски савез града Крушевца са документарним филмом
„Крушевачке спортске легенде“ учествује на Фестивалу спортског филма на
Златибору, а Граду Крушевцу је тим поводом уручена награда за изузетан
допринос српском спорту.
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Конференција за медије поводом приказивања филма „Крушевачке спортске
легенде“ са Фестивалу спортског филма на Златибору

Награда на Фестивалу спортског филма Златибор која је припала граду
Крушевцу, а поводом приказивања филма „Крушевачке спортске легенде“
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Делегација Града Крушевца и Спортског савеза града Крушевца на Фестивалу
спортског филма на Златибору, 2015. године
У оквиру реализације програма, Спортски савез града Крушевца реализовао је
активности из следећих области:
Подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно
бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са
инвалидитетом

Једна од рекреативних вожњи бициклима до Јастрепца у организацији
Спортског савеза града Крушевца, 2017. године
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адаптација и санација отворених спортских терена
набавка реквизита и опреме за отворена спортска игралишта и школе
додела лопти основним школама на територији града Крушевца
организација рекреативних спортских манифестација „Вежбајмо заједно“,
„Рекреативних бициклистичких вожњи“, „Рекреативних пешачких и
планинарских тура“
помоћ у организацији рада и реализацији манифестација Спортског
савеза особа са инвалидитетом Крушевац



Спортски савез града Крушевца у циљу популаризације спорта на селу,
организује традиционално спортско-рекреативну
манифестацију
„Чарапанско надметање“ -народни вишебој у селима : Здравиње, Кукљин,
Рибаре и Велики Купци. Надметања су организована у
месним
заједницама са сеоског подручја града Крушевца,
у следећим
дисциплинама: скок у даљ из места, надвлачење конопца, надвлачење
штапа, бацање камена с рамена, трка у џаковима на 20 метара, чарапанска
трка на 30 метара.



У оквиру традиционалне спортске манифестације „Спортско лето “, коју
већ дужи низ година успешно реализује Спортски савез града Крушевца,
одржавају се турнири: у фудбалу на песку, рукомету на песку, одбојци на
песку, бадминтону, баскету 3 на 3, бич ватерполу и такмичење у пливању
краул техником „краулијада“.



У оквиру популаризације и афирмације аматерског спорта, Спортски
савез града Крушевца одржава низ спортских манифестација: „Ускршњи
фудбалски тријагонал“, „Лига малог фудбала млађих селекција ,
“Крушевачка лига шампиона“ и „Лига малог фудбала Спортског савеза
града Крушевца“.

Унапређење квалитета стручног рада у спорту

Организација бесплатних семинара за стручно усавршавање спортских
стручњака града Крушевца
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Тренерски семинар 2018. године, предавач проф. др Владимир Копривица

Унапређење предшколског и школског спорта

Једна од акција промоције спорта „Спортић у вртић“
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Тестирања моторичких способности ђака 4. разреда ОШ “Нада Поповић“ 2018.
година
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Тестирања моторичких способности перспективних крушевачких спортиста,
август 2020. године

У једанаест вртића Предшколске установе „Ната Вељковић“ одржана је
промотивна спортска манифестација „Спортић у вртић“
- промоција
базичних спортова

Излагање дечијих цртежа на тему „Мој омиљени спорт“

Додела бесплатних ваучера за бављење спортом предшколцима града
Крушевца

Изложба „Историја крушевачког спорта“ у основним школама града
Крушевца

Тестирање моторичких способности ђака четвртог и петог разреда
основних школа са територије града Крушевца (генерација 2007/2008. у 17
основних школа у току 2018. год.

Тестирање моторичких способности ђака четвртог и петог разреда
основних школа са територије града Крушевца (генерација 2008/2009. у 17
основних школа до краја 2019. год.
У вези са пројектом тестирања ђака четвртог и петог разреда, Спортски савез
града Крушевца је успоставио сарадњу са редовним професором Факултета
спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, проф. др Миливојем
Допсајем. Он ће у будућем периоду координирати развој програма
тестирања, дијагностификовања, препознавања и усмеравања (селектирања)
ђака на основу добијених функционалних и морфолошких показатеља у
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адекватне спортске гране. Ово је јединствен пројекат ове врсте у Републици
Србији.
Едукација, саветовање и информисање грађана о значају спорта

Отварање изложбе „Историја крушевачког спорта“ 2016. године, Народни
музеј у Крушевцу

Отварања изложбе „Историја крушевачког спорта“ 2016. година
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Промоције филма о базичним спортовима „У спорт из базе“ у ОШ “Доситеј
Обрадовић“






Спортски савез града Крушевца континуирано преко средстава
информисања, писаним и електронским путем, обавештава и
информише грађане о свим активностима и о значају бављења спортом
и формирању здравих животних навика.
Изложба „Историја крушевачког спорта“ у Народном музеју Крушевац
и основним школама на територији града Крушевца
Реализација акције „У спорт из базе“ пуштање краткометражног филма
ђацима 1-4 разреда о значају базичних спортова (атлетика, гимнастика,
пливање) у трајању 17 минута .

Ажурирање и формирање база података о спортистима, стручњацима и
спортским објектима

Сваке године Спортски савез града Крушевца врши ажурирања базе података о
броју спортиста спортских екипа, спортских стручњака и о постигнутим
резултатима.
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Редовне годишње Скупштине Спортског савеза града Крушевца 2015. године

Додела признања најуспешнијим спортистима, екипама и појединцима 2019.
године
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Организација такмичења која су од значаја за град Крушевац
Укупан број спортских дисциплина и спортова који постоје у Крушевцу у
2021. години је преко 40 који се разврставају на олимпијске, неолимпијске и
мулти спортове.
Град Крушевац је седиште националне ЈКА Шотокан карате федерације
Србије и регионалних гранских асоцијација Пливачког савеза централне
Србије и Атлетског савеза централне Србије.
Спортске организације са територије града Крушевца такмиче се на
регионалним, националним првенствима и националним КУП такмичењима у
појединачним и екипним спортовима.
Најмасовнија гранска спортска организација на територији града Крушевца,
Фудбалски савез града Крушевца окупља 52 фудбалска клуба. Крушевац је
седиште Фудбалског савеза Расинског округа који окупља 106 фудбалских
клубова са територија ( Крушевца, Варварина, Ћићевца, Трстеника, Бруса и
Александровца). Од територијалних гранских савеза у Крушевцу постоје
фудбалски и одбојкашки савез .
На националном нивоу, Крушевац је био домаћин националних првенстава у
свим узрастним категоријама у школском спорту, гимнастици, пливању,
атлетици, бадминтону, брдском бициклизму, карате спорту , мото спорту и
планинарењу .
Крушевац
је организатор и низа регионалних првенстава од којих су
најзаступљенија првенства у пливању , гимнастици, ватерполу , атлетици,
одбојци, кошарци и фудбалу.

Највећи успеси спортских организација на међународној сцени: наступ
Фудбалског клуба „Напредак“ у такмичењу Куп УЕФА у два наврата
(1979/1980. и 2000. године ) и наступ ЖОРК „Напредак“ у Купу европских
градова 1999. године.

Град Крушевац био је успешан домаћин следећих великих међународних
спортских манифестација:


1998. године на затворeним пливачким базенима СЦ ”Крушевац“
одржано је Балканско првенство у пливању
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2000. године на отвореним базенима СЦ “Крушевац“ одржан је
ватерполо турнир Светске лиге.



2012. године на затвореним пливачким базенима СЦ “Крушевац“
одржано је Балканско првенство у пливању.



2016. године на атлетском стадиону СЦ “Крушевац“ одржано је
Балканско атлетско јуниорско првенство.



2016-2021. године на мотокрос стази „Гајић“ у Глобару одржана су
следећа такмичења : Балканско првенство EMX65/85 OPEN,
Источноевропски шампионат у мотокросу и Европски шампионат
EMX65/85.

Председник Спортског савеза Града Крушевца
2012-2024. Бојан Обрадовић (1977) из Крушевца дипломирани менаџер у
спорту, бивши кошаркаш КК Напредак и многих домаћих и иностраних
клубова. Поникао је у крушевачком Напретку, а наступао је за београдски
Раднички, Игокеу, руску Самару, Лимож, ОКК Београд, Атлас, белгијски
Дексио, Пивоварну – Лашко и др. Дипломирани је менаџер у спорту.

Секретари СОФК-е , Спортског савеза Крушевца, Спортског савеза града
Крушевца
1975-1983. Обрад Петронијевић - Фуња
1983-1988. Десимир Здравковић - Ћеса
1988-1993. Мирослав Миладиновић - Мићко
1993-2001. Обрад Петронијевић - Фуња
2001-2009. Беговић Горан - Бега
2010 -2012. Александар Николић (Савез спортова Крушевац)
2013-... генерални секретар Душан Пешић
2013-... технички секретар Александар Николић
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ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ

Установа за физичку културу „Спортски центар Крушевац“ представља
организовани облик газдовања спортским објектима за спорт и рекреацију
чији је власник Град Крушевац.
Основна делатност Спортског центра Крушевац су услуге у области спорта
које се за сада остварују у три сегмента: најам спортских објеката, спортско
подучавање и подизање нивоа физичке културе.
Центар је основан 13. јануара 1977. године као израз потребе за одржавањем
већ постојећих спортских објеката у граду. Претходне 1976. године град је
имао изграђене спортске објекте: Халу спортова , спортску салу ДТВ
„Партизан“, стадион „Младост“ и отворене терене за мале спортове.

Отварања спортске сале ДТВ „Партизан“ 14. октобра 1975. год.
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Свечано отварање спортске сале ДТВ “ Партизан“ 14.10.1975. године

Изградња Хале спортова у Крушевцу
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Завршни радови на „Хали спортова“ у Крушевцу 1976. година

Радови на изградњи западне трибине стадиона „Младост“ у Крушевцу 1976.
година
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Стадион „Младост“ у Крушевцу, завршетак радова 1976. година

Постављање табле за почетак радова на затвореним пливачким базенима у
Крушевцу
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Изградња у пуном јеку затворених пливачких базена у Крушевцу
Пет година након оснивања, 1982. Спортски центар Крушевац добија модеран
комплекс покривених базена, а 1987. године и комплекс откривених базена.

Радови у завршној фази, затворени пливачки базени у Крушевцу
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Завршетак радова на затвореном пливачком базену у Крушевцу 1982. година

Радови на изградњи отворених пливачких базена у Крушевцу
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Заједно са изграђених шест тениских и два фудбалска терена, Спортски центар
Крушевац постао је један од најсадржајнијих спортских центара у Србији.
Касније, 2013. године извршена је реконструкција Хале спортова, а 2014.
године завршени су припремни инфраструктурни радови на два фудбалска
терена, од којих један поседује атлетски стадион.
Две године касније, 2015. година поставља се тартан стаза са осам трака и
завршава се комплетни атлетски стадион. Урађен је стадион са вештачком
травом у власништву Спортског центра Крушевац, чиме град Крушевац
комплетира услове за професионалну припрему спортиста и спортских екипа,
као и за организацију националних и међународних спортских догађаја.
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ОБЈЕКТИ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ
ПОКРИВЕНИ ОБЈЕКТИ
Хала спортова

Хала спортова у Крушевцу
Спортска сала “ Соко“

Спортска сала „Соко „
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Комплекс покривених базена

Затворени пливачки базени СЦ „Крушевац“
Теретана

Теретана Спортског центра Крушевац
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Куглана

Куглана Спортског центра Крушевац
ОТКРИВЕНИ ОБЈЕКТИ
Атлетски стадион

Атлетски стадион у Крушевцу
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Тениски терени

Отворени тениски терени у Крушевцу
Терени за мале спортове

Отворени терени за мале спортове СЦ Крушевац
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Терен за одбојку на песку

Отворен пешчани терен СЦ Крушевац
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САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ
ГРАДА КРУШЕВЦА
Савез за школски спорт града Крушевца постоји и ради од 1978. године и тада
је носио назив Општински савез спортских школских друштава Крушевац.
Председник Савеза у периоду од 1978. до 1984. био је професор Љубиша
Милетић. У том периоду су осим републичких првенстава сваке године,
одржане прве и друге Спортске олимпијске игре ученика Србије.
Након прве школске олимпијаде одржане 1980. у Крагујевцу, Крушевац је
1984. био домаћин друге школске олимпијаде, која се до дана данашњег, и
након десете олимпијаде, сматра најбољом организованом олимпијадом.
У периоду од 1984. до 2005. председник Савеза је био професор Миодраг
Јовановић. У том периоду је организовано још пет олимпијада на којима су
ученици нашег града постизали запажене резултате.

Руководиоци „Кампа спортова“, заједничка фотографија
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Руководиоци „Кампа спортова“ у оквиру Савеза за школски спорт 2000. године

Године 1992. Савез је по први пут организовао Камп спортова , који је постао
препознатљиво обележје града Крушевца у школском спорту. Камп се од тада
па до данас, уз мале прекиде, организује сваке године и окупља
најталентованије младе будуће спортисте Крушевца.

Колективна фотографија свих учесника и руководилаца Кампа спортова 2007.
године у Крушевцу
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Отварања Кампа спортова, дефиле у Хали спортова у Крушевцу

Колективна фотографија учесника и руководилаца Кампа спортова 2008.
године
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Године 1998. Савез мења свој назив у Савез за школски спорт и олимпијско
васпитање. Након олимпијаде у Зајечару, на челу Савеза је професор Гордана
Радисављевић и у том периоду се започело са спортским радионицама, а
спортска достигнућа су подигнута на још виши ниво, тако да наш Савез котира
као најуспешнији у Србији.
Године 2012. Савез поново мења име и добија данашњи назив Савез за
школски спорт града Крушевца.
Од 2013. године на челу Савеза је професор Горан Миленковић са којим Савез
наставља са Кампом спортова, спортским радионицама и постиже запажене
резултате на државним првенствима и на јубиларној десетој олимпијади у
Врању.
На Скупштини удружења 2017. год. за председницу је изабрана наставница
физичког васпитања Бранка Филиповић, наставник у крушевачкој Гимназији
која наставља са активностима Савеза за школски спорт града Крушевца. Уз
помоћ Града Крушевца и Савеза за школски спорт Србије у периоду 20172021. године реализује планом предвиђена дешавања. Савез за школски спорт
града Крушевца успешан је реализатор школских градских, окружних,
регионалних и републичких такмичења у оквиру школског спорта.
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ФУДБАЛ

Пре свега, фудбал је један од првих спортова који је продро у нашу средину.
Као најмасовнији спорт започео је постојање у Крушевцу 1913. године на
иницијативу ондашњег наставника гимнастике крушевачке Гимназије Берганта
(пореклом Чеха). Након распуста 1914. године долази до објаве рата и прве
избеглице долазе у Крушевац. Један од њих је био и Јован Ружић из Београда
који је успео у Крушевцу да створи једну јаку и уиграну екипу. За време рата
се у Крушевцу чак и играо фудбал са Аустро-угарским војницима. Већ маја
месеца 1919. године група омладинаца обућарских радника основала је
фудбалски клуб „Напредак“. Управо 1920. година је била почетак златног доба
крушевачког фудбала, а иницијативом омладине и власти формиран је СК
“Цар Лазар“ који је у наредним годинама постао главни клуб града. Играо је
пријатељске утакмице против Ниша, Лесковца, Чачка и Јагодине и све сусрете
решавао је у своју корист и с правом добија надимак „Провинцијски Уругвај“.
1925. године „Напредак“ мења име у „Обилић“ и прву утакмицу игра против
„Цара Лазара“, губи са 16:2, да би наредне године све своје сусрете решавао у
своју корист.

Фудбалери спортског клуба „Игла“ 1926. год.
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Године 1927. „Цар Лазар“ се такмичи у лиги Моравске жупе и заузима друго
место , а наредне постаје првак новоосноване Западно – моравске жупе све до
оснивања Нишког лопташког подсавеза.

Спортски клуб „Цар Лазар“ 1927. год
Београдска „Југославија“ гостује у Крушевцу 1928. године, где је савладала
„Обилић“ са 6:0. Почиње друго златно доба крушевачког фудбала 1927. год.
Играти фудбал за „Цар Лазар“ била је привилегија. Из тог клуба су настале и
будуће звезде: Фирга, браћа Миливојевић, Чиле Боровић, а касније и многа
друга позната имена. Постају прваци Западно-моравске жупе, да би 1930.
године поновили исти успех, с тим што и „Обилић“ постаје све јачи. На другој
страни формира се нови клуб СК „Грађански“. Следеће две године 1931. и
1932. завршава се друго златно доба крушевачког фудбала. Те године, 20. јула
игра се и прва ноћна утакмица против „Слоге“ из Београда. Наредне године
„Цар Лазар“ постаје првак нишког подсавеза. Године 1935. долази до
узбурканости у крушевачком фудбалу јер „Обилић“ постаје најбољи, и у
наредном периоду 1937/ 1938. године постаје првак Нишког подсавеза.
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Крушевачки фудбалери на прослави 550 година од Косовског боја, 28.06.1939.
године
Ипак 1939. и 1940. године „Цар Лазар“ после тренутне кризе као првак
подсавеза стиче право да игра за улазак у фудбалску лигу Србије.

Фудбалски клуб Крушевац, игралиште Обилић 1942. година
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Доласком окупације, крушевачки спортски живот нашао се у врло тешком
положају. Ипак, након ослобођења, спортска омладина и синдикат позвали су
љубитеље спорта и спортске раднике да организују фискултурни живот.
Први клуб у Крушевцу после ослобођења основан је 14. марта 1945. године и је
добио име „Слобода“. На челу овога клуба стајао је Света Нинковић. Прве
пријатељске утакмице одигране су у Параћину и Врњачкој Бањи и обе решене
у корист Крушевљана.
Прва лига крушевачког округа оснива се 1946. године. Победник ове лиге је
„Милоје Закић“ док клуб „Баџа“ у пријатељском сусрету у Крушевцу,
убедљиво побеђује екипу „Коста Стаменковић“ из Лесковца. Екипа „Милоје
Закића“ у овом периоду најчешће је играла у саставу: Поповић, Вуковић 1 и 2,
Милошевић, Вулић, Николић, Миливојевић, Петровић 1, Петровић 2, Боровић
и Нешић. У то време јављају се и млади играчи који много обећавају из клуба
„М. Закић“ Танасковић и Ристић, а из „Баџе“ Здравковић и Пешић.
На првом такмичењу за првенство Србије екипу „Милоје Закића“ избаца из
даљег такмичења „Полет“ из Светозарева са 2:1. Друго првенство Србије
почиње 8. септембра 1946. године. Екипа „Милоја Закића“ заузима друго место
иза „Радничког“ из Крагујевца који је катастрофално поразио Крушевљане у
Крагујевцу са 9:1.
Само неколико дана после катастрофе „Милоја Закића“ 8. децембра 1946.
године оснива се спортско друштво „Напредак“ фузијом „Баџе“, „Милоја
Закића“ и „14. октобра“, а за председника је изабран Ђорђе Матић.
Новооснована екипа је била врло јака и ниже победе над „Македонијом“ из
Скопља, „Приштином“, а екипу „14. октобра“ из Ниша, члана прве савезне лиге
поразила је са 5:0.
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ФК „Напредак“ 1947. година
Година 1948. је вишеструко значајна за крушевачки фудбал. Крушевац постаје
најзначајнији фудбалски центар у Србији. Најпре „Напредак“ осваја прво место
у трећој зони, затим осваја прво место у Србији победом над шабачким
„Подрињем“. Овакви успеси и победе подигли су углед крушевачког фудбала и
самог града као спортског центра. „Напредак“ улази у завршна такмичења за
КУП Југославије и губи од „Црвене звезде“ у Крушевцу. „Напредак“ је у овом
периоду најчешће играо у саставу: Поповић, Вуковић 2, Петровић 1, Вуковић 3,
Вуковић 1, Вулић, Перовић, Петровић 2, Живковић, Стоимировић, Боровић,
Лазаревић, Јакшић. “Напредак“ игра квалификације за улазак у другу савезну
лигу 1948. године. У трећој утакмици са „Пролетером“ из Осјека у Сарајеву
„Напредак“ несрећно губи са 1:0. Екипа „Напредак“ у 1949. години постиже
значајне резултате на првенству Србије. Заузима друго место и кроз две
квалификације улази у другу савезну јединствену лигу. У КУП такмичењу
долази до четвртфинала где у Београду од „Партизана“ несрећно губи са 3:2.
„Напредак“ се у 1950. години налази у јединственој другој савезној лиги, где се
у току целог првенства налази при врху табеле и као такав улази у прву савезну
лигу, која је уједно и највећи успех фудбала у нашем крају од свог постојања.
Кроз другу савезну лигу „Напредак“ је најчешће наступао у следећем саставу:
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Ференчевић, Здравковић, Петровић 1, Перовић, Вулић, Вуковић 1, Вуковић 3,
Вуковић 2, Петровић 2, Јагодић, Боровић, Јовановић, Лазаревић и Танасковић.
„Напредак“ у овом периоду није имао никаква финансијска средства за рад, на
утакмице се путовало камионима и са конзервом у џепу. „Напредак“ исте
године побеђује екипу прве лиге „Милиционера“ у Загребу са 3:0, за КУП
Југославије улази у завршна такмичења и губи од БСК-а са 1:0. Година 1951.
представља зенит крушевачког фудбала и његово највеће достигнуће „златно
доба“.
Те године крушевачки „Напредак“ се такмичи у првој савезној лиги. Међутим,
важно је да се напомене да је у то време југословенски фудбал био на врхунцу
своје моћи, тако да ниво такмичења и успех „Напретка“ треба мерити другом
мером. „Напредак“ је несрећно губио добијене утакмице јер у својим редовима
није имао довољан број квалитетних голмана који су могли да задрже
страховите шутеве ондашњих играча као: Бобека, Митића, Чајковског,
Матошића, Велфа и Вукаса. „Напредак“ је велики број утакмица, на страни и
код куће, губио са по једним голом разлике. Наш успешни клуб “Напредак“ је у
овом периоду најчешће наступао у саставу: Ференчевић, Здравковић, Перовић ,
Перовић, Вулић, Раданов, Јовановић, Вуковић, Вуковић, Петровић, Јагодић,
Жупац, Боровић, Лазаревић и Златановић. Тим је у овом периоду играо
неколико међународних утакмица са екипама Бугарске, Израела и Аустрије и
све решио у своју корист.
Наредне 1952. године „Напредак“ се такмичи у подсавезу јер се исте године
расформирала друга и трећа савезна лига, затим српска лига, а „Напредак“
опет почиње испочетка. Прошетавши се кроз крагујевачки подсавез
„Напредак“ се следеће године такмичи у јединственој другој лиги јер је у
квалификацијама победио све своје противнике. Клуб у овом периоду напушта
један број играча и одлази у Београд, где се пријављују за екипе „БСК“ и
„Црвену звезду“. „Напредак“ у овом периоду наступа са измењеним тимом
који игра у следећем саставу: Ференчевић, Здравковић, Петровић , Перовић,
Вулић, Tанасковић, Вуковић, Петровић , Златановић, Пантић, Стоимировић и
Ристић.
У овом периоду крушевачки клубови „Расина“, „14 октобар“ и „Борац“
постижу добре резултате, а по селима се оснивају сеоски активи. 1956 године
се се расформирала друга савезна лига „Напредак“ и „Мачва“ уместо да сиђу у
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ЗОНУ неправилном одлуком Фудбалског савеза Србије отишли су у подсавез.
„Напредак“ у 1956 години осваја прво место у подсавезу и улази у четврту
Зону, а „Борац“ и „14 октобар“ такмиче се у крагујевачком подсавезу. У овом
периоду „Напредак“ игра у саставу: Степић, Крстић, Здравковић, Пантић,
Антић, Петровић , Петровић , Стоиљковић, Михајловић, Дурковић, Томић,
Аксентијевић, Јовичић, Сумзеоровић, Костић, Ђорђевић, Ристић, Перовић,
Вуковић и Спасић.
„Напредак” се у овој години такмичи у четвртој зони и заузима средину
табеле, а одмах идуће године игра квалификације за прву савезну лигу са
„Ријеком“ и „Спартаком“ и због повреде једног броја стандарних играча није
успео да се квалификује за прву лигу већ се идуће године такмичи у дугој
савезној лиги у коју је ушао као првак четврте зоне. Екипа је кроз ЗОНУ
наступала у следећем саставу: Степић, Здравковић, Пантић, Ђорђевић,
Ивковић, Вулић, Петровић, Томић, Петровић , Ристић, Аксентијевић,
Сузмеровић, Кушић, Станојевић, Ивезић, Јовичић, Б. Стефановић. „Напредак“
се у 1958/1959 години такмичио у дугој савезној лиги и у јесењем делу се
смењивао на челу са „Београдом“. На крају овог дела заузима друго место. На
крају првенства заузима пето место док „Борац“ из Бивоља у подсавезу
заузима прво место и кроз квалификације улази у крагујевачку ЗОНУ. За
„Напредак“ у овом периоду наступали су следећи играчи: Степић, Исаиловић,
Здравковић, Ивковић, Викторовић, Вулић, Николић, Јовичић, Кушић,
Милићевић, Ристић, Аксентијевић, Томић. Следеће године „Напредак“ се
такмичи у другој савезној лиги , после завршетка првог дела првенства се
налази у средини табеле.
У тиму је играло још неколико старих играча из славних дана крушевачког
фудбала, они пре почетка пролећног дела првенства 1960. године напуштају
фудбал. „Напредак“ испада из друге лиге. Била је то тужна година крушевачког
фудбала. Ово је значило крај престижа крушевачког фудбала. Можда и више.
То је био пад испод нивоа који је икад био познат. Ово није једно обично
испадање из једног такмичења. То за крушевачки фудбал значи много више. То
је крај једне воље за обнову фудбала, то је разочарење онима који су
крушевачки фудбал неговали.
„Напредак“ креће новим погрешним путем, почео је да купује играче који су
често пута били далеко, далеко испод просека његових ранијих фудбалера.
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„Напредак“ се наредне четири године такмичи у крагујевачком подсавезу, а
1964 године у једној од група Српске лиге.

ФК“ Напредак“ шездесетих година
Услови за рад клуба се нагло поправљају, клуб располаже са већим
финансијским средствима. „Напредак“ игра квалификације са екипом
„Трстеника“ и „Младим радником“ из Пожаревца и као победник улази у
јединствену Српску лигу. „Напредак“ у овом периоду најчешће наступа у овом
саставу: Џунић, Исаиловић, Ђорић, Митић, Арсић, Ступљанин, Дубовац,
Брадарић, Жупац, Крстић, Трифуновић, Војницалијевић, Весић, Милошевић,
Павловић, Николић, Ћирковић и Миљковић. Године 1968. формирају се
четири групе друге савезне лиге и „Напредак“ као петопласирана екипа
јединствене лиге Србије, улази у другу лигу.
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Фудбалери Напретка шездесетих година
Услови клуба се свакодневно поправљају, а „Напредак“ у сезонама 1970/1971.
године наступа у следећем саставу: Милосављевић, Живковић, Милошевић,
Ивковић, Весић, Ћирковић, Миљковић, Анђелковић, Шкоро, Младеновић,
Илић, Дубовац, Брадарић, Милићевић, Томић, Радовановић и други и постиже
значајне резултате.
У пријатељским сусретима побеђује у Крушевцу „Црвену звезду“ и
„Војводину“, а за КУП Југославије елиминише на пенале и „Партизан“ из
Београда. У овом периоду нарочито су развијена сеоска и радничка такмичења
у фудбалу на територији Општине на коме сваке године учествује по неколико
хиљаде омладинаца.
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Један несвакидашњи подухват направљен је 1976. године. Тада је за само два
месеца изграђен комплетан фудбалски стадион који је утакмицом против
Загреба 26. августа 1976. године и званично отворен .

Напредак - Загреб 2:0, Јовица Шкоро у акцији
30. маја 1976. године „Напредак“ поново обезбеђује пласман у елитни ранг,
захваљујући победи над“ Радом“ од 8:2. Тада је четири гола за“ Напредак“
постигао касније тренер Јовица Шкоро (слика из скоријег периода десно), три
гола је постигао Јаковљевић и један Ћусловић. Те сезоне за“ Напредак“ су
играли Владимир Милосављевић, Зоран Симовић, Јован Ђорђевић, Млађа
Радовановић, Петар Трипковић, Драган Томић, Коста Радовановић, Мило
Никиновић, Драгиша Илић, Милорад Јовановић, Јовица Шкоро, Павле Јевтић,
Драгиша Шусловић, Душан Пешић, Миломир Јаковљевић, Братислав
Милићевић, Предраг Бубања, Драган Чарапић и Небојша Карамарковић.
Тренер је био Драган Бојовић.
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Екипу су за наредну сезону појачали Душан Ћосић, Драгољуб Костић, Зоран
Вулетић и Миленко Рајковић. У Првој лиги екипу је водио Владица Поповић,
али се „Напредак“ већ после једне сезоне вратио у нижи ранг.

ФК „Напредак“осамдесетих година
Напредак се муњевито враћа у Прву лигу наредне сезоне и у сезони 1978/79.
обезбеђује опстанак захваљујући нерешеним резултатом у последњем колу у
Тузли, Слобода - Напредак.
Те сезоне Напредак је у Београду на стадиону ЈНА савладао екипу Партизана
3:0. У том мечу играли су Симовић, Момировић, Пештерац (Вулетић),
Христовски, Бабић, Карамарковић, Јаковљевић, Јовановић (Пешић), Томић,
Комљеновић и Трипковић.
У сезони 1979/80. клуб постиже највећи успех у својој историји под палицом
тренера Томе Калоперовића - пласман у Куп УЕФА. У првој рунди противник
је била екипа Динама из Дрездена, испоставиће се непремостива препрека за
нашу екипу. Оба меча добили су Немци резултатом 1:0 и Напредак је завршио
такмичење у Европи.
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Утакмице против Динама играли су: Драган Ерић, Пештерац, Јашаревић,
Карамарковић, Јуричко, Тупајић, Јовановић, Костић и Панић, а шеф стручног
штаба је био Михић Миленко.

Напредак –Партизан 1987. године на стадиону „Младост“
Напредак је током деведесетих био на граници између Прве и Друге лиге.
У сезони 1999/2000. Напредак обезбеђује пласман у елитни ранг и исте сезоне
бележи највећи успех у домаћим такмичењима. У финалу Купа СР
Југославије 2000. године, поражен је са 4:0 од Црвене звезде, а као финалиста
Напредак се пласирао у Куп УЕФА. Овај пут, клуб је имао мало више успеха у
односу на први наступ у Купу УЕФА, савладавши естонски клуб „Виљанди
Тулевик“ у првом колу укупним резултатом 6:2. У другом колу, Напредак
испада од грчког клуба ОФИ са Крита са укупним резултатом 0:6. Клуб је исте
сезоне прешао у другу лигу, све док није поново у сезони 2003/04. учествовао у
Првој лиги у којој је забележио исте резултате као и претходни пут. Пети пут
испао након промоције.
Након независности Црне Горе 2006. године, клубови из Црне Горе су се
повукли из такмичења и формирала се лига која је обухватала клубове само са
територије Србије. У сезони 2006 /07, Напредак заузима треће место у Другој
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лиги Србије, што је било недовољно за пласман у Суперлигу Србије. Међутим,
19. јула 2007. године, Фудбалски савез Србије је одлучио да ће Напредак
заменити Младост из Апатина у Суперлиги, која се повукла из такмичења.
У сезони 2007/08. екипа заузима 5. место на табели, једно место испод позиције
које води у Куп УЕФА. Две сезоне касније, 2009/10. Напредак испада у нижи
ранг.
Почетком 2012. год. клуб преузима нови менаџмент који доводи нове играче.
Једно од запаженијих појачања је бивши нападач АПОЕЛ-а, Ненад
Миросављевић. Месец дана након потписивања уговора са Миросављевићем,
на место директора долази Горан Карић са циљем да врати клуб у Суперлигу.
У првој полусезони, екипа Напретка се налазила у доњој половини табеле, а
затим је серијом одличних резултата на крају сезоне, заузела шесту позицију
у Првој лиги.
Почетком нове сезоне, 17. септембра 2012. Владимир Арсић постаје нови
директор уместо Карића. Након тога, нови менаџмент врши измене на грбу и
реконструкцију стадиона. Напредак се коначно враћа у Суперлигу, заузевши
прво место на табели у сезони 2012/13.
У првој сезони након промоције, Напредак је успео да сачува место у
Суперлиги, заузевши девету позицију. Међутим, следеће сезоне, као
четрнаестопласирана екипа у Суперлиги, Напредак се суочио у баражу за
опстанак са Металцем из Горњег Милановца, трећепласираном екипе Прве
лиге Србије.
Након пораза у гостима резултатом 3:1 и нерешеног исхода у Крушевцу 1:1,
Напредак је поново завршио у Првој лиги Србије. Врло кратко су се задржали у
Првој лиги, па су се већ следеће сезоне вратили назад у елитно такмичење као
првопласирана екипа. На почетку сезоне 2016/17. екипа Напретка је у првом
колу одиграла нерешено против екипе Црвене звезде 2:2, док је у другом
савладала на домаћем терену Партизан, резултатом 2:1.
Напредак је наставио са добрим резултатима и на полусезони је заузео 4. место
на табели. У зимском прелазном року, екипу преузима Вук Рашовић, након
што је Драган Ивановић напустио Напредак и потписао уговор
са Војводином. Вук Рашовић напушта клуб на крају сезоне и Напредак заузима
6. место чиме није остварио пласман у европска такмичења.
Тренерско место преузима Ненад Сакић пре почетка сезоне 2017/18. Након
серије лоших резултата, Сакић подноси оставку и његово место
преузима Милорад Косановић.
Прва утакмица под руководством Косановића је била против Партизана у
Београду која се завршила резултатом 1:1. Екипа касније побеђује на домаћем
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терену Црвену звезду резултатом 1:0 поготком Николе Митровића у надокнади
времена, што је био први пораз Црвене звезде у сезони, касније побеђује и
Спартак, Раднички из Ниша као и Војводину из Новог Сада и тиме остварује
победе против највећих клубова у Србији.
У наставку сезоне, Напредак побеђује Партизан под Багдалом
2:1 головима Уроша Ђерића и Алексе Вукановића и тиме је постао први тим
који је победио оба вечита ривала на домаћем терену у сезони 2017/18.
И наредних година у сезонама 2018/2019. и 2019/2020. као и 2020/2021. ФК
„Напредак“ се такмичи у Супер лиги Србије као стандардан члан супер лиге.

Екипа ФК “Напредак“ сезона 2021/2022.

Фудбалски клуб „Обилићево“ је формиран 1933. године када је формирано
спортско друштво „Обилићево”. Оснивач овог клуба била је тадашња барутана
„Обилићево”. Она је касније постала Војно технички завод, потом Гумарска
индустрија „Милоје Закић“ те коначно корпорација “Трајал“.
Први званичан меч клуб је одиграо у новембру 1933. године и победили су
тадашњи Трговачки такође из Крушевца са 6:0.
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Клуб је од оснивања играо различите рангове такмичења, а најуспешнији
период свакако је такмичење у Другој лиги Југославије, група-Исток.
Клуб је у овом рангу провео три сезоне од 1999. године до 2002. године, а
најуспешнија је била прва на крају које је Трајал заузео 7. место на табели.
На крају сезоне 2001/2002. клуб је заузевши 15. место у својој групи испао у
Српску лигу. Након периода посртања и слабијих резултата, клуб се нашао у
последњем 5. рангу такмичења 2015/2016. године у лиги под окриљем
Фудбалског савеза града Крушевца.
Фудбалски клуб „Трајал“ у савременој историји крушевачког фудбала
доживљава успон који
почиње 2016. године када је клуб преузело
руководство на челу са председником клуба Владаном Гашићем. Клуб је на
полусезони заузимао претпоследње место са 18. поена мање од тада
првопласиране екипе “Шанац“.
У другом делу првенства забележили су свих 15 победа и на крају завршили на
првом месту са 3 бода више од најближих пратилаца. Трајал је од Прве
Расинске окружне лиге (5. ранг), дошао до Српске лиге Исток (3. ранг),
прелазећи из године у годину у виши ранг такмичења.
На полусезони Српске лиге Исток налазе се на првом месту. Победом над
Тимоком из Зајечара пласирали су се у Прву лигу Србије као први на табели,
где успешно игра у сезонама 2018/2019, 2019/2020. У сезони 2020/2021. враћа
се у ранг ниже, тј. Српску фудбалску лигу.

Екипа ФК“Трајал“ сезона 2020/2021.
Велики значај за развој фудбала на подручју града Крушевца и на подручју
Расинског округа припада Фудбалском савезу града Крушевца и Фудбалском
савезу Расинског округа који окупљају 117 клубова са преко 150 селекција.
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Посебно треба издвојити најтрофејнији клуб са простора ФСРО ЖФК“
Напредак“ , освајача првенства и победника КУП-а Србије, учесника женске
лиге шампиона некадашње друголигаше: ФК „Трајал“, ФК “Темнић“, ФК
“Жупа“, ФК “Копаоник“, ФК “Прва Петолетка“, ФК “Борац“ Бивоље и друге.
Фудбалски савез Расинског округа (ФСРО) формиран је у складу са статутом
тадашњег фудбалског савеза Југославије (ФСЈ) а данашњег Фудбалског савеза
Србије (ФСС) 22. децембра 1992. године у Крушевцу. Данас обједињује рад три
општинска и једног градског савеза. Седиште савеза је у Крушевцу.
На територији Фудбалског савеза региона источне Србије, овај савез има
највећи број клубова. Обједињује рад следећих фудбалских савеза: Фудбалског
савеза града Крушевца са 59 фудбалских клубова, Фудбалског савеза општине
Варварин са 21 фудбалским клубом, Фудбалског савеза општине Трстеник са
20 фудбалских клубова и Фудбалског савеза општине Александровац са 17
фудбалских клубова. По статуту ФСРО у оквиру савеза функционишу и две
стручне организације и то: Стручна судијска организација судија (ССООС
ФСРО) и стручна струковна организација.
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КОЊИЧКИ СПОРТ

Коњички спорт у нашем крају почео је да се гаји одмах после Првог светског
рата, а прво такмичење у Крушевцу је одржано 1925. год. на неуређеном
тркалишту под Багдалом које се у наредним годинама традиционално одржава
сваке године. По сећању старих чланова клуба, највише успеха на овим
такмичењима имали су: Сава Шукић, Љуба Недељковић, Љубисав Ћирић,
Стојан Станковић и други. Други светски рат је уништио 80 одсто коња у
нашем крају тако да се и коњички спорт угасио.

Трке коњичког клуба на крушевачком вашаришту 1950. год.
На иницијативу друштвено- политичких радника 1952. године оформљен је
иницијативни одбор састављен од љубитеља коњичког спорта. Одржана је
Оснивачка скупштину 5. октобра 1952. године. Скупштина је одржана у сали
Скупштине општине Крушевац којој је присуствовало преко 60 љубитеља
коњарства. Испред Коњичког савеза Србије, oснивачкој скупштини је
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присуствовао Милутин Димитријевић, тадашњи секретар Коњичког савеза
Србије. На овој скупштини званично је основан клуб за коњички спорт под
именом „ Обилић“. Овај назив усвојен је у знак почасти према легендарном
јунаку из Косовског боја Милошу Обилићу. За првог председника клуба
изабран је пуковник ЈНА Жижић Бошко, за потпредседника Јовановић Сима, а
за секретара Стојановић Раде. Технички референт клуба био је Жижић
Будимир, а у надзорни одбор изабран је Гајић Драгиша, Трипковић Младен и
Момчило Милошевић. Стручни савет клуба су сачињавали: Јовановић
Драгољуб, професор Гимназије, Вукашиновић Влада, сарач, Миљојковић
Милоје, одгајивач из Глободера, Зајић Адам из Врбнице, Јовановић Радосав из
Биковице и Глигорије Глигоријевић из Крушевца.
После завршетка рада Скупштине, у поподневним часовима на хиподрому
приређена су коњичке трке које су означиле почетак организованог такмичења
у коњичком спорту. За организацију ове трке средства су обезбедили
Скупштина општине, Предузеће „УГОП” ,“НАВИП“, а од кладионице је остало
око 1.400 дин. Укупни приходи са улазницама били су 47.400 динара.
На овим првим организованим тркама, такмичили су се коњаници у галопској
дисциплини, касачкој и екипе препонаша. Прво место у галопским тркама
освојио је Јовановић Радослав, одгајивач из Буковице са грлом „Ацко“. У
касачкој дисциплини поред грла чланова клуба учествовали и чланови
коњичког клуба Ћуприје. Од наших касача, ветерана овог спорта, Антић
Аранђел из Омашнице освојио је прво место са кобилом “Тинка“. У оквиру
препонских трка, класна грла гостију из Ћуприје прескакали су баријере,
петобране, водене ровове и заслужено освојили прва места у свим
такмичењима.
У даљем раду, клуб је наставио започету активност уз велико интересовање
свих грађана а посебно омладине и одгајивача са села. ЈНА је клубу пружила
изванредну помоћ стављајући им на располагање војне коње, реквизите и
наставно особље. Организовани су курсеви омладинаца и омладинки у јахању и
опреми коња, тако да је само у 1953. години овај курс завршило око 140
полазника. Клуб је учествовао у теренским јахањима, у одржавању коњичких
трка и гостовао на другим хиподромима, као што су: Лесковац, Ћуприја, Чачак,
Крагујевац, Пожаревац и на београдском хиподрому. На свим такмичењима,
чланови нашег клуба постизали су врло добре резултате.
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Трке запрега на Коширском пољу у Крушевцу средином 20. века
Главна замисао оснивача клуба за коњички спорт била је да се у нашем крају
развије и одгаји високоплеменити коњ, а постепено потисне и уништи обичан
коњ који нема радну издржљивост и отпорност. Упорним радом свих чланова
управе клуба у протеклих двадесетак година, овај задатак добрим делом је
остварен, мада по том питању треба још много тога да се уради. На нашим
такмичењима нема више обичних коња, као што је раније био случај, већ су
њихова места заузели расни високоплеменити коњи који су добрим делом
одгојени од стране чланова овог клуба. Осим тога, развијен је велики број
подмлатка, такође висококвалитетних, па ће се у најскорије време на нашим
хиподромима појавити велики број добрих грла. Развоју коња у нашем крају
несебичну помоћ пружили су клубу сви заинтересовани органи општине, као и
Завод за крмно биље у Крушевцу. Овај завод дуго година држао је приплодне
пастуве високоплеменитих раса и користио их само за припуст, што је
несумњиво допринело овако великом броју расних коња на нашем терену.
Клуб располаже хиподромом на коме се обављају такмичења која клуб
организује, као и већем броју стручних кадрова. Стручни кадрови су углавном
завршили школе јахања у ЈНА, тако да клубу пружају велику помоћ у стручном
раду. Искључењем коња из употребе у Армији, заинтересованост код омладине
је нагло опала, јер су садашњи коњи својина приватних одгајивача. Међутим, и
88

поред свега Коњички клуб је у послератном периоду постигао запажене
резултате како на масовности тако и на међуградским такмичењима.
У 1952/1953. години Коњички клуб је одржавао такмичења само на нивоу
Општине и среза Од 1954/1956. године клуб наступа на такмичењима ван
општине у Лесковцу и Нишу и осваја девет првих места, два друга и пет
трећих. Од 1957/1962. године Клуб углавном организује такмичења на нивоу
Општине и Среза Крушевца, а од 1962/1968. год. Клуб учествује на
такмичењима у Крагујевцу, Чачку и Београду. Постиже запажене резултате
освојивши два прва места, осамнаест других и три трећа места. Ово је уједно и
највећи успех у послератном периоду. У периоди од 1970. до 1972. године,
Клуб није учествовао на неким већим такмичењима, углавном због
финансијских средстава. Нарочита масовност клуба била је у ношењу штафете
„Младости“ која је увек узбуђивала грађане.
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АЕРОСПОРТ
Историјат развоја аероспорта у Крушевцу везан је за развој Аероклуба
Крушевац, касније Аероклуб „Михајло Живић“ из Крушевца.
Дa je Крушeвaц и прe Другог свeтскoг рaтa биo рaзвиjeнa приврeднa и културнa
срeдинa, свeдoчe мнoгe чињeницe. Месни одбор Крушевац, формиран
22.5.1924. као основна организациона јединица Краљевског југословенског
аероклуб „Наша крила“, убрзо је прерастао у Обласни одбор (ОО).
Кoнституисaњe MO AК Крушeвaц извршено је нa Видoвдaн 28.06.1925. год.
што се узима за датум оснивања клуба.
Aeрoклуб je убрзо након оснивања имao прeкo 200 члaнoвa, прoбe су вршeнe нa
Кoширскoм пoљу, a Скупштинa клубa je oдлучилa дa сe купи aвиoн кojи je
дoбиo имe „Прeстoлoнaслeдник Пeтaр“ пoштo je крaљ пoдржao oву aкциjу.
Taкo je 17. jулa 1934. гoдинe oдржaнa вeликa aвиjaтичaрскa свeчaнoст кojoj je и
крaљ присуствoвao, a нajхрaбриjи Крушeвљaни су сe вoзили aвиoнoм.

Велика авијатичарске свечаности на Коширском пољу у Крушевцу, 17. јула
1934. год.
Нoвинe су писaлe: „Jeдaн сaн Крушeвцa je oствaрeн“. Tрeбa пoмeнути и
чaсoпис рaтнoг вaздухoплoвствa „Нaшa крилa“ кojи je излaзиo нa ћирилици и
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лaтиници и прoпaгирao aвиjaтичaрскe идeje. Чaк je при Гимнaзиjи пoстojao
пoдмлaдaк чaсoписa „Нaшa крилa“ кojи je jeднoм гoдишњe oдржaвao излoжбe
jeдриличaрствa.

Први крушевачки авион Икарус СИМ VIII YU-PCI №3

Мањи бетонски хангар и метеоролошка станица завршени су 1934. год. чиме је
крушевачко „Коширско поље“ постало један од 13 цивилних аеродрома у
Краљевини Југославији који су имали хангаре. Предратни Аероклуб је
користио 6 летелица: 3 авиона, 1 авионет и 2 једрилице-клизача.
Први крушевачки авион Икарус СИМ VIII YU-PCI №3 набављен је 1934. као
први клупски авион у земљи купљен сопственим средствима.
Други авион Змај ФН-Валтер (Физир-Н) YU-PDK №49 добијен од Средишне
управе у замену за СИМ, летео је у Крушевцу 1935-1936, а трећи Змај АнриоВалтер (Змај Hanriot H.320) YU-PEK №1001 1938-1941. године.
Чланови Једриличарске групе „Јастреб“ израдили су у радионицама Завода
„Обилићево“ две једрилице, Цеглинг (Zögling Z1) YU-K1 (од 1940. YU-KAD),
направљен 1939. и Врабац YU-K2 (YU-KAE) из 1940. године.
Аероклуб је саградио 1936. авионет Небеска ваш (Pou du ciel) који је летео, али
није регистрован, а 1937. год. започео градњу авиона типа Едо (пројектант
Доминко) који је остао незавршен. Клупски механичар Душан Мачкић почео је
1940. год. израду сопствене модификоване Небеске ваши, али је није завршио
до рата.
91

Авион на крушевачком аеродрому на Коширском пољу

Конституисана је Ваздухопловна једриличарска школа другог реда, септембра
1949. год. Друштво је било део новоформираног Ваздухопловног савеза Србије
(ВСС) који је крајем 1949. имао 12 аероклубова. За обуку су додељенa два
клизача Утва Врабац VB-17 и VB-18. Стари хангар је обновљен 1950. године, а
нови велики хангар изграђен је 1952-1953. год, добровољним радом члановa.
Од 1952. у аероклубу лете две нове једрилице, Рода YU-5162 добијена од ВСЈ и
Чавка YU-2160. Набављено је и возило Доџ (Dodge) са витлом. У Крушевцу је
одржано 1953. год. падобранско првенство Србије.
Године 1954. обновљена је Ваздухопловна школа аероклуб „Крушевац“, а исте
године на аеродром је стигла покретна Пилотска школа са два авиона типа
Утва 251 Тројка.
У првој половини 50-тих у Крушевцу су летели једрилица Либис Јастреб (1955.
отишла на ревизију) и авион Тројка YU-CHN бр. 0772, а из Београда су
долазиле повремено још 3 Тројке. Иако је 1954-1955. био један од успешнијих
у Србији, Аероклуб је крајем 50-тих запао у тешкоће, тако да је 1961. имао је
само 3 једрилице.
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Са крушевачког аеродрома Аеромитинг на Коширском пољу седамдесетих
година

Грађани Крушевца присуствују летачком дану седамдесетих година
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Разгледање и уживање љубитеља летења

Авиомеханичар при прегледу авиона Тројка на Коширском пољу
седамдесетих
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Крајем 1973. Аероклуб мења назив у „Михајло Живић“ Крушевац.

Ваздухопловни инжењер и пилот поручник Михајло Живић 1937. год.

Југословенски авиорели Коширско поље, Крушевац, 1978. год.
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Падобрански скокови на аеродрому Коширско поље у Крушевцу, седамдесетих
година

Тада је био набављен бивши војни Икарус Курир YU-CCC бр. 50209, од 1977. у
Крушевцу), коришћен у аероклубу. до расхода 1983. године. Касне 70-те и 80те године 20. века биле су „златно доба“ за аероклуб. У том периоду стигла су
три авиона: Пајпер Супер Каб (Piper PA-18-150 Super Cab) YU-DCL c/n 187809-166 набављен 1978, Утва 75 YU-DGG бр. 53172 додељена 1981. од стране
ВСЈ и Вилга (PZL 104-80 Wilga) YU-DHS c/n CF15810604 пристигла 1983.
године. Набaвљене су и три једрилице: Бланик (Let L-13A Blanik) YU-5347 c/n
026014 (1974), ВТЦ Цирус 17A YU-4434 c/n 176 (1981) и ВТЦ-76 Вук-Т YU4349 c/n 316 (1987).
Захваљујући друштвеној свести, разумевању за значај ваздухопловног спорта и
јакој локалној привреди, АК је крајем седамдесетих година 20. века био један
од ретких на простору СФРЈ који је у свом власништву имао практично све
ваздухоплове које је користио. Авион Утва – 75 које је ЈНА доделила
Ваздухопловном савезу на коришћење је након неколико година отплаћен.
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Државно првенство у једриличарству на аеродрому у Крушевцу
Такмичење у падобранству које је одржано у Лесковцу 1978. год. екипа
Aероклуб“ Михајло Живић“ освојила је трeће место у генералном пласману.
То је био велики успех у тада изузетно јакој конкуренцији од преко 40 екипа из
читаве СФРЈ. Падобранац Слободан Вилимановић је 1980. године набавио
падобран типа “крило“, америчке производње, модел „Stratocloud“. То је био
први падобран типа“ крило“, стране производње у Крушевцу и Србији.
Током осамдесетих, па до половине деведесетих година 20. века, кроз аероклуб
је сваке године похађало обуку по неколико десетина будућих падобранаца. Те
1988. је у једном тренутку у клубу било око 60 активних падобранаца, и тада је
вршено обучавање једне групе из Министарства унутрашњих послова.
У периоду 1981-1993. АК је користио 4 Утве 75. Првa Утва је отишла 1988. на
генералну оправку, а аероклуб је добио 1990. од ВСЈ другу Утву (YU-DJM бр.
53228). Већ октобра 1991. стигла је трећа Утва (YU-DKB бр. 53240) која је
хаварисана приликом пада на Гледићке планине и враћена фабрици. Четврта
Утва 75 (YU-DIL бр. 53208) позајмљена је ујесен 1993. од АК Вршац у замену
за три крушевачке летелице (Цирус, Вук-Т и Пајпер) које су летеле у Вршцу.
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Аеродром Коширско поље у Крушевцу

Поглед на рулну стазу и стајанку аеродрома у Крушевцу
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Хангар Аероклуба „ Михајло Живић“ у Крушевцу

Из хангара Аероклуба „ Михајло Живић“
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Обзиром да се аеродром Коширско поље полако „утапао“ у градску средину,
осамдесетих година се јавила потреба за његовим измештањем на другу,
повољнију локацију. Великим ангажовањем чланова АК, на челу са тадашњим
управником Србиславом Минићем, на локацији Росуље извршен је откуп
земљишта, а затим су урађени грађевински радови на уређењу терена, кроз
равнање и дренажу. У периоду од 1988. до 1991. године, чланови аеро-клуба су
изградњу аеродрома привели крају, након чега је требала да уследи његова
регистрација и стављање у употребу. Затим је уследио трагични догађај,
погибија у ваздухопловном удесу управника клуба, Србислава Србе Минића, за
време извођења обуке у акробатском летењу, у Трстенику, што је зауставило
даљи процес стварања новог аеродрома.
У сарадњи са основним школама са територије града Крушевца, осамдесетих
година је врло успешно радила секција ваздухопловног моделарства. Велики
допринос раду те секције дали су и Звонко Хребинац и Душан Стојковић,
наставних техничког образовања из ОШ „Нада Поповић“, који је био вођа
секције.

Ваздухопловни летећи модели у Крушевцу, 2015. год.
Такмичар Аца Ђорђевић је освојио прво место на државном првенству 1990.
год. у дисциплини класа А1 – летећи модели једрилица, одржаном на
аеродрому Лисичији Јарак код Београда. То је тада био изузетан успех, с
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обзиром на развијеност спорта у то време и оштру конкуренцију из читаве
СФРЈ.
Деведесете године 20. века обележила је општа друштвена криза која је
погодила и спортско ваздухопловство. Тај период је у АК обележио развој
ултралаког летења, увођење моторних змајева и увођење параглајдинга, као
нових грана ваздухопловног спорта. Крушевљани су били једни од пионира у
летењу моторних змајева и параглајдера на нивоу тадашње СРЈ. Група пилота
(Мирослав Кркић, Аца Ђорђевић, Ненад Кркић, Милан Бујић) је завршила
основну обуку за летење моторних змајева у Бугарској 1994. године, а наредне
године су полагали за дозволе, на првој таквој активности икада организованој
у нашој земљи.
Крајем 1997. год. из Француске је набављен УЛЛ (ултралака летелица)
Моторни змај "COSMOS MAGNUM 21" са пловцима за слетање на воду и
скијама за слетање на снег, за школовање пилота на УЛЛ авионима и спортско
летење. Моторни змај је током деведесетих често коришћен и за десантирање
падобранаца, којима је то тада био једини начин за тренирање.
АК је 1998. године је био домаћин Државног падобранског првенства у
групним ликовним скоковима у дисциплини FS-4.

Скок падобранца Аероклуба „Михајло Живић“ са затварања сезоне 2017.
године
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Екипа падобранаца АК „ Михајло Живић“ са државног првенства у
падобранству 2018. године

Екипа падобранаца АК „Михајло Живић“ са државног првенства у
падобранству 2018. године
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На аерорелију у Параћину 2004. године екипа АК „Михајло Живић“ остварила
је солидан резултат, нарочито имајући у виду авион којим је располагала.
Пилот Зоран Николић је на авиону „Piper Super Cub“ у дисциплини „прецизно
слетање“ остварио три узастопна резултата „нула“, што представља апсолутну
тачност. Тај успех је остао запажен код свих учесника такмичења, као и код
судија и делегата такмичења, посебно због чињенице да је Николић управљао
авионом са стајним трапом у конфигурацији са репним точком. Код таквих
авиона се приликом слетања, у финалу, када се и очекује додир са полетно слетном стазом, простор испред авиона практично и не види, већ пилот врши
процену висине погледом бочно испред авиона.

Аеродром Крушевац, Коширко поље у смирај дана
Долази до реорганизације рада једриличарске секције 2011. године, односно
тада је био регистрован Центар за обуку пилота једрилице, према новим
прописима Директората цивилног ваздухопловства Р. Србије.
Aероклуб је организовао више пута аеромитинге (највећи 1981, 1982, 1986,
1996, 2004, 2010, 2015, и 2017.), а одржана су и два Југословенска аерорелија
(ЈАР), 21. ЈАР са 30 такмичара (1978) и 28. ЈАР са 35 авиона ( 1985).
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Полазници обуке за пилоте једрилице на аеродрому у Крушевцу, 2012. године
Такмичење у Генералној авијацији авионима (временска тачност на маршрути,
извиђање из ваздуха и проналажење маркера на рути, прецизно слетање) екипа
аероклуба Крушевац учествовала је сваке године од кад постоји такмичење тог
ранга.
Завидан резултат остварила је 2007. када је на државном првенству освојила
треће место у генералном пласману.
Ангажовањем групе крушевачких ентузијаста, аероклуб је интензивније почео
са радом почетком 2000-тих, и удвостручио број чланова и успео да региструје
већи број летилица, а половином 2010. из Норвешке је набављен авион Цесна
172 (Cessna 172L Skyhawk) LN-PAR c/n 172-59927 .
Крајем 2012. године аероклуб је изнајмио од аероклуба Куманово једрилицу
БЛАНИК Л-23 за Ваздухопловну школу Крушевац.
Половином 2014. група падобранаца (Иван Лазаревић, Аца Ђорђевић, Марио
Брадић) је реформисала рад Падобранске секције. Набављена је комплетна
опрема - падобрани типа „крило“ за школовање падобранаца, а 2015. године је
104

регистрован Центар за обуку падобранаца у складу са новим прописима
Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.
Крајем 2014. Године, из Италије набављен је УЛЛ авион FIRЕ FОX за
школовање пилота на УЛЛ авионима и за спортско летење.

Са аеромитинга на Коширском пољу у Крушевцу, 2015. године

Половином 2016. набављен је и авион (Piper Pavne PA-25). Основна намена је
прскање из ваздуха (сузбијање прелазно-заразних болести), гашење пожара из
ваздуха, за вучу једрилица (аерозапрега) и за вучу банера великих рекламних
површина.
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Пилот Аероклуба „ Михајло Живић“ у левом заокрету изнад Крушевца

Почетком 2018. године, из Немачке су набављене три једрилице, две су
двоседи (BOCIAN SZD9 Bis 1E) и служе за школовање пилота и тренажно
летење, a трећа је (K-8) једносед и служи за такмичење и тренажно летење.
По први пут у историји српског ваздухопловног једриличарства, на простору
јужно од Саве и Дунава, одржано је Државно првенство у ваздухопловном
једриличарству у Крушевцу, септембра 2019. године, на аеродрому Коширско
поље.
Исте године одржано је такмичење „Куп Михајла Живића“ у прецизном
слетању једрилицом, екипа аероклуба „Михајло Живић“ освојила је треће
место.
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Чланови Аероклуба „ Михајло Живић“ јануара 2020. године из хангара на
Коширском пољу

Поред спортских активности, чланови клуба су своја знања и вештине, као и
ваздухопловну технику употребљавали пружајући помоћ цивилним и војним
властима, када је за то било потребе. Септембра месеца 1989. године, за време
евакуације више десетина повређених војника на тада одржаваној вежби ЈНА,
прихват и отпрему ваздухоплова на аеродрому Коширско поље су вршили
чланови АК.
Спортски терен аероклуба – аеродром Коширско поље био је коришћен у више
наврата за потребе пружања подршке у ванредним ситуацијама или су са њега
вршене операције авио-третирања шума у заштити од губара, запрашивање
ради сузбијања комараца и сузбијање заразних болести. У ванредним
ситуацијама, пилоти и авиони аероклуба су вршили извиђања поплављених или
пожаром захваћених подручја, а једном приликом је вршено и проналажење и
навођење из ваздуха групе ватрогасаца који су били окружени ватреном
стихијом када је претила опасност да настрадају у пожару.
Године 2012. аеродром Коширско поље је био база за полетање цивилних
авиона који су вршили дотурање хуманитарних пакета завејаном становништву
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на подручју Пештерске висоравни. У тој акцији су учествовали и пилоти и
авиони аероклуба.
Основан је Параглајдинг клуб „Аир 037“ 2016. године у Крушевцу. За
председника и законског заступника је изабран Милан Бујић. Параглајдинг
клуб „Аир 037“ је члан Ваздухопловног савеза Србије и Спортског савеза града
Крушевца. Активно учествује са великим успехом у систему такмичења
Ваздухопловног савеза Србије и
на
међународним такмичењима у
параглајдингу.
Најуспешнији такмичар Параглајдинг клуба „Аир 037“ је Владимир Бачанин
који је наш вишеструки сениорски државни првак у параглајдингу, у
дисциплини прелет (extreme class) у организацији. За постигнуте спортске
резултате у параглајдингу, добитник је најзначајнијег признања "Златног
орла" Ваздухопловног савеза Србије као најуспешнији такмичар у
индивидуалним дисциплинама у оквиру такмичења у организацији
Ваздухопловног савеза Србије. Владимир Бачанин изабран је од стране
Спортског савеза града Крушевца за најуспешнијег сениора града Крушевца за
2020. годину.

Са полетног места на Копаонику за време тренинга
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Владимир Бачанин, најуспешнији члан Параглајдинг клуба „Аир 037“,
добитник „Златног орла“, награде Ваздухопловног савеза Србије
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БОКС

Први боксерски клуб у Крушевцу основан је 1931. године у Фабрици вагона.
Клуб није имао ни посебних просторија за тренинге ни тренера. Прилозима
оснивача прикупљени су најнеопходнији реквизити. Прва јавна приредба
одржана је у кругу фабрике. Незаинтересованост публике разочарала је
осниваче клуба и клуб је ускоро престао са радом. Одмах после ослобођења, на
иницијативу Трипковића „Маџе“, а под стручним руководством браће
Мијатовић, почиње активност бокса у нашем граду. У ово време у Крушевцу
није постојала комплетна боксерска екипа, већ су се одржавале појединачне
борбе у оквиру културних приредби и игранки.
У овом периоду јављају се квалитетни боксери, а Крушевац још тада постаје
град квалитетних боксера. Године 1948. Прибаковић Саша и Миша Павловић
одлазе на двомесечну школу за бокс, рвање и дизање тегова у Београд и
завршавају са успехом у групи са будућим југословенским шампионима, нпр.
Шовљанским. Саша и Миша Павловић и Дена су први школовани боксери,
инструктори и судије Крушевца.
Поред појединачних борби између крушевачких појединаца, некомплетна
екипа „Напретка“, а касније „14. октобра“ чешће се састајала са екипом
„Рудара“ из Алексинца. Тренинзи и мечеви у периоду 1944. до 1950. године
одржавани су у дому ЈНА, касини, кафани „ Јастребац“ и у радњи Радета
Рајковића. У овом периоду најактивнији боксери су били следећи: Прибаковић
Миша, Прибаковић Саша, Раде Јовановић, Д. Нешић, Ђурић, Поповић,
Марјановић, Вишњић и Милосављевић.
Највеће заслуге за развој бокса у овом периоду, које је радило под врло тешким
условима, имају браћа Мијатовићи који су ишли толико далеко да су своје
станове претварали у боксерске рингове за тренинге и економате. Године 1951.
на иницијативу радника индустрије „14 октобар“ оснива се званично Бокс
клуб „14 октобар“ који све до данас носи овај назив.
Иницијатор је био Мијатовић Михајло уједно и тренер, а касније се клубу
придружују ентузијасти овог спорта Пљакић Радул, Весић Риста и Станковић
Душан. Друштво има врло слабе услове и опрему, тренинзи се одржавају у
дотрајалој кафани „Стара уживанција“.
Клуб се у почетку сам издржавао од егзибиционих мечева који су одржавани у
оближњим селима Стопањи, Рибарској Бањи и другим.
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Боксерски клуб „14 октобар“ 1953. год.

Прва генерација Бокс клуба „14 октобар“ 1953. Године
(Бора Цветковић, браћа Стојановић, Цврка)
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Марта 1953. године одржава се пријатељски меч са комплетном екипом са Бокс
клубом „Младост“ из Краљева који се завршава нерешено 9:9. За екипу „14
октобар“ у првом јавном наступу на краљевачком рингу боксовали су: мува
Драган Стојановић, бантам Тоза Стојановић, перо лака Аврамовић, лака Миле
Стојановић, п. велтер Кнежевић Будимир, велтер Миле Костић, „Босанац“,
полусредња Звонка Белобрк „Пуцке“, средња, Миодраг Милошевић „Мима“ и
полутешка Бора Цветковић. У овој години одржана су још три пријатељска
меча на крушевачком рингу са београдским „Партизаном“ и нишким
„Радничким“ нерешено, а од „Црвене звезде“ изгубљен са 12:8. После неколико
успешно одржаних пријатељских мечева, клуб почиње материјално да помаже
индустрија „14. октобар“. Сазвана је оснивачка скупштина, изабрана управа и
клуб се припаја спортском друштву „14 октобар“.
Први наступи за екипно првенство
Екипа „14 октобар“ почиње да се такмичи у Српској лиги 1954. год. У
периоду 1955/1956. осваја прво место и стиче право да се такмичи у српскомакедонској лиги. Наредне године, екипа „14. октобар“ осваја прво место и
постаје члан прве савезне лиге.

Боксерска екипа „14. октобра“ 1954. год.
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Учешће у првенственим екипним такмичењима
Пред почетак такмичења у првој савезној лиги, фебруара 1959. године, екипу
„14 октобра“ преузима и почиње да припрема ветеран југословенског бокса
Милорад Гаковић „Сики“.
За врло кратко време, Гаковић је оспособио и у екипу увео младе снаге и то:
Дамјановића (који ће касније бити један од најуспешнијих боксера „14.
октобра“), Јовицу Јовановића, Кусовца, Анђелковића, Миловановића,
Миленковића, Спасојевића, Вучковића и друге.
У овом и наредном периоду, ђаци Гаковића заузимају места у првој екипи и
прихватају сав терет за што бољи пласман у првој савезној лиги. Иако је
Гаковић био у годинама и његова каријера у боксу се ближила крају, он је
успео да клуб одржи три године у првој савезној лиги.

Екипа Бокс клуба „14 октобар“ са тренером Сикијем Гаковићем
У периоду 1959/1961. прву лигу у којој се такмичио „14 октобар“ сачињавали
су клубови: „Партизан“, „Црвена звезда“ и „Раднички“ из Београда,
„Раднички“ из Ниша и Крагујевца, „Динамо“ из Панчева и „Металац“ из
113

Ваљева. У прве две године „14 октобар“ је на крају првенства заузимао четврто
односно шесто место. 1961. године „14 октобар“ испада из прве савезне лиге и
поново се враћа у Српску лигу.
Крушевачка екипа постаје првак Српске лиге 1963/1964. године. У
квалификационим мечевима побеђује „Будућност“ из Титограда и „Партизан“
из Сарајева. Победе над ова два клуба враћају „14 октобар“ у прву савезну
лигу.

Публика на једном бокс мечу у Крушевцу 1964. године
Због слабог пласмана поново испада из прве лиге и враћа се у Српску лигу
1965. године.
У лето 1966. године, чланови екипе „14. октобар“ враћајући се са првенственог
меча у Врбасу са „Комбинатом“, настрадали су у саобраћајној несрећи.
Аутобус у коме су поред боксера били, чланови управе и навијачи, налетео је
на ограду моста преко реке Расине и преврнуо се. Од јаког ударца каросерија
великог аутобуса се распала и право је чудо што су сви путници остали у
животу.
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У овом удесу, екипа „14. октобра“ је десеткована, тако да више није била у
стању да настави са првенственим мечевима. Већи део боксера је потпуно
онеспособљен за даље такмичење. Боксерски савез Србије одлучује да се сви
остали мечеви региструју са 20:0 у корист противника, с тим што „14. октобар“
остаје у Српској лиги.
У наредном првенству 1967/1968. године у Српској лиги „14. октобар“ осваја
прво место без изгубљеног меча и поново се враћа у прву савезну лигу.

Међународни сусрети
У двадесетогодишњем периоду свог постојања поред успеха над домаћим,
екипа „14. октобар“ имала је низ мечева и успеха на међународним ринговима.
Од десет одржаних мечева са пољским, чехословачким и немачким екипама
„14. октобар“ је извојевао седам победа, а три сусрета су изгубљена. Сва три
меча изгубљена су од „Кикерса“ Висбург, „Хероса“ Резербург и „Баварије“
Розенхајм на њиховим ринговима у лето 1962. године.

Појединачни успеси такмичара
Онако како се развијао клуб, тако су се и појединци из екипе истицали,
постајали државни прваци, репрезентативци и освајачи „Оскара“.
Миле Стојановић постаје државни првак у лакој категорији 1965. године, а
1959. осваја прво место и потврђује своју вредност. Ово су први велики
појединачни успеси у историји крушевачког бокса.
Светозар Стојановић „Тоза“ постаје државни првак у полусредњој категорији
1958. У овом периоду побеђује Марића званог „Златна рукавица“ Марића. Он
је био у то време једног од најуспешнијих боксера у земљи.
Томислав Анђелковић „Маки“ био је дуго година репрезентативац, освајач
другог места на појединачном првенству државе 1960. године у полусредњој
категорији. У првенственом окршају победио је олимпијског учесника Тому
Келаву.
Један од најталентованијих боксера и ученика Милорада Гаковића „Сикија“ је
Бранислав Дамјановић. Као репрезентативац и државни првак у бантам
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категорији, Дамјановић 1963. године у београдској Хали спортова осваја првог
„Оскара“ .

Бранислав Дамјановић - Цире, најбољи боксер Крушевца

Коментар дописника „Спорта“ у вези са овим мечом гласио је овако: „Ако је
Ал Браун (коме је био секундант Гаковић - „Сики“) светски шампион из
Француске некад могао да полаже на плећа све ривале захваљујући само
снажној десници, зашто овај талентовани дечак не би могао да се равноправно,
ако не чак и боље, понесе са свим најбољим боксерима, кад такође има само
једну изванредну особину: инстинкт.
Бранислав Дамљановић тај голобради дечак, накострешених обрва иза којих се
крију топле зелене очи, нарогушен, као да жели да збрише сваког партнера, а у
ствари се само игра са њима на рингу. Кад делује млитаво хладно значи да је у
тим тренуцима кадар да изгара до последњег атома снаге. Нимало се не
разликује од свих осталих клупских другова и ако је прави крушевачки
шампион узор и дика свог колектива у школи „14 октобар“.
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Екипа Бокс клуба „14. октобар“ 1966. година
Газепов Ристо постаје државни првак у лакој категорији 1970. године. Победио
је Звонка Вујина, вишеструког државног првака, репрезентативца, балканског
првака, освајача медаља на олимпијадама и Европским првенствима. За 65
година постојања, кроз Клуб је прошло 1000 активних такмичара свих узраста,
од којих су неки били републички и државни шампиони, репрезентативци и
освајачи разних признања, звања и трофеја на домаћим и међународним
такмичењима, турнирима и ревијама. Клуб је имао 15 шампиона државе у свим
селекцијама, (4 у сениорској, 9 у јуниорској и 2 шампиона у пионирској
конкуренцији).
Клуб је имао освајача Оскара, највећег београдског признања, освајача сребрне
медаље на Медитеранским играма у Измиру, освајача сребрне медаље на
шампионату за Златну рукавицу, освајаче златних медаља на међународним
боксерским турнирима.
Тренери као учитељи племените вештине, много су допринели развоју
афирмације и популаризације бокса у Крушевцу и околини, почев од легенде
југословенског бокса Гаковића, Сикија, Џепине, Марјановића, Лазаревића, Д.
Дамњановића, Стојановића, Анђелковића, Тучева, Томанића, Вукончића, Б.
Дамњановића, Ранковића, Пешића, а пре свих браће Мијатовића (Радета и
Михајла - Цврке).
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Екипа Бокс клуба „14. октобар“ 1970. Година

Екипа Бокс клуба „14. октобар“ 1971. година
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Било је и оних такмичара који због веома јаке конкуренције а и лоше спортске
среће нису могли да се домогну шампионских титула, а били су велики
спортски асови. Један од најуспешнијих је Томислав Анђелковић - Маки, он је
у такмичарској сезони 1963/1964. години успео да победи све своје противнике
у мечевима прве савезне лиге, што до тада а и касније није пошло за руком
ниједном Југословенском боксеру, затим Милан Вајић, Слободан Кусовац,
Раде Богдановић, Драганче Стојановић, Лазар Трипковић и др. Ту је Томислав
Мутавџић - Мута који је више од 15 година боксовао за БК „14. октобар“ и
каријеру завршио у свом матичном клубу.
Бокс клуб „14. октобар“ у историји свога постојања и рада највећи екипни
успех постигао је 1967. године када је био на четвртом месту на табели Прве
савезне лиге Југославије.

Такмичења екипе Бокс клуба „14. октобар“ у првој савезној лиги Југославије
Велики успех клуб је постигао 1968. године на јуниорском првенству државе у
Скопљу када је од десет такмичара девет освојило прва и један друго место.
Листа са познатим именима БК “14. октобар“ који су освојили титулу
шампиона државе.
Сениорски прваци Југославије: Миодраг Стојановић, Светозар Стојановић,
Бранислав Дамњановић - Цире, Риста Гезапов.
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Јуниорски прваци Југославије: Душан Томанић, Стеван Вукоичић, Драгиша
Богдановић, Марко Вучковић, Драган Миленковић, Душан Ђокић, Мирослав
Спасојевић, Радослав Жуњанин и Божидар Ђорђевић.
Пионирски прваци Југославије су Србољуб Панић и Дарко Зекић.
Боксери са међународним признањима су: Радослав Жуњанин, Радомир
Милошевић и Саша Небригић. Бокс клуб “14. октобар“ био је оснивач неких
клубова у Србији, а оснивач је и Боксерског савеза уже Србије са седиштем у
Крушевцу. Касније савез мења назив и седиште и сада се зове „Шумадија“.
У последњих 25 година БК “14 октобар“ пролази кроз разна искушења и
тешкоће, суочен пре свега са матријално-финансијским проблемима,
тешкоћама стручног кадра и такмичарима. Клуб се сада такмичи на првенству
регионалног савеза Шумадија и државном првенству Србије. Најуспешнији
такмичар клуба је Миљан Стевовић који је освајач више држаних медаља и
признања. Клуб је 2006. године бројао педесетак чланова, а оформљена је и
женска екипа клуба.

Миљан Стевовић, најуспешнији боксер Боксерског клуба „14. октобар“ . У
новијој историји клуба био је освајач сениорске државне медаље у боксу.
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Чланови Бокс клуба „14. октобар“ у просторијама клуба на Костурници са
тренером и боксерским ентузијастом Драгишом Милојевићем

Због нерешивих финансијских проблема, блокаде рачуна клуба и великих
дуговања која су настала у дужем временском периоду, немогућности њиховог
решења у циљу настављања и функционисања боксерског спорта у Крушевцу,
27.06.2017. године, Драгиша Милојевић тренер бокса региструје Боксерско
спортско удружење “БК КШ 037“.
Ово удружење наставља да ради у просторијама клуба на Костурници, али
убрзо се сусреће са проблемом коришћења простора јер се враћа старим
власницима.
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Чланови Бокс клуба „14. октобар“ са боксерске ревије, Хала спортова у
Крушевцу

Од 2017. године Бокс клуб „14. октобар“ постоји формално- правно само у
евиденцији Агенције за привредне регистре Србије. Остаје без такмичара,
просторија за тренинге, без имовине, са великим дуговањима и блокадом
рачуна.
Боксерско удружење „БК КШ 037“ вођено великим боксерским ентузијазмом
Драгише Милојевића, тренера и пожртвованог боксерског радника, премешта
се у објекат затворених базена Спортског центра Крушевац. У оквиру њега
адаптира простор за рад и одржавање тренинга. Боксерско удружење „БК КШ
037“ у периоду од 2017. до 2021. наставља рад и такмичи се на регионалном
првенству и државном првенству Србије, а круна тог рада постигнута је 2020.
године. Те године двојица кадета клуба Вук Вукајловић и Немања Мијајловић
на државном првенству Србије у боксу, у својим категоријама постају
122

национални шампиони, освојивши златне медаље. На тај начин улазе у састав
националне кадетске бокс- репрезентације Србије.

Са тренинга Боксерског удружења “БК КШ 037“ у новим адаптираним
просторијама за бокс, у оквиру затворених пливачких базена СЦ “Крушевац“

Боксерско удружење „БК КШ 037“ 2020. године, и ако ради у отежаним
условима изазваним пандемијом заразне болести КОВИД 19, остварује свој
најбољи екипни пласман, освојивши друго екипно место на регионалном
боксерском такмичењу, у оквиру такмичења Бокс савеза Шумадије и
Поморавља.
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ПЛАНИНАРЕЊЕ

Делатност пре рата
Пре рата, у Крушевцу је постојала Подружина Српског планинског друштва
које је основано 1934. године. О раду ове Подружинице има мало података јер
архива није сачувана. Нађено је неколико чланака у локалним листовима и то
један о одржавању годишње скупштине, а други о једном излету. Пронађен је
само печат ове Подружинице и огласна табла. Од неколико бивших чланова
успели смо да сазнамо да ова Подружница није имала неких већих успеха у
раду.
Подружница је окупљала око четредесетак чланова који су сачињавали
просветни радници, радници завода “Обилићевo“ и др. Подружница је престала
са радом пред рат 1941. године.

Планинари Јастрепца на северном врху Проклетија
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Делатност ПСД „Јастребац“
Године 1949. основано је Планинарско - смучарско друштво “Јастребац“.
Друштво је основала група чланова бивших планинара, скаута и љубитеља
природе, највише просветних радника. Друштво од оснивања ради непрекидно
са мањим или већим успехом. Подаци о раду и успесима друштва постоје, али
све акције нису бележене, па се претпоставља да је активност била још већа У
првих двадесетак година, кроз регистар друштва ПСД „Јастребац“ прошло је 2
483 чланова. Просечан број чланова за овај период износио је 235 годишње.
Највећи број чланова су пионири и омладинци и они сачињавају од 55 до 70
посто чланова. Највише је ученика, затим службеника, нешто мање занатлија,
радника и домаћица.
У наведеном периоду, Друштво је извело 871. регистровану акцију. Под
акцијом се подразумевају: излети, маршеви, такмичења, слетови, радне акције
и др. На овим акцијама било је укупно 16 074 учесника. Пређено је пешице 290
024 километара и савладан успон од 8.160.122 м. Просечно је годишње
изведено 40 излета, са 731 учесником. Пређено је годишње пешице 13.501 км,
превозним средствима 47.141 км и савладан успон од 370.915 м. Успони су
вршени и лети и зими на свим планинама Србије, а посећиване су и друге
планине. У Србији су посетили: Јастебац, Копаоник, Гоч, Мојсињске планине,
Јасичко брдо, Жељин, Проклетије, Овчар, Баљаница, Гледићке планине,
Столови, Каблар, Јужни Кучај, Сврљишке планине, Фрушка Гора, Ртањ, Стара
планина, Златибор, Букуља, Озрен, Радан, Јухор, Вртарна, Голија, Тара,
Кадињача, Космај, Црни врх, Авала, Сува планина, Видојевца, Шар планина,
Мали Јастребац, Мушањ, Венчац, Хомољске планине, Буковик, Стол, Басарски
камен, Тресибаба, Чемерник и Завојско језеро.
У Македонији су обишли: Шар-планину, Караџицу, Јакупицу, Ниџе, Пелистер ,
Козјак и Водно.
У Црној Гори: Дурмитор, Визитор, Пивска планина, Ловћен, Бјеласица и
Сињајевина.
У Хрватској: Папук и Велика капела.
У Босни и Херцеговини: Зеленгора, Маглић, Јахорина, Вучево, Романија
Влашић и Козара.
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У Словенији: Јулиски Алпи, Триглав, Камнишке Алпе, Витранц, Похорје,
Савињске Алпе, Караванке, Бохињске планине, Порезен, Сивка, Хлевишке
планине, Трновски грозд, Јаворник, Времешница и Славник.
Од иностранства прављени су успони у Бугарској: Рила, Пиран, Родопи, Стара
Гора и Витоша.
На планинарским слетовима које је одржао Планинарски савез Србије и
Југославије, наше друштво је увек било једно од најмасовнијих. Учествовало
се на 14 слетова са 599 чланова.
Друштво је почело од 1958. године организовало МАРШ ТРАГОМ
РАСИНСКИХ ПАРТИЗАНА који је постао традиционална акција уз учешће
бројних гостију и одржаван је сваке године. На последњем маршу 1969. године
било је 205 учесника. Маршеви су били дводневни и извођени су на Јастрепцу.
Поред свих маршева и похода, Друштво је учествовало на маршевима и
походима других организација. Скоро сваке године, почев од 1950. године
учествовали су и у ношењу Титове штафете. Почели су од штафете ПСЈ 1950.
године, када је екипа ишла трагом IV и V офанзиве, па до касније локалних
планинских штафета и штафете АБНОЈ-а 1968. Друштво је учествовало и
раније на планинарским оријентационим такмичењима са својом једном или
две екипе. Наша екипа је била једанаеста од 35 екипа на Тари 1954. год. за
првенство Србије.
На Голији 1955. године, једна екипа је заузела прво место на првенству Србије,
а исте године на Међународном такмичењу на Сутјесци заузела четврто место.
Те године на зимском републичком такмичењу на Проклетијама заузела је прво
место. Затим је учествовала 1958. године на Међународном такмичењу на
Сутјесци. Један члан био је у саставу екипе Југославије на Међународном
такмичењу у Бугарској 1960. године, а 1963. учествовали су на Проклетијама.
Екипа је била седма од 29 екипа на првенству Београда на Авали 1966. године,
а следеће године освојили су прво место на такмичењу на Столу код Бора.
Друштво је било и домаћин и организатор неколико такмичења: Републичко
такмичење на Јастрепцу 1967. и 1970. године, домаћин Савезног
оријентационог првенства на коме је учествовало 18 екипа из свих република.
Друштво је са својим члановима изводило акције као и изградњу и одржавање
дома, терена за логор и игралиште на Јастрепцу а слало је своје чланове на
друга радилишта које су организовали савези. На овим акцијама дато је више
од 22.000 радних часова. Школовању кадрова посвећена је стална пажња. Тако
је Друштво организовало 28 курсева и логоровања са карактером курса кроз
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које је прошло 950 чланова. На овим курсевима углавном се радило практично,
обучавани су пионири за почетна знања, омладинци за водиче излета и похода,
одржавани су специјализовани курсеви из топографије, прве помоћи у
планини.
Што се тиче смучарства, Друштво није никад тежило да створи неки квалитет
јер за то није било ни климатских, а ни финансијских услова. У овом периоду
Друштво је организовало масовно излажење на смучарске терене у околини
Крушевца и организовали такмичења за омладину и пионире. Друштво је у
овом периоду учествовало и на републичким такмичењима. На пољу
пропаганде у Крушевцу је одржано више предавања и приказани су филмови
на којима је присуствовало преко 4.500 слушаоца. Од важнијих предавача
одржали су предавања: проф. др Јован Туцаковић, Тибор Секељ, Раде Кушић,
Коча Јончић, Тоне Сазанов. Организована је 1958. године изложба
документарно- уметничке фотографије Станоја Бојовића коју је посетило 5.000
посетилаца из Крушевца.
Међутим, једна од важнијих делатности која је окупљала чланове је излагање
планинарског дома на Јастрепцу „ЛИMАРОВ ДОМ“ његово одржавање и
касније доградња, адаптација и побољшавање услова за смештај и исхрану. Ова
активност је важна и због тога што је представљала прве зачетке туристичке
рецептивне делатности у Крушевцу и околини. Успех је утолико већи што је
“ЛИПАРОВ ДОМ“ поред неколико криза кроз које је прошао, остао један од
ретких планинарских објеката који није продат или уступљен за амортизацију и
проширену репродукцију. Дом је започет 1950. године, а отворен две године
касније. У овом периоду дом је адаптиран и проширен и данас спада у ред
најбољих објеката на Јастрепцу. Од 1956. до 1970. године у дому је било 87.338
ноћења. Просечно, на годишњем нивоу, ноћевало је око 67.000 посетиоца.
За овакав успех треба одати признање пасионираним и неуморним радницима
овога спорта који су у овој организацији провели више година: Миланивић
Војо, Стефановић Владо, Зајић Симо, Ђурић Светозар, Трипковић Милан,
Жарић Жарко, Петровић Љуба, Јовановић Сима, Воја Плавшић, Андрић
Вукомановић и др. За овакав успешан рад Друштво је добило висока признања:
Спомен плакета Крушевац, „Златна значка“ ПСЈ и више признање СОФК-е
Крушевац, а чланови су добили златне и сребрне значке ПСЈ и друга признања
спортских организација.
У овом периоду, основано је више друштава по школама, радним
организацијама и суседним општинама, у Брусу и Александровцу.
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Седамдесете године представљају "златне године" за нашу државу у
економском смислу што се одразило и на бројне планинарске и скијашке
активности.
Нашем Друштву поверена је припрема и организација Слета планинара
Југославије на Копаонику 1971. године. Три недеље око 30 планинара радило
је на припреми смештаја и боравка за више од 2000 планинара.
Наредне, 1972. године професор Драгомир Крстић, популарно звани Крле,
организује одлазак на Дурмитор, Пивске планине до Пиве и Тјентишта, а потом
сплаварење реком Дрином од Фоче до Вишеграда. Ова акција имала је назив
"Трагом пете непријатељске офанзиве".
Годину дана касније, 1973. проф. Крстић води планинаре на Проклетије и
највиши врх Србије, Ђеровицу, висок 2.656м, као и на друге врхове
Проклетија: Маја курвала, Мај Ропс, Марјаш, Крш Богићевице, све до Плавског
језера.
Потом, следеће године, планинаре гребеном Шар Планине од с. Штрпце на
Пирибег, Љуботен, Попове Шапке до Титовог врха, 2.748м.
Пре ових акција, први пут је посећена река Мируша, звана Метохијске
Плитвице, са својих 12 језера и водопада.
Изведено је четвородневно пешачење од Копаоника до Јастрепца 1975. године.
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Тих година стасава и нова генерација ентузијаста - планинара који самостално
одлазе у Словенију и врше успоне на све значајније врхове Јулијских Алпа и
наравно, на Триглав 2.868м, највиши врх Југославије. Поједини чланови из ове
нове генерације завршавају летњи и зимски алпинистички курс.
Први члан са звањем алпинистичког приправника био је Драгутин Пајић.
Након тога курс, завршавају и други чланови екипе. Нова екипа успешно
организује и осваја највиши врх Аустрије Грос Глокнер (3.798м) године 1978.
Уписана је као значајна година за наше Планинарско друштво, као и за град
Крушевац „златна“ 1979. Те године, након припрема на Проклетијама у долини
Грбаје, потом у Јулијским Алпима, екипа од осам Крушевљана осваја највиши
врх Европе, Мон Блан, висок 4.810 м. У екипи су били: Драгутин Пајић, вођа
прве навезе, Зоран Опачић, Миомир Вукојевић, Љубица Вукојевић, Градимир
Перић, вођа друге навезе, Мирјана Влајсављевић, Југослав Рилак и Зоран
Богдановић. Ови планинари - алпинисти били су први Крушевљани који су
освојили Мон Блан.
Касније се организују успони на врхове у Камнишким Алпима као и на два
врха из сваке републике, такозвана "Југословенска трансверзала". Добар део
набројаних планинара освојио је ове врхове у свим нашим републикама. Осим
набројаних акција нису запостављене ни традиционалне акције на оближњим
планинама као и редовно одржавање "Марша трагом расинских партизана".
Учествовали су и на више слетова планинара Југославије, као и на
Републичким планинарским походима поводом Дана Републике, 29. новембра.
Седамдесетих година било је значајно развијено и смучарство. Друштво је
организовало зимовање на фарми Рендара на Копаонику у више смена.
Омиљена је била мартовска, студентска смена. Од села Брзеће ишло се пешице
са стварима, храном и скијама, а понеки су носили и грамофон, 12 км до
фарме.
Касније је направљен мањи ски- лифт за наше чланове. Основну обуку и
касније обуку такмичара, изводио је Томислав Тешић, смучар, планинар и
један од оснивача Друштва. Након неколико година, Томини омладинци су
"изашли из рупе и Циганске реке“ (део Копаоника где је фарма Рендара ) и
појавили се на првенству Србије и Југославије.
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Тих година имали смо првакиње Србије у слалому, велеслалому и спусту. Прва
се попела на трон Снежана - Нена Тешић, а неколико година касније и
Андријана Тешић.

Крушевачки планинари на Мон Блану
Право задовољство је када свака наредна генерација планинара достигне и
престигне претходну. Осамдесетих година стасава нова генерација планинара и
алпиниста који постају врсни планинари и алпинисти, а касније и
алпинистички инструктори: Зоран Богдановић, Радослав Милојевић, Ненад
Трипковић, Драгослав Гогић и други. Тих година почиње освајање врхова
попут Матерхорна, Килиманџара, Ебруса, Атласа у Мароку, Ајлен пика на
Хималајима, као и освајање врхова на Памиру, висине преко 7000 м : Пик
Лењина и Пик Комунизма.
Осамдесетих година, на иницијативу Жарка Жарића, уводи се још једна
значајна , стална друштвена акција " Видовдански поход" која се од тада сваке
године организује, без престанка, као и Јастребачки марш ( након промена
2000. Године „ Марш трагом расинских партизана“ преименован је у
„Јастребачки марш“). Такође се организује и "Светосавски успон на Белу
стену" више од десет година.
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Деведесетих година било је мало затишја у планинарским активностима због
ратова и санкција, али не у потпуности. Организовани су планинарски табори
на Дурмитору, Проклетијама, Трновачком језеру и масиву Маглића, рафтинг
Таром и Дрином као и рафтинг на Лиму.
Поред врхунског планинарења и алпинизма, "стара" генерација: Драгомир
Крстић, Жарко Жарић, Воја Милановић наставља са организовањем бројних
стандардних планинарских излета и похода. Средња генерација, освајачи Мон
Блана, привремено се удаљила из планинарства из породичних разлога, рађање.
Али, чим су деца стасала, уследио је повратак и одвођење своје деце,
средњошколаца и студената на бројне планинарске успоне.
Од тих младих стасава нова генерација планинара, алпиниста и чланова Горске
службе спасавања: Бранко и Војин Пајић, Димитрије Остојић, Бојан и Стојан
Марић, Иван Тијанић и други којима су узор били Драгутин Пајић, Градимир
Перић и Ненад Трипковић. Ови омладинци освајају многе врхове на
Дурмитору, Проклетијама, Грос Глокнер, највиши врх Аустрије, Браитхорн и
врх Матерхорн, висок 4.478м. 2010. године
Након промена Закона о спорту, Планинарско - смучарско друштво Јастребац
мења назив и од 2012. године зове се "Планинарско - спортски клуб Јастребац,
Крушевац"

Планинари ПСК „Јастребац“ на Алпима
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У оквиру обележавања 60 година постојања и рада Клуба и тридесет година од
првог успона Крушевљана на Мон Блан, организује се велика планинарска
акција на којој учествује 68 планинара из Србије, два госта из Словеније и наш
"стари члан " Зоран Богдановић. Те 2009. године, он долази са својим сином да
би се након 30 година са истом екипом и њиховом децом попео на Мон Блан.
Претходно је 48 наших планинара освојило Триглав (највећа група Срба која се
попела на Триглав, по речима домаћина планинског дома на Кредарици).
Затим је више од 50 планинара освојило највиши врх Италије Гран Парадизо,
4.062м и коначно 35 чланова се попело на некадашњи највиши врх Европе
Мон Блан. Организатор акције био је професор крушевачке Гимназије
Бранимир Шошкић као и Ненад Трипковић, Драгутин Пајић, Бранко Пајић и
Градимир Перић.
Две године касније професор Шошкић и Градимир Перић организују велику
турску туру са 39 учесника и освајају слабије познате, али веома високе и
импозантне врхове у централној Анадолији: Ерџијас 3.916м, Демирказик
3.745м и Хасн Даг 3.200м.
Школовањем планинара на разним планинским семинарима и школама
планинарства, ствара се добра база за нове и масовније акције. Планинарки
клуб има 11 лиценцираних водича излета и похода треће категорије по
критеријумима УИАА и три водича друге категорије. Драгутин Пајић, Зоран
Опачић и Градимир Перић добијају значку и статус доживотног водича и
статус ментора млађим водичима.
На Јастребачком маршу учествује сваке године од 450 до 600 планинара, а
највећи број учесника имали смо 2014. године када је уједно организована
пилот акција Министарства омладине и спорта, која је поверена нашем
друштву. На стазама Јастрепца било је 998 учесника.
Више од 15 чланова завршава летњи и зимски алпинистички курс и обнавља се
рад алпинистичке секције коју предводи до данас Ненад Трипковић.
Ненад Трипковић одводи трочлану екипу у Доломите и осваја врхове Тофана
ди Розес и највиши врх Мармолада 3.348м.

132

Планинари ПСК „Јастребац“ на Алпима
Касније, у сарадњи са САЈ (специјална антитерористичка јединица ) Србије
наши алпинисти Ненад Трипковић, Дејан Шовић и Евица Јеремић освајају
поново Гран Парадизо и Мон Блан, а наредне године, 2014. врх Арарат на
граници Турске и Јерменије, висок 5.165м. Евица Јеремић тако постаје прва
Крушевљанка која се попела на висину већу од 5.000 м.
Иста екипа планинара којој се прикључила и млада планинарка Марија
Живковић, 2015. године осваја највиши врх Европе, Елбрус на Кавказу, висок
5.642 м. Ово четворо наших чланова су први Крушевљани који су освојили
највиши врх Европе.
Претходне године Драгослав Гогић и Дејан Шовић освајају највиши врх
Африке, Килиманџаро - Ухуру пик, висок 5.895м.
За освојене врхове Дејан Шовић, Драгослав Гогић, Ненад Трипковић, Евица
Јеремић и Марија Живковић добијају плакету Планинарског Савеза Србије и
Министарства омладине и спорта Србије са звањем спортисте највишег ранга.
Драгослав Гогић добија и плакету Града Крушевца као и више награда за
снимљене филмове са успона у Африци, Мароку и Хималајима.
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Због дотрајалости урађена је реконструкција крова на планинарском дому на
Јастрепцу. Такође је обновљена фасада и саграђена још три купатила и тоалета.
Реновиране су и поједине собе у дому и промењен инвентар. Управљање
домом поверено је Рилак Југославу.
Након смрти Жарка Жарића, дугогодишњег истакнутог члана и организатора
рада Друштва, Управни одбор Друштва и Скупштина доносе одлуку о новом
називу планинарског "Лимаревог дома" на Јастрепцу. Од тада се наш
планинарски дом има име Планинарски дом "Жарко Жарић".
Чланови друштва радили су и на уређивању и маркирању планинарских стаза
на Јастрепцу. Велики допринос и највећи број стаза маркирао је наш члан,
пензионисани судија, Милорад Станковић Бели. Бели је уједно и аутор два
издања књига "Стазама Великог Јастрепца" као и аутор књиге "Жарко",
посвећене преминулом Жарку Жарићу. Ова књига је уствари, својеврсна
историја планинарско - смучарског друштва Јастребац.
Бели је направио и планинарско склониште познато великом броју планинара,
које сви зовемо "Белијева Колиба".
Скијашка активност, због високих цена и економске кризе мало је утихнула
након "златних седамдесетих година" и организовано је више једнодневних
излета под називом "Сви на снег". Након формирања планинарске секције у
крушевачкој Гимназији, професор Бранимир Шошкић почиње да организује
„Ски Гимназијаде“ на Копаонику и Старој Планини уз помоћ чланова:
Градимира Перић, Николе Башић, Ненада Трипковић. Велики број ученика и
чланова клуба обучено је за скијање као и за напредне технике скијања. На
свакој "Ски Гимназијади" учествује од 50 до 60 чланова.
Планинарски клуб "Јастребац" Крушевац је цењен у круговима планинара
Србије и налази се на петом месту ранг-листе Планинарског Савеза Србије.
Укупно је било 150 планинарских клубова и друштава. Због великог броја
акција и школованих водича, алпиниста и чланова ГСС (Горска служба
спасавања) наши чланови се налазе и у руководећим структурама
Планинарског Савеза Србије: Драгослав Гогић - потпредседник Управног
одбора; Ненад Трипковић - члан Комисије за алпинизам ПСС, Бранимир
Шошкић, члан Комисије за рад са младима ПСС; Југослав Рилак, члан
комисије за објекте и планинарске домове.

134

СТОНИ ТЕНИС

Одмах после ослобођења у Дому омладине почело се масовно играти стони
тенис. Ондашњи командант радних бригада Крушевца Алексић Страша
обезбедио је бригадама три стола за стони тенис који су смештени у малој сали
и на којима се играло преко целог дана. Следеће 1945. год. оснивају се три
спортска друштва, а у њима и стонотениски клуб. У спортском друштву „Баџа“
секцију стоног тениса води Стоимировић, док у спортском друштву „Милоје
Закић“ Заре Игњатовић.
Најбољи играчи Крушевца у периоду 1945-1950. год. су били браћа
Стоимировићи, а Јевремовић и Игњатовић од 1955-1960. год.

Слађан Сврзић Сова, први слева у малој сали „14. Октобра“, 1969. година
Екипа Крушевца под називом „Напредак“ постаје члан Стонотениске лиге уже
Србије која је била састављена од екипа Чачка, Краљева, Ваљева, Параћина и
Крагујевца. У овој лиги „Напредак“ осваја треће место. У истом периоду, у
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граду се формира још једна екипа под називом „Победа“. У лиги Србије која се
проширила екипама Смедерева, Ниша, Лесковца, Ћуприје, „Напредак“ осваја
друго место, а екипа „Победе“ шесто место. У периоду 1960-1965. год. у
Крушевцу се појављује врло јака екипа Економске школе која спада у ред
најбољих школских екипа у Србији. За екипу су наступали: Цветановић,
Барбуловић, Поповић, Гавриловић и Мандић.
Градска екипа „Напредак“се такмичи у Српској лиги и осваја друго место. За
екипу су наступали: Цветановић, Јевремовић и Вишњић.
На сениорском првенству уже Србије 1960. год. Влада Цветановић осваја прво
место, а 1961. год. осваја треће место. Назив најбољег играча Крушевца, од
почетка 50-тих носио је више од девет година Јевремовић, а тек од 1960. ова
титула је припала Цветановићу. Пионир стоног тениса у Крушевцу је Љубиша
Јевремовић, који је наступао за крушевачке екипе и припремао их више од
двадесет година.
У периоду са половине 60-тих стони тенис у Крушевцу почиње најбоље да
играју браћа Ратко (Цор) и Мија (Јоми) Јовановић, Чеда Милосављевић (Чеда
Бабица), Иван Ацковић (Ацко), Зоки Шекуларац (Зоки Шеки) и Бане
Радуловић (Бане Нос). Тада није било квалитетних услова за редовне тренинге
и организовани стручни рад са младима, а пингић се углавном играо у подруму
приватне куће Чедине бабе у Закићевој улици или повремено у сали неке
основне или средње школа у Крушевцу.
У том периоду Ратко Јовановић Цор, који се вратио из ЈНА и тамо имао среће
да редовно тренира (чак и са тадашњим репрезентативцима Југославије: Корпа,
Вецко, Шурбек, Каракашевић, Стипанчић, пошто су били у Чрномељу на
припремама за Светско првенство у Љубљани 1964. год), био је веома спреман,
па са модерним стоним тенисом године 1966. осваја друго место на Првенству
уже Србије у Крушевцу.
Почетком 1967. године Бане Радуловић, повратник са студија из Београда,
доноси низ новина из савременог прилаза стонотениској игри и то претаче у
нову генерацију младих играча. Они су скоро целу годину дана, сваке вечери
тренирали у Сали старог „Партизана“ у Порти цркве Лазарице. Ту се посебно
талентом и формом истичу: Предраг Ивановић Лега (касније прослављени
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прволигашки кошаркаш Југославије), Саша Јовановић Саша Бест и Слађан
Сврзић Сова.
Они као нова екипа Крушевца, већ у свом првом заједничком наступу, на
Првом кругу квалификација за Квалитетну лигу Србије у Нишу октобра 1968.
год. побеђују све екипе из Јужне Србије. То су биле екипе из: Ниша, Врања,
Лесковца, Пожаревца, Прокупља, Пирота, Сурдулице.
Иста екипа, у коју се са својим искуством укључио и Ратко Јовановић Цор као
и млади Жељко Миладиновић (сада тениски тренер у Крушевцу), марта 1969.
године у финалу Купа Маршала Тита за Ужу Србију одржан у Нишу, побеђује
све екипе. У великом финалу побеђује високо фаворизовану прволигашку
екипу „Јосип Колумбо“ из Ниша, те заслужено одлази на Финале купа Србије у
Земун. У конкуренцији 10 најбољих екипа Републике Србије („Партизан“ из
Београда, „Спратак“ из Суботице, „Сента“ из Сенте ...) освајају 8. место.
На Спортском такмичењу завичајних клубова студената, које се одржало
средином августа 1969. у Бањалуци, Студентска стонотениска екипа Крушевца
у саставу Чеда Милосављевић, Зоран Шошић и Слађан Сврза побеђује „целу
тадашњу Југославију“ и осваја екипно 1. место.
Том приликом Слађан Сврзић Сова, који на целом такмичењу у стоном тенису
није изгубио ни једну партију, такмичио се и у скоковима са моста у реку
Врбас. Осваја 2. место иза Маријана Бенеша, касније нашег прослављеног
боксерског репрезентативца. Због ових спортских заслуга, Слађан Сврзић Сова
добија Октобарску награду града Крушевца за 1969. годину. Касније ће Слађан
Сврзић играти за прволигашке клубове „Босна“ из Сарајева и „Партизан“ из
Београда, а Саша Јовановић за екипу „Вождовца“ из Београда, у другој лиги
Југославије.
Одласком на студије, генерација рођена почетком 50-их (Сврзић, Јовановић,
Ивановић) своје место уступа млађима (Драгану Ђурићу - Ђури, Предрагу
Милисављевићу - Шији, Владици Говљи, Лукићу и другима). Њих настављају
да тренирају Ратко Јовановић и Чеда Милосављевић.
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Са стони тенис меча у Крушевцу, 1970. године
Од седамдесетих година у Крушевцу постоји и успешно ради Стонотениски
клуб “14. октобар“, који се успешно такмичи у Другој лиги Србије.
Најуспешнији играчи клуба били су неки од старијих играча: Ратко Јованови,
Чеда Милосављевић, Мија Јовановић, Предраг Ивановић, Саша Јовановић,
Зоран Шошић, Жељко Миладиновић.
Осамдесетих година Стонотениски клуб „14 октобар“ мења име у
Стонотениски клуб „Крушевац“ и наставља да се такмичи у Другој лиги
Србије. Клуб у то време води Ратко Јовановић. Поред њега у Крушевцу у то
време постоји и ради Стонотениски клуб „Трајал“ у коме успешно ради Чеда
Милосављевић.
Деведесетих година Стонотениски клуб “Трајал“ престаје са радом, а
Стонотениски клуб „Крушевац“ наставља да се такмичи у другој савезној
лиги. Седамдесетих година стони тенис се активно играо и у сали ДТВ „
Партизан“ у Крушевцу.
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Стони тенис у сали ДТВ „ Партизан“ у Крушевцу, седамдесетих година
Од 2000. године Стонотениски клуб „Крушевац“ такмичи се и лигама
регионалног Стонотениског савеза Ниш. Клуб традиционално организује и
одржава “Видовдански стонотениски турнир“. У периоду 1990-2005.
најуспешнији такмичари СТК “Крушевац“ били су Коцић Ненад - Коцка и
Александар Савић - Алекс. Најуспешнији такмичари СТК „Крушевац“ у
периоду 2005-2016. су Александар Савић и Маринковић Давид.
Од 2012. године у Крушевцу се региструје Стонотениски клуб “Напад“ који
престаје са радом 2014. године. Годину дана раније у Крушевцу је регистрован
Стонотениски клуб „Цар Лазар“ који се такмичи у регионалном
Стонотениском савезу Ниш. У сезони 2015/2016. Стонотениски клуб
„Крушевац“ је изборио пласман у другу лигу Србије. Најзаслужнији за такав
успех био је најбољи играч Крушевца Маринковић Давид - Овчаров.
Стонотениски клуб „Напад“ након периода у коме је статус клуба мировао
захваљујући групи ентузијаста и љубитеља стоног тениса, новембра 2016.
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године поново активирају рад клуба. Следеће сезоне 2017/2018. учествују на
такмичењу Регионалног стонотениског савеза региона Ниш, где заузимају прво
место и пласира се у квалитетну стонотениску лигу РСТСН у сезони 2018/2019.
У квалитетној лиги РСТСН клуб понавља успех и осваја екипно прво место.
Пласира се у другу стонотениску лигу Србије где се такмичи у сезонама
2019/2020. и осваја 4. место на крају сезоне која је прекинута пандемијом
КОВИД 19. У сезони 2020/2021. клуб наставља такмичење у другој лиги
Србије, група Југ Б. Млађе селекције клуба на регионалном такмичењима
освајају прва места екипно у категорији кадета и јуниора као и у појединачним
конкуренцијама у категоријама пионира, кадета и јуниора.

Са меча друге лиге група ЈУГ Б СТК „Напад“, меч у сали ОШ „Вук Караџић“
2021. година
За најуспешнијег кадета регионалне лиге РСТСН проглашен у 2020. години
Бранислав Смиљковић, а за најуспешнијег пионира регионалне РСТСН лиге
исте године Новак Загорац, чланови СТК „Напад“ из Крушевца. СТК „Напад“
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три године за редом осваја признање најуспешнија млада екипа града
Крушевца за 2018, 2019. и 2020. Годину, коју додељује Спортски савез града
Крушевца.
Бранислав Смиљковић и Новак Загорац на државним првенствима Србије
освајају медаље. Предводници су младе плејаде крушевачких стонотенисера
који враћају крушевачки стони тенис на пут старе славе. Стонотениски клуб
„Напад“ своје тренинге и такмичења одржава у сали основне школе „Вук
Караџић“. СТК „ Напад“ успешан је организатор „Видовданског стонотениског
турнира“ који се 2019. и 2020. године одржавао у крушевачкој „Хали
спортова“.

Чланови екипе Стонотениског клуба „Напад“ сезона 2020/2021. друга лига
Србије група Југ Б
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АТЛЕТИКА
После рата први облици масовне физичке културе спровођени су кроз атлетске
дисциплине као што су били кросеви, атлетски тробоји и такмичења за значку
ЗРЕН. Године 1945. оснивају се 3 спортска друштва: "Баџа", "Закић" и "14.
октобар". Атлетика је поред фудбала била најмасовнија и окупљала је све
узрасте оба пола. Сваке недеље пре подне на игралишту "Цар Лазар"
одржавана су такмичења у тркачким, скакачким и бацачким дисциплинама.
Године 1946. Богуновић, члан спортског друштва "Милоје Закић" постаје првак
Србије у бацању бомбе (47,30 м). У то време била је чувена штафета Крушевца
у саставу Брњица, Петровић, Богојевић и Здравковић. Најбољи скакачи у вис
били су Стоимировић, Палча и Здравковић, а од жена Ткачукова и
Вељковићева.

Бацач копља на стадиону Напретка
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28. априла 1948. године оснива се атлетска секција "14. октобар" (164 члана), а
22. јануара 1949. атлетска секција "Напредак" која је имала 39 чланова (21
мушкарац и 18 жена).
Услови за рад и финансијска средства нису постојала, али је интересовање за
овај спорт било велико и захваљујући упорности Брњице и осталих чланова
створена је комплетна мушка и женска атлетска екипа која се кроз
квалификације укључује у јединствену српску лигу. Најуспешнији такмичар у
периоду 1945-1952. године био је Здравковић Десимир у дисциплинама 100 м,
200 м и скок у вис. За постигнуте резултате у овим дисциплинама добио је
категорију првог разреда Атлетског савеза Србије и био члан омладинске
репрезентације Србије.
Од жена у овом периоду истакла се Јовановић Миланка у дисциплинама 100 м
и скок у даљ. У овом периоду категорију другог разреда имали су: Тењовић
(кугла-12,06 м), Брњица, Милошевић и Лилчић, а од жена Миљковић (800 м2:45,0) и Јовановић.
Категорију трећег разреда имали су од мушкараца: Аранђеловић, Крстовић,
Мијовић, Илић, Стојановић, Милосављевић, Павловић, Богуновић, Љубојевић,
Јаковљевић, Андрејић, Новаковић, Пантић, Миловановић и Вељковић, а од
жена: Ђорђевић, Ерчевић, Митровић, Пантић, Вељковић, Шакић, Миљаковић и
Ткачук. "Напредак" је у лиги Србије 1949. године заузео 5. место у мушкој
конкуренцији (31.170 бодова) и 11. место у женској конкуренцији (13.060
бодова). Мушка екипа је 1950. године била седма у лиги Србије.

Са атлетског такмичења
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У периоду од 1954 - 1967. године атлетика се развија по школама где се
одржавају масовна такмичења и кросеви. У овом периоду најквалитетнији
атлетичари у граду били су ученици Економске школе, јер је наставник
Здравковић као највећу пажњу поклањао атлетици. Од ученика највише су се
истицали Стојановић и Мишковић.
Милорад Стојановић је први Крушевљанин, члан државне репрезентације, а
касније и Мишковић. Стојановић је за кратко време постао најбржи
Крушевљанин. Време од 11,3 с које је постигао на првенству Србије у трчању
на 100 м, и скоку у даљ од 6,5 м донели су му прва места.
Године 1956. у Крушевцу, на игралишту "Напредак", одржава се велико среско
атлетско такмичење у шест дисциплина на којем учествује неколико стотина
атлетичара из крушевачког краја. У овом периоду Крушевљани су учествовали
на среским такмичењима у Краљеву, на Копаонику, у Гучи и на
међурепубличком такмичењу у Брчком.
У Краљеву се 1966. године одржава атлетско такмичење на коме учествује
неколико стотина такмичара из целог Краљевачког среза. Крушевљани су на
овом такмичењу освојили највише првих места и то: Стојановић Милорад, скок
у вис, скок у даљ, трчање на 100 и 400 м; Мишковић Мирослав за јуниоре 100 и
200 м; Петровић Светлана на 400 м; Живадиновић Марица и Николић Милија
на 100 м за сениорке и омладинке; Михајловић Василије на 1500 м. Од младих
се нарочито истиче Лазовић Драган и Огњановић Мирјана.

Најбољи клуб у срезу Краљево 1966. Година, АК „ Крушевац“
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Пут до афирмације атлетике је био трновитији него пут било ког другог спорта
у граду. Таленти су се стално појављивали, али услова за њихов развој уопште
није било. Клуб није имао чак ни најосновније атлетске реквизите:
спринтерице, патике, тренерке, штоперице. Атлетичари су сами набављали
патике да би могли да се припремају и наступају на такмичењима. Поред свих
недаћа са којима се боре, које су чисто материјалне и техничке природе,
атлетичари из Крушевца трче боси на разним такмичењима и освајају прва
места.
Године 1967. оснива се поново Атлетски клуб „Крушевац“ који окупља
најбоље атлетичаре града, али због услова своју активност своди само на
тркачке дисциплине. У овом периоду стручни рад у клубу води Зоран
Михајловић, а управу клуба сачињавају: Шекуларац, Чугељ, Здравковић,
Антић, Цакић, Стојановић и др. У овом периоду одржавају се масовни кросеви
школске омладине у организацији Атлетског клуба, на коме масовно и
квалитетно учествују Техничка и Економска школа. Најзначајније резултате
постиже Вера Савковић која на републичким такмичењима осваја више пута
прва места и спада у ред најбољих млађих атлетичара Србије.
Клуб сваке године уочи ослобођења града организује ноћне уличне трке на
којима учествује велики број такмичара из целе Србије. По селима се
одржавају такмичења у бацању камена са рамена, скок из места у даљ и разна
трчања која окупљају велики број такмичара и посматрача свих узраста оба
пола.

Најбољи клуб у срезу Краљево 1966. година, АК „ Крушевац“
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Од значајних такмичења из 1967. године треба издвојити омладинско
првенство Србије у атлетици које је одржано у Београду 4. јуна где први пут
учествују и представници Крушевца. Најбољи пласман од свих Крушевљана
постигла је Вера Савковић у трци на 400 м са резултатом 1,03 (63,1) који јој је
донео деобу 5. и 6. места.
Скакачи у даљ Слободан Јовановић и Драган Лазовић скакали су испод својих
могућности 6,06 м и 5,95 м (на предтакмичењу у Крагујевцу 6,35 м и 6,20 м) и
освојили су 10. место.
Овако лоша форма скакача из Крушевца вероватно има своје корене у
неприпремљености такмичара који нису извели ни један скок недељу дана пре
такмичења, јер им је управа "Напретка" забранила коришћење јаме за скок у
даљ поред игралишта. Од младих атлетичара није се могло више очекивати с
обзиром на услове рада.
У 1967. години најбољи појединац је млада Вера Савковић која у тркама на 400
и 600 м нема достојног противника. Она је на свим квалификационим тркама у
Србији освојила прва места, а на првенству Југославије за јуниоре заузела је 9.
место.
Према званичним таблицама Атлетског савеза Србије, 12 чланова Атлетског
клуба „Крушевац“ налази се међу осам најбољих атлетичара Србије у 20
различитих атлетских дисциплина.
У 1968. години атлетичари из Крушевца настављају са добрим резултатима на
такмичењима. Стари проблеми материјалне и техничке природе се и даље
понављају. Управни одбор Омладинског спортског друштва „Крушевац" је на
седници 11.01.1968. донео одлуку да се Атлетски клуб од тада третира као
спортска организација ван оквира друштва. Оваква одлука проузроковала је
питање финансија у клубу. Међутим, заљубљенике атлетике у Крушевцу
ништа није могло да спречи да наставе рад у клубу.
У периоду од 1969. до 1976. године стручни рад у клубу води Зоран
Михајловић, а управу клуба сачињавају: Радослав Шекуларац као председник
клуба, Здравковић Десимир као потпредседник клуба, секретар клуба је Цакић
Михаило. Чланови управе су: др Антић Душан, др Лисинац Милан, Чугаљ
Радомир, Аранђеловић Чеда, Матић Душан, Милојевић Братислав и Бузгановић
Душан.
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У 1969. години Вера Савковић је поново у центру пажње. На такмичењу
јуниора за атлетски куп Србије у Београду, Вера Савковић постала је првак
Србије на 400 м у времену 58,7 с. Овом победом осигурала је место у
јуниорској репрезентацији. Освојила је и четврто место у трци на 100 м са
резултатом 13,00. На истом такмичењу Цакић Славољуб је заузео 5. место на
400 м у времену 53,5 с. Цакић Славољуб има преко 15 медаља, и постигао је
значајније резултате на 400 м (53.5), 100 м (11.6), 1500 м (3.58) у 1969. години.
Са добрим резултатима наставља и 1970. године први на кросу ПОЛИТИКЕ и
трећи на првенству Југославије за јуниоре у Вараждину. Победник је многих
кросева.
Седамдесетих година атлетика и остали спортови су у другом плану. Фудбал је
постао најпопуларнији спорт у Крушевцу. Од 1971 - 1983. сва активност у
атлетском клубу сводила се на организацију пролећних и јесењих кросева на
општинском нивоу. Појединци учествују на традиционалним кросевима
"Политике" и "Борбе" и постижу вредне резултате. На 15-ом политикином
кросу 1972. у Београду у трци пионира на 800 м Раде Јовановић осваја прво
место. У трци омладинаца на 1500 м Славољуб Цакић друго место.
1980. године општина Крушевац на кросу "Политике" у трци "Здрав и
способан" осваја прво место и добија пехар "Политике".
Од 1976 - 1984. године председник клуба је Влада Бркић, наставник физичког
васпитања из Јасике. Клуб се поново оснива 1984. Председник клуба у том
периоду је др Лисинац Милан, потпредседник је Ћирић Раде и Влада Бркић.
Тренер и секретар клуба је Драган Лазовић.
У 1984. години Атлетски клуб "Крушевац" организује свој рад на већем нивоу
него што је био претходних година. За стручни рад задужени су тренери:
Лазовић Драган (скокови), Вукоичић Стеван (бацања) и Цакић Стојан (средње
пруге).
Број чланова се знатно повећао и у то време клуб је бројао 40 чланова. Тренер
Драган Лазовић 1984. године открива талентовану Александру Ћирић, ученицу
7. разреда основне школе. На школским Олимпијским играма у Крушевцу,
Александра Ћирић осваја прво место са скоком у вис 1,50 м.
Те исте године на такмичењу атлетичара Србије осваја поново прво место са
скоком 1,46 м, а убрзо и постаје првак Југославије за пионире са фантастичним
резултатом 1,58 (3 цм мање од пионирског државног рекорда).
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Поред Александре Ћирић, својим талентом намеће се и Драгана Мишић за
бацачке дисциплине. 1985. године на појединачном првенству за јуниоре,
Александра Ћирић осваја прво место (162 цм-лични рекорд), а Драгана Мишић
друго место у бацању кугле (10,21 м). Александра и Драгана те године улазе у
репрезентацију Србије за "Партизанску олимпијаду" у Фочи. На том
такмичењу постижу следеће резултате: А. Ћирић II место (155 цм), а Д. Мишић
II место (11,30 м).
Доласком Вере Николић почиње нова етапа у развоју атлетике у Крушевцу, а
њен допринос у развоју атлетског спорта у општини видеће се у годинама које
долазе. Осим Вере Николић, у 1992. години у клубу раде и тренери Беговић
Горан и Драган Лазовић.

Са једног тренинга крушевачки атлетски радници Вера Николић и Горан
Беговић
Извршни одбор АК "Крушевац" у саставу: Мома Поповић, Зоран Михајловић,
Драган Лазовић, Раде Ћирић, Раде Радивојевић конституисан је 23.04.1992.
године.
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Клуб је почео са радом крајем марта 1992. године, окупљањем заинтересоване
деце, обиласком школа града Крушевца и околних сеоских школа. На тај начин
на привременим теренима, иза отворених базена, кроз клуб је прошло око 700
полазника атлетске школе. Постепено је вршена основна селекција деце, пре
свега у зависности од њихових психомоторних способности и интересовања.
Након тога приступило се даљој селекцији деце по категоријама. Активно
чланство клуба броји 90 чланова подељених у 5 група.
У периоду од 25.03.1992. до 1.05.1993. година АК "Крушевац" је учествовао на
такмичењима широм Југославије. Заузео се за пропаганду атлетике у граду
организујући атлетска такмичења. На овим такмичењима остварени су
запажени резултати, а посебно су се истакли: Драгић Весна, Бојовић Марија,
Павловић Божа, Стефановић Борис, Петровић Дарко, Добросављевић Дејан и
Лукић Милан.

Атлетичар АК „ Крушевац“ Дејан Добросављевић на тренингу
Атлетски клуб „Крушевац" је у периоду од 1.05.1993. до 14.10.1993. године
наставио са даљим развојем клуба са посебним интересовањем за такмичарски
део тренажног процеса.
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Поред сталних активности на омасовљењу и спровођењу атлетске школе за
почетнике, Клуб је учествовао на такмичењима републичког и савезног ранга,
на јуниорском и пионирском нивоу.
На овим такмичењима постигнути су значајни резултати, а свој раскошни
таленат показали су: Лукић Милан, Ћасић Дејан, Радмановац Владица, Блажић
Ненад, Поповић Ненад и чланови штафете 4x100м Алексић, Бабић, Вукелић,
Поповић.
У периоду од 15.10.1993. год. до 17.07.1994. год. АК „Крушевац" је покушао
да унапреди рад клуба са квалитетном групом јуниора. Медаље са савезних
такмичења су последица доброг рада у клубу, који заузима све значајније место
у атлетском спорту Србије. У запажене атлетичаре стасава читава плејада
младих: Лукић Милан, Васиљевић Малиша, Добросављевић Дејан,
Милосављевић Далибор, Ћасић Дејан, Вукелић Бојан и Тодоровић Дарко.
Ипак, нису само резултати били битни у овој сезони. По први пут од оснивања,
Клуб је добио организацију једног значајнијег такмичења. 20. марта 1994.
године АК „Крушевац" био је организатор Првенства Србије у кросу.
Учествовало је 214 такмичара из 24 клуба. На овај начин АК “Крушевац" је
показао да и у организационом смислу не заостаје за већим клубовима.

Загревање атлетичара АК „ Крушевац“ на почетку тренинга на теренима СЦ
„Крушевац“
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У 1996. години два члана АК "Крушевац" постали су прваци Југославије у
јуниорској конкуренцији: Ћасић Дејан у дисциплини 3000 м стипл и
Милосављевић Далибор у бацању копља. Самим тим, изборили су и право
учешћа у репрезентацији Југославије на Јуниорским балканским играма, где су
постигли пласмане који су се од њих очекивали.
И поред одличних резултата у овој години, остаје проблем неадекватних
услова за тренинг, што делимично онемогућава клуб да изврши веће
омасовљавање новим члановима.
У овом периоду клуб воде председник Раде Радивојевић, потпредседник Раде
Ћирић и остали чланови ИО клуба.

Вера Николић, тренер АК „ Крушевац“ са атлетичаркама АК „Крушевац“
крајем деведесетих година
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Са школског атлетског такмичења у Крушевцу на стадиону СЦ „ Крушевац“
крајем деведесетих година
У 1997. години наставља се тренд учешћа атлетичара нашег клуба у
репрезентацији. Победом на кросу Југославије за јуниоре, Лукић Милан улази
у репрезентацију.
У 1998. години дрес репрезентације облачи и Ивановић Ненад који обара
јуниорски рекорд Југославије у ходању на 10 км, а пионири Митрић Милош и
Јовић Весна скрећу пажњу на себе. Сада већ стандардни репрезентативци
Ћасић Дејан и Лукић Милан учествују на Крос првенству Балкан у
конкуренцији млађих сениора и значајно доприносе освајању одличја у
екипном пласману репрезентације.
У 1999. години уз много тешкоћа у организацији због бомбардовање Србије,
клуб наставља са такмичењима, а уз Ћасић Дејана, Милош Митрић сазрева у
врсног тркача. У бацањима клуб има свог представника. Стојадиновић Ненад
налази се у самом врху у бацању кугле и диска. На крају године Митрић
Милош је учествовао на првенству Европе у кросу и по први пут добија позив
да атлетску каријеру настави у Америци.
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АК „Крушевац" је и у 2000. год. постигао врло запажане резултате иако је био
у врло тешкој финансијској ситуацији и због тога није отишао на последња три
такмичења у сезони.

Чланови АК „ Крушевац“ са тренерима Вером Николић и Гораном Беговићем

У овој години оборена су и два државна рекорда који су били стари и више од
20 година. Митрић Милош је рекорде постигао на 3.000 м и 5.000 м и постаје
стандардни јуниорски репрезентативац и припрема се за одлазак преко”баре”.
Осим Милоша у овој години даљи значајан развој показују Стојадиновић
Ненад и Јовић Весна.
На републичким и савезним такмичењима у 2001. години, АК "Крушевац" је
освојио 2 златне, 5 сребрних и 8 бронзаних медаља. Поред већ стандардних
освајача медаља Милоша, Ненада и Весне, своје прве блиставе кораке праве и
Дојић Ива, Јевтић Кристина и Цвијовић Марија.
У 2002. Години, број освојених медаља повећава се на 22, а од тог броја 3
златне, 7 сребрних и 12 бронзаних медаља. У клубу сада већ ради велики број
млађих и старијих пионира, и клуб поклања све већу пажњу екипним
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такмичењима. На ЈУПАЛ пионирке освајају 4. место и наговештавају да ће у
наредном периоду играти све важнију улогу у атлетици Србије. Јовић Весна
стасава у квалитетног такмичара у новој дисциплини 400м, а Јевтић Кристина и
Дојић Ива настављају са успешним наступима у пионирској категорији.
2003. је година у којој клуб већ игра важну улогу у српској атлетици.

Тренер Вера Николић и атлетичарка Кристина Јефтић
На Финалу Купа Србије пионирке заузимају 6. а јуниорке одлично 4. место.
Поред Весне, Иве и Кристине, у клубу раде и веома талентоване: Рајковић
Невена, Бошковић Ирена, Којић Наташа. Пионири и јуниори су: Аћимовић
Миљан, Савић Владимир, Јовановић Александар. Сада већ "Американац"
Милош Митрић на сениорском првенству Србије на 5000м осваја друго место.
У наредној години број освојених медаља повећава се на 32. (14 златних, 10
сребрних и 8 бронзаних), а клуб по први пут у својој историји осваја прво
место на Екипном првенству Србије за мл. јуниорке у саставу: Томић, Којић,
Дојић, Јевтић, Бошковић, Стевић. Весна Јовић учествује у јуниорској
репрезентацији СЦГ на Балканијади у Бања Луци и осваја 4. место у трци на
400м пр. и као члан штафете 4x400м. Поред већ поменутих у значајније роле
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добијају и млади Миленковић Јован у бацању кладива и спринтер Миљојковић
Александар. Крушевљани блистају и на Школској олимпијади, пет такмичара
осваја медаље у Зајечару, Кристина Јевтић злато, Невена Рајковић и Весна
Јовић сребра, а Ива Дојић и Јовановић Александар бронзе.

Вера Николић и Горан Беговић са учесницима Кампа спортова - атлетика
Екипа јуниорки задржава свој високи рејтинг и на најмасовнијем такмичењу у
години, Финалу КУП-а Србије за јуниорке, на коме освајају друго место иза
АК „Војводина“ 2005. год. Девојке су великом борбеношћу надокнадиле већ
хроничан недостатак услова и средстава за нормалан рад. Клуб је сада
дефинитивно постао водећи у делу Централне Србије, и покретач нових акција
у региону. Организовање НИПА Лиге допринело је развоју атлетике у региону,
а клуб у овој акцији игра водећу улогу. Ипак, најбитније се догодило на самој
стази.
Кристина Јевтић је просто "експлодирала" и резултатом на 400м од 56.02
оборила државни рекорд и испунила норму за Светско мл. јуниорско првенство
у Мароку, поред тога на Балканијади У-18 у својој дисциплини осваја прву
међународну медаљу за клуб.
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Раме уз раме са њом је и Ива Дојић која је неприкосновена у држави на 100м
пр. и учесник је Олимпијских дана младих Европе у Италији. Ниску учешћа у
репрезентацији завршава Милош Митрић наступом на Првенству Европе за мл.
сениоре на 10.000м.
Висок ниво који је постављен у претходним годинама наставља се и у 2006.
години. Прваци Србије у јуниорској конкуренцији постају Миленковић Јован у
бацању кладива, Дојић Ива на 100м пр, а Јевтић Кристина је и даље
неприкосновена на 400м и сада већ стандардни репрезентативац и у сениорској
репрезентацији. Њих троје учествује и на јуниорској Балканијади у Грчкој где
освајају 5. места у својим дисциплинама. Кристина као члан штафете 4x400м
осваја сребрну медаљу уз мл. јуниорски државни рекорд, док Ива као последњи
тркач штафете 4x100м нашој репрезентацији доноси бронзу. Истичу се и
млађи: Невена Рајковић, Миљојковић Александар, Марковић Милош и
Јовановић Лука. Не изостају ни резултати у екипном делу. На Финалу КУП-а
Србије за јуниоре, девојке су на четвртом месту, а момци на петом.
Тек завршена такмичарска сезона обележена је значајним такмичењима ЕYОФ
у Београду и Прве игре младих Југоисточне Европе у Грчкој. Ни ова такмичења
нису протекла без учешћа наших атлетичара: Јевтић Кристина на 400м и у
штафети 4x100м и Миљојковић Александар у штафети 4x100м. Сезона у земљи
обележена је одличним резултатима Иве, Кристине, Невене, Луке и Александра
и 4. местом мл. јуниорки на Екипном првенству, Екипа је наступила у саставу:
Јевтић Кристина, Рајковић Невена, Глигоријевић Тијана, Петровић Весна,
Радовић Сандра, Лучић Александра, Костић Александра и Шућур Јелена.
2010. године најспешнији атлетичари из АК „Крушевац“ били су Рајковић
Невена, освајач 2. места на 5000 метара на првенству државе и Јовановић Лука
који је освојио 3. место на државном првенству у дисциплини „скок у вис“.
2011. године сениор Јовановић Лука на финалу Купа Србије освојио је 1. место
у скоку у вис са прескочених 198 цм. Исте године на првенству државе за
млађе сениоре, Лука осваја 3. место у дисциплини скок у даљ. Шућур Јелена у
категорији сениорки на првенству државе осваја 3. место у дисциплини „диск“
са 29,93 метара, а на финалу Купа Србије исте године Јелена осваја 2. место у
дисциплини „диск“ са резултатом 31,21 метар.
2012. године на Првенству Србије такмичари АК „Крушевац“ остварују
запажене резултате. Миленковић Јован у категорији сениора осваја 2. место у
дисциплини кугла, Рајковић Невена 1. место у кросу у категорији млађих
јуниорки и 3. место у дисциплини 10.000 метара, Шућур Јелена осваја 2 место
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у дисциплини диск у категорији сениорки на државном првенству и 3. место
на Финалу Купа Србије у дисциплини диск.
2013. године Рајковић Невена на Првенству Србије у кросу осваја 3. место.
Исте године на Првенству Србије у планинском трчању, Невена осваја 2. место
у категорији сениорки и на Купу Србије.
Рајковић Невена 2013. године осваја на првенству Србије у полумаратону 2.
место у држави у категорији сениорки. Такмичар АК „ Крушевац“ Живковић
Ненад осваја 2. место у дисциплини маратон на Првенству Србије у Новом
Саду.
2014. године на Зимском државном првенству за сениоре, Миленковић Јован
осваја 3. место у дисциплини кладиво, а на летњем државном првенству за
сениоре осваја 2. место у дисциплини кладиво. На првенству Србије у
полумаратону, Рајковић Невена осваја 2. место у категорији сениорки.

Са свечаног отварања Балканског јуниорског првенства у атлетици, Крушевац
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Крушевац, домаћин Балканског јуниорског првенства у атлетици, на новом
атлетском стадиону Спортског центра „Крушевац“

Детаљ са Балканског јуниорског првенства у Крушевцу
Атлетски клуб „Крушевац“ осваја екипно 3. место у Дечијој атлетици на нивоу
Србије 2016. године. Миленковић Јован на Финалу Купа Србије у дисциплини
кладиво у категорији сениори осваја 3. место и исти је пласман на Првенству
Србије за сениоре. На Првенству Србије за пионире, Врањанац Урош осваја 3
медаље: диск 2. место, кугла 3. место и кладиво 1. место. На Првенству Србије
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за млађе пионире, Илијевић Миона осваја 2. место у дисциплини диск, а Рилак
Никола 3. место у дисциплини вортекс. Исте године Врањанац Урош на
Финалу купа Србије за пионире осваја 1. место у дисциплини диск, 3 место у
дисциплини кугла, 1. место у дисциплини кладиво.
2017. године на Првенству Србије у дворани за старије пионирке Ања
Недељковић у дисциплини 1000 метара осваја 3. место, а у дисциплини 600
метара ходање осваја 1. место.
Славковић Милица осваја 1. место у дисциплини 50 метара препоне у
категорији пионирки. На првенству Србије за сениоре, Спасић Јован осваја 3.
место у дисциплини кладиво. На финалу Купа за старије пионирке, Илијевић
Миона освојила је 3. место у дисциплини диск. На Првенству Србије за млађе
пионирке, Славковић Милица осваја 2. место у дисциплини 50 метара препоне,
Недељковић Ања 1. место у дисциплини 600 метара ходање, Терзић Никола 2.
место у дисциплини кугла, Витић Петар 3. место у дисциплини диск. На
државном првенству у Дечијој атлетици екипно АК „Крушевац“ осваја 2.
место у дисциплини полигони. Марковић Ина на првенству Србије за млађе
сениорке, у дисциплини крос осваја 3. место.
На Првенству Србије у дворани за јуниорке, Недељковић Ања осваја 2. место у
дисциплини 3000 метара и 3. место у дисциплини 1000 метара ходање, 2018.
године. На Првенству Србије за млађе пионирке, Живковић Дарија осваја 2.
место у дисциплини 60 метара, Бараћ Андрија 3. место у дисциплини 50 метара
препоне.
На првенству Србије у ходању на путу, Недељковић Ања осваја 2. место у
дисциплини 100 метара, а Добросављевић Бјанка 3. место у дисциплини 1000
метара ходање.
На Првенству Србије за старије пионирке, Добросављевић Бјанка осваја 3.
место у дисциплини 1000 метара, Илијевић Миона 2. место у дисциплини диск.
На првенству Србије за млађе јуниорке, Недељковић Ања осваја 2. место у
дисциплини 2 километара ходање а Славковић Марко 2. место у дисциплини
диск. На Првенству Србије за старије јуниорке, Недељковић Ања осваја 3.
место у дисциплини 3 километара ходање.
На Првенству Србије за сениоре, Миленковић Јован осваја 3. место у
дисциплини кладиво. Исте године на првенству Србије за млађе пионирке,
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Живковић Дарија осваја 2. место у дисциплини 60 метара, а на Финалу Купа
Србије за пионирке, Илијевић Миона осваја 1. место у дисциплини диск.

Државно првенства Србије у атлетици за сениоре у Крушевцу, најуспешнија
српска атлетичарка Ивана Шпановић у дисциплини скок у даљ
Они имају веома запажене резултате на регионалном и државном нивоу. Добар
и систематски рад клуба условљен је добрим условима за тренирање који
постоје од изградње атлетског стадиона у оквиру Спортског центра „
Крушевац“. Наш град постаје препознатљив атлетски центар на територији
Србије.
Мора се напоменути да осим добрих такмичарских резултата, Атлетски клуб
„Крушевац“ у оквиру свог деловања изграђује и судијску организацију која се
формира од љубитеља атлетике, атлетских радника и бивших атлетичара.
Тренутно представља најмлађу, најбројнију и најперспективнију атлетску
судијску организацију у Србији чиме Крушевац у атлетском свету добија још
већи значај, јер има апсолутно све потенцијале за одржавање великих
атлетских такмичења.
Атлетски клуб „Крушевац“ уз помоћ града Крушевца и Спортског центра
Крушевац, доказују се као добар домаћин организацијом Балканског атлетског
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такмичења за јуниоре, великим бројем државних првенстава у свим
категоријама, организацијом регионалних атлетских такмичења региона
централне Србије и градских, окружних такмичења у атлетици. Од атлетских
тренера у Атлетском клубу „ Крушевац“ велики траг су оставили и остављају:
Вера Николић, Беговић Горан - Бега, Дејан Добросављевић, Александар
Јовановић, Јелена Шућур и Марија Томић. Они су осим спортског знања
утицали и педагошким радом на развој многих крушевачких генерација.

Екипа АК „Крушевац“ освајач 4. екипног места у држави са тренером
Гораном Беговићем, 2021. године

У нашем граду формира се Атлетско рекреативни клуб „Маратонац“. За
председника удружења изабран је Сениша Гашић. АРК „Маратонац“ након
оснивања 2015. год. почиње са радом и омасовљењем своје спортске
организације. Клуб се базирало на рекреативним бављењу атлетиком већег
броја чланова и такмичарским наступима регистрованим чланова на
полумаратонцима и маратонима у Србији и иностранству. Већ следеће 2016.
године клуб успешно организује „Први крушевачки полумаратон“ и „Први
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ноћни полумаратон“ који се трчао на тартан стази на Багдали. Оба спортска
догађаја наишла су на велики и масован одазив такмичара и рекреативаца из
Србије и иностранства. АРК „Маратонац“ успешно је организовао крушевачке
полумаратоне и ноћне крушевачке полумаратоне све до 2020. године у којој је
услед епидемије КОВИД 19 и услед забране окупљања, клуб био принуђен да
промени концепт организације и „Пети крушевачки полумаратон“ одржи
„виртуелно“ и тако наставио традицију.

Четврти крушевачки полумаратон 2019. године

Добра организација крушевачких полумаратона, из године у годину,
привлачила је велики број атлетичара и рекреативаца из Србије и иностранства.
Крушевачки полумаратон постаје једна од најмасовнијих спортских
манифестација у нашем граду.
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Са старта једне од трка Трећег, ноћног, крушевачког полумаратона на Багдали
2018. године

У оквиру Крушевачких полумаратона организатор АРК „Маратонац“
организује трке предшколаца под називом „Дечији осмех“ које су привукле
велики број најмлађих Крушевљана.
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Са трке „Дечији осмех“ у оквиру Крушевачког полумаратона

Атлетско рекреативни клуб „Маратонац“ члан је Атлетског савеза Србије и
Атлетског савеза централне Србије као и Спортског савеза града Крушевца.
Такмичари АРК “Маратонац“ активно учествују у систему такмичења гранског
националног и гранског регионалног савеза.
Најзапаженије такмичарске резултате у досадашњој историји АРК
„Маратонац“ на међународном, националном и регионалном нивоу остварују:
Ненад Живковић, Невена Рајковић, Никола Вукеља и Денис Фируловић, који у
Крушевац доносе прегршт медаља са средњих и дугих атлетских дисциплина.
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Са победничког постоља Четвртог крушевачког полумаратона 2019. Године
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БИЦИКЛИЗАМ

Први бициклистички клуб у Крушевцу основан је 1946. године у оквиру
Спортског друштва „Напредак“. Прва такмичења су се одржала одмах по
оснивању друштва на којима су наступали углавном на теренским бициклима.
Крушевљани први пут на републичком првенству наступају 1949. године на
релацији Параћин - Београд и освајају као екипа прво место, а Петронијевић
Божин као појединац осваја прво место.

Бициклисти са параде поводом прославе 1. маја 1949. год у Крушевцу
Исте године на етапној трци кроз Србију на тешким бициклима, Јовановић
Живорад осваја као појединац прво место. Екипа Крушевљана наступа на
зонском такмичењу у Чачку и осваја прво место екипно, и Петронијевић Божин
као појединац осваја прво место. У овом периоду екипа „Напретка“ наступала
je са следећим бициклистима: Божин Петровић, Петронијевић Божа, Јовановић
Живојин, Душко Ристић и Шошић Ђура. Године 1950. екипа наступа на
међународном такмичењу у Загребу и осваја треће екипно место. Две екипе
Крушевљана наступају на војно патролном бициклистичком првенству Србије
7. октобра 1951. године и освајају прво и друго место као екипе. Исте године
сениори на првенству Србије на контрашима, освајају друго место у Београду,
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а на тркачким бициклима сениори освајају треће место. Године 1952. на трци
кроз Крајину, екипа из Крушевца осваја шесто место. Екипа „Напретка“ у
овом периоду наступала је у следећем саставу: Шошић Ђура, Петронијевић
Божин и Тутулић.
Иста екипа је наступала на трци око Југославије и заузела четврто место, а
појединци заузимају треће и четврто место. Екипа „Напретка“ у периоду од
1952. до 1956. године наступала је на такмичењима са следећим возачима:
Аранђеловић, Шошић, Тутулић, Константиновић, Симић, Ракић, Катанчевић и
др.
Екипа је у овом периоду наступала на неколико заједничких трка у Шапцу,
Нишу, Краљеву, Параћину. Више трка организовано је у самом граду и
постигнути су значајни резултати.

Крушевачки бициклисти испред споменика Косовских јунака
У овом периоду јављају се млади возачи међу којима се нарочито издваја
Аранђеловић. У периоду од 1963. до 1970. године, Друштво због малих
финансијских средстава своју активност оријентише на локална такмичења.
Међутим, учествује и на такмичењима у Шапцу, Краљеву и Крагујевцу и на
неколико републичких такмичења на којима заузима висок пласман. У овом
периоду најзапаженији бициклисти Крушевца били су: Катанчевић Влада,
Вребац Драгоје, Јовановић Раде и Поповић Љубиша. За двадесет и пет година
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постојања, клуб је добио више републичких признања. Пионир бициклистичког
спорта Божин Петровић активно је помагао млађим члановима и носилац је
више републичких признања. Касније, Бициклистички клуб носи назив „14.
октобар“ и окупља велики број љубитеља овог спорта који најмасовније
наступају у ношењу штафете младости и на општинским такмичењима.
У периоду после двехиљадите године, у Крушевцу се формирају Клуб за
планински бициклизам “Бела Стена“ и Бициклистички клуб „Крушевац“ који
окупљају омладину и такмиче се на државним првенствима Србије.
На иницијативу одбора који су чинили Иван Мајдевац, Јордан Лапчевић и
Јован Станојевић, 08.10.2002. године у просторијама Бајк - спорт сервиса, ул.
Драгомира Гајића бр. 94, Крушевац, одржана је оснивачка скупштина Клуба за
планински бициклизам „Бела стена“. Оснивачкој скупштини присуствовало је
седам делегата и то: Иван Мајдевац, Јован Станојевић, Јордан Лапчевић,
Милош Лукић, Душан Настасијевић, Небојша Лукић и Милан Марјановић.
Скупштином је председавао Јован Лапчевић. На истој је донета одлука о
оснивању клуба, статут и органи клуба. За првог председника скупштине, а
уједно и председника управног одбора изабран је Јордан Лапчевић. Први
управни одбор су чинили: Иван Мајдевац, Јован Станојевић, Милош Лукић,
Небојша Лукић и Јордан Лапчевић. Чланови надзорног одбора су били: Душан
Настасијевић, Милан Марјановић и Мирослав Голубовић.

Чланови КПБ „Бела стена“ Крушевац
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Иако је КПБ "Бела стена" основан тек 2002. године, крушевачки
"маунтинбајкери" су за кратко време постигли изузетно добре резултате. У
конкуренцији до 23 године истакли су се Иван Мајдевац и Милош Лукић, а у
категорији јуниора Немања Ерић. Мајдевац је бранио боје селекције Србије и
Црне Горе на такмичењима у Грчкој и Турској.
Најзначајнији резултати у 2003. години су: друго место у категорији У-23 у
Лиги СЦГ Иван Мајдевац, треће место у категорији јуниора у Лиги СЦГ
Немања Ерић, друго место у категорији мастерса у Лиги СЦГ Јован
Станојевић, прво место у категорији ХОБИ Б у Лиги СЦГ Стефан Николић.
У 2004. и 2005. години Мајдевац је наставио са добрим резултатима, а
придружили су му се Стефан Николић, Милан Марјановић и Јанко Раичевић.
Најзначајнији резултати у 2005. години су: прво место на Балкану у
конкуренцији кадета - Стефан Николић; друго место на Балкану
у
конкуренцији кадета - Јанко Раичевић; четврто место на Балкану
у
конкуренцији У-23-Иван Мајдевац; друго место на државном првенству и лиги
СЦГ у конкуренцији У-23 - Иван Мајдевац и учешће на светском одржаном у
Ливигну.
У овој сезони, рејтингу клуба су својим резултатима допринели: Милош Лукић,
категорија У-23; Миодраг Петронијевић, категорија мастерс; Александар
Милетић, категорија мастерс; Владан Милорадовић, категорија кадети; Никола
Николић, категорија кадети.
КПБ „Бела стена“ од 2008. године традиционално сваког априла организује у
Рибарској Бањи трку „Краља Петра Првог Карађорђевића“ која је у званичном
календару Бициклистичког савеза Србије и која окупља велики број
бициклиста из читавог региона. КПБ „Бела стена“ је 2014. године на Јастрепцу
организовао Државно првенство Србије у брдском бициклизму и трку за Куп
Србије у брдском бициклизму.
Клуб данас броји петнаестак чланова који се такмиче под окриљем
Бициклистичког савеза Србије.
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Са старта бициклистичке трке на Јастрепцу

Са старта бициклистичке трке „Краља Петра Првог“ у Рибарској Бањи
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Бициклистички клуб „Крушевац“ одржао је конститутивну Скупштину
20.12.2005. године. Следеће године уписује се у регистар спортских
организација и на почетку свога рада помоћ тражи од Бициклистичког клуба
„Партизан“ који Бициклистичком клубу „Крушевац“ даје неколико друмских
бицикала која су били довољни за почетак рада клуба.

Са старта бициклистичке трке „ Краља Петра Првог“ у Рибарској Бањи
У то време за БК „Партизан“ возили су Крушевљани Милан Марјановић и
Стефан Николић да би се вратили у БК „Крушевац“. У 2006. години је
формирана сениорска екипа за коју су возили: Иван Мајдевац, Милан
Марјановић и Стефан Николић. Клуб је неколико година био међу прве три
екипе у Србији, а појединачно је имао остварене пласмане у прва три места у
лиги Србије. Значајно је рећи да је возач клуба Милан Марјановић био
репрезентативац Србије и неколико пута бранио боје Србије као учесник
неколико трка кроз Србију. Бициклистички клуб „Крушевац“ након 2015.
године постоји само формално, не учествује у систему такмичења гранског
савеза.
Клуб за брдски бициклизам „Бела Стена“ у периоду од 2015. до 2021. године
наставља са активностима и ради на омасовљењу и популаризацији
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бициклизма у Крушевцу. У сарадњи са Спортским савезом града Крушевца и
Саветом за безбедност саобраћаја града Крушевца, редовно организују масовне
рекреативне бициклистичке вожње улицама Крушевца, на релацији Крушевац
– Јастребац - Крушевац, Крушевац – Наупаре - Крушевац. Клуб за брдски
бициклизам „Бела Стена“ редован је организатор у Рибарској Бањи трке
„Краља Петра Првог Карађорђевића“ која 2020. године није одржана због
пандемије заразне болести КОВИД 19. Такмичари клуба редовно учествују у
систему такмичења Бициклистичког савеза Србије и остварују запажене
спортске резултате. Најуспешнији такмичари клуба су: Иван Пантелић, Никола
Пентелић, Србољуб Голубовић и Бранислав Голубовић. Од млађих такмичара
најуспешнији су Алекса Видановић и Вељко Грујић.
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ОДБОЈКА

Одбојка се у Крушевцу играла и пре Другог светског рата више рекреативно
него као организовани спорт. У нашем граду постојале су две одбојкашке екипе
и то екипа „Милоје Закић“ и „Баџа“ 1945. године. Први одбојкаши по
ослобођењу били су: Михајловић, Ракић, Обрадовић, Здравковић, Радуловић,
Ћирић, Стоимировић, Вулић.
Следеће године формира се Градско спортско друштво „Напредак“ које
интегрише све спортове у граду у врло јаку спортску организацију са свим
секцијама. Крушевљани наступају на првенству Србије са мушком у женском
сениорском екипом 1946. године. Женска екипа осваја прво место, а мушка
друго место у Србији. Женска екипа састављена од радница и ученица,
свакодневно је тренирала у дворишту Соколског дом. Најчешће је наступала на
такмичењима са следећим играчицама: Вељковић, Ђорђевић, Петровић,
Поповић Мирјана и Радмила Илић. Екипу је водила Рада Гавриловић.
Одбојкашки спорт брзо је загрејао омладину Крушевца, а нарочито ученике
Гимназије. На иницијативу Михајла Обрадовића ствара се јуниорска мушка и
женска екипа која касније постаје расадник и центар одбојкашког спорта у
Крушевцу. Године 1948. мушка екипа осваја прво место у Србији и
Југославији и у наредна две године постаје убедљиво најбоља јуниорска екипа
у Југославији, док женска екипа осваја прва места у Србији и Југославији 1949.
и 1950. године. Овакав успех одбојкаша заслужује највеће признање. У
периоду од 1947. до 1951. год. за женску екипу наступале су следеће играчице:
Гордана Ткачук, Нега Милосављевић, Виолета Митровић, Невенка Митровић,
Бранка Пантић, Бранка Стојановић, Биљана Томић, Мира Минић, Лолица и
Мариола.
За мушку екипу наступали су следећи играчи: Милосављевић, Савић, Вујић,
Савић, Стефановић, Здравковић, Ђурић, Лукић, Алексић, Ђорђевић и други.
Цела генерација завршава школовање у Крушевцу 1950. године и прелази на
студије у Београд. Један број приступа екипама из Београда и то одлазе у
„Партизан“, „Црвену Звезду“ и „ДИФ“. Милосављевић више од десет година
наступа за државни тим и уједно је најбољи играч Крушевца у том периоду.
Формирало се Спортско друштво „Напредак“ 1951. године, а са њиме и све
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секције. Од 1953-1961. године екипа Крушевца је учествовала на Републичким
турнирима више пута и освојила је друго место.

ОК „Трговачки“ Крушевац и ОК „Лозница“ у Лозници, 1958. године

Екипа „Трговачког“ Крушевац, прваци Србије 1958. год.
У овом периоду, за екипу Крушевца наступали су следећи играчи:
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Вељковић, Лукић, Милосављевић, Ђурић, Ђорђевић, Савић. У Економској
школи, наставник физичког васпитања Здравковић оформио је од својих
ученика врло јаку омладинску екипу која 1959. године осваја прво место у
Србији и треће у Југославији. После две године, 1961. године у Лесковцу на
Републичком турниру побеђују најбољу екипу Србије „Београд“ са 3:2. За
омладинску екипу наступали су следећи играчи: Цветковић, Цветановић,
Росић, Миловановић, Лапчевич, Петровић, Јоцић, Савић и други.
Економска школа постаје расадник квалитетних одбојкаша захваљујући
наставнику Здравковићу. Ученици Економске школе углавном сачињавају
екипу Крушевца више од десет година. У то време, у Крушевцу је изабран
срески одбојкашки одбор. На челу одбора стајао је као председник Здравковић
Десимир. Следеће године Срески одбојкашки одбор у заједници са
Републичким одбојкашким савезом организује у Крушевцу семинар за
инструкторе и судије одбојке. На овом семинару учествовало је 28
одбојкашких радника из крушевачког краја и сви су са успехом завршили.
Међу њима била је и Стефановић Зорана.

Час физичког васпитања на Багдали, одбојка
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У периоду од 1961-1966. године, екипа Крушевца учествовала је у среској лиги
Краљева и увек била прва. Кроз квалификације лоше пролази све до 1967.
године, када постаје члан друге савезне лиге. У овом периоду Цветковић
Драгутин израста у изврсног играча и био је дуго година најбољи играч уже
Србије и омладински репрезентативац. Нису изостајали ни одбојкаши: Ружић,
Цветановић, Лапчевић, Ђорђевић, Петровић, Миловановић, Здравковић,
Вељковић, Лукић и Ђурић.

ОК „ Крушевац“ шездесетих година
Године 1964. Здравковић формира женску одбојкашку екипу од ученица
Економске школе. Осваја прво место у срезу Краљево и кроз квалификације
постаје члан јединствене лиге Србије 1966. год. Женска екипа није учествовала
на овом такмичењу из финансијских разлога.
За женску екипу наступале су следеће одбојкашице: Радмановић, Миливојевић,
Цветковић, Савић, Симоновић, Пудло и др.
Од 1967. године до 1970. године екипа Крушевца се такмичи у лиги уже Србије
и то са великим успехом. Сваке године заузима највиши пласман у овој лиги.
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Са одбојкашког игралишта Дома ЈНА седамдесетих година
За екипу Крушевца у то време наступали су следећи играчи: Цветковић,
Петровић, Цветановић, Росић, Лекић, Михајловић, Милосављевић, Николић,
Милетић и Миловановић. У том периоду клуб је добио више признања, као и
пионири одбојкашког спорта у Крушевцу: Обрадовић, Здравковић, Цветковић,
Милосављевић. Седамдесетих година екипа Крушевца се такмичи у Српској
лиги и међурегионалној лиги.

Екипа ОК „ Крушевац“, сезона 1968/69. Српска лига, двориште Гимназије у
Крушевцу
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Екипа ОКК, Крушевац, сезона 1975/1976.

Екипа ОКК Крушевца, сезона 1973/74.
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Наследник екипе Крушевца је одбојкашка екипа „Крушевац-пута“.
У другој половини осамдесетих година, ОК „Крушевац“ је имао врло јаку
екипу и такмичио се у Квалитетној лиги Србије са пласманом у самом врху
лиге. Клуб добија спонзора и мења име у ОК „Крушевац-пут“ 1989. године.
Формиране су мушка и женска екипа и обе су се такмичиле у другој Српској
лиги. Екипе су имале доста падова и успеха у том периоду. Вредно је
забележити да је женска екипа 1992. године са тренером Драганом Стојковићем
изборила пласман у прву Српску лигу исток. Састав су чиниле: Драганић,
Миливојевић, Петровић, Лисинац, Стојковић, Пешић, Николић, Савић,
Дреновац, Радосављевић. Године 1994. за председника клуба изабран је Вучко
Стојић са репутацијом искусног спортског радника. ОК „Крушевац-пут“
доласком тренера Душана Бошковића из републичке лиге
прелази у
јединствену Српску лигу 1955. Састав екипе у то време чинили су : Бошковић,
Милетић, Покимица, Мандић, Китановић, Топличанин, Миљковић,
Танасковић, Мачужић, Чолић, Живановић, Опачић.

Екипа ОК „ Крушевац - пут“ са тренером Ненадом Лекићем деведесетих
година
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После освајања првог места у јединственој Српској лиги ОК „Крушевац-пут“
прелази у Супер лигу 1996. год. Председник ОК „Крушевац пут“ је у то време
био је Вучко Стојић, а тренер екипе Драган Вучић. Екипа је играла у саставу:
Тансковић, Ловрић, Миљковић, Бзенић, Марковић, Блажић, Бошковић,
Митровић, Радовановић, Павићевић, Козић, Вучковић, Магдаленић. Те
полусезоне, одбојкаши „Крушевац пута“ завршили су јесењи део полусезоне на
другом месту. Друго место екипа „Крушевац- пута“ задржала је на крају
сезоне 1996/1997. године и тако прешла у виши ранг такмичења у Прву Б лигу
Србије.

Одбојкаши „Крушевац-пута“ са тренерима и управом клуба
Укупан биланс у сезони 1996/1997. био је 18 победа и 4 пораза. У наредној
сезони 1997/1998. у Првој Б лиги Србије ОК „Крушевац-пут“ је завршио на
трећем месту. Тренери су били Ненад Брадић и Ненад Лекић.
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У сезони 1998/1999. под тренерском палицом тренера Драгана Бошковића,
екипа ОК „Крушевац-пут“ у јесењем делу првенства осваја прво место, са само
једним поразом у Новом Пазару. Те сезоне за ОК „Крушевац-пут“ наступали
су: Ћук, Илић, Иванчевић, Хорват, А. Митровић, Митровић, Бошковић,
Ивљанин, Костић, Вуличевић, Радовановић, Мојсиловић, Јездимировић.
Другопласирана екипа на крају првенства ОК „Крушевац пут“ остварио је
велики успех и пласирао се у виши ранг такмичења Прву Б Лигу Југославије.
Тренери су били Зоран Бзенић и Ненад Лекић.
У сезони 1999/2000. ОК „Крушевац пут“ стартује веома успешно у првој Б
савезној лиги. Завршница првенства је била узбудљива јер је Крушевљанима
фалио само један сет за пласман у Прву савезну лигу Југославије. Након тога,
клуб је напустио велики број играча. Екипа се расформирала и клуб се није
такмичио све до 2002 године када се затвара.
Настављајући дугу традицију постојања женске одбојке у Крушевцу, која је
започела и трајала од средине шездесетих година, у оквиру Женског
омладинског одбојкашког клуба Крушевац, долазило је до трансформација
крајем 80. године. Тада клуб женске одбојке мења назив у ЖОК „Крушевацпут“ и под тим називом наступа до сезоне 1994/1995. године када се гаси
женска одбојка и клуб престаје са радом.
На предлог Одељења за интересе младих при Скупштини општине Крушевац и
Савеза спортова Крушевац, група заљубљеника у одбојкашки спорт 11.08.1997.
године одржава иницијативну Скупштину и формира „Женски одбојкашки
клуб Крушевац“. Клуб егзистира годину дана без учешћа у лигама које
организује Одбојкашки савез Србије због недостатка средстава. У сезони
1998/1999. клуб се укључује у међурегионалну лигу Краљево и те године стиче
право учешћа у вишем рангу, тј. Српској лиги група Исток.
У том периоду пионирска селекција клуба пролази сва организована такмичења
у оквиру Одбојкашког савеза Србије и пласира се на завршно пионирско
првенство Србије у Пријепољу где заузима 11. место од 15 екипа. У том
периоду „Женски одбојкашки клуб Крушевац“ се такмичио у врло неповољним
финансијским условима. На првој следећој редовној Скупштини „Женски
одбојкашки клуб Крушевац“ одржаној дана 15.09.1999. године долази до
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промене управе клуба и за председника Управног одбора бира се Братислав
Гашић, власник приватног предузећа „Сантос“ из Крушевца.
Ново руководство прихвата клуб у врло тешком материјалном положају, као и
у оскудној техничкој опремљености опремом и реквизитима. Ново руководство
врши реорганизацију клуба, мења се и назив клуба у „Женски одбојкашки
клуб Крушевац-Сантос“. Нова управа, опрема клуб са новом опремом и
реквизитима и стабилизује се финансијска ситуација.
У сезони 1999/2000. години „Женски одбојкашки клуб Крушевац-Сантос“
заузима 8. место од 10 екипа, што му обезбеђује опстанак у лиги. У сезони
2000/2001. екипа се пласира на 7. место од 12 екипа учесника лиге.
За сениорску екипу „Женског одбојкашког клуба Крушевац-Сантос“ у том
периоду наступале су: Вукојевић Светлана, Лапчевић Ана, Крстић Марина,
Филиповић Далиборка, Симић Марија, Радовановић Марија, Димчић Јулијана,
Павићевић Наташа, Ракоњац Ивана, Трајковић Тања, Симијоновић Марија,
Радовановић Марија, Малетић Миљана, Чугуровић Ана, Бојић Слађана,
Митковић Миона, Петровић Наташа, Војиновић Ивана и Савићевић Ивана
Касније екипа ЖОК „Крушевац-Сантос“ мења назив у ЖОК „Спортски центар
Крушевац“. Тренери женске екипе у то време били су Весна Николић и Ненад
Лекић .

Млада селекција ОКК „ Крушевац-пут“ деведесетих година
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Мушка одбојка у Крушевцу у периоду од 2002. до 2004. године није имала
активну такмичарску екипу у систему такмичења.
У периоду од 2000. године региструју се и постоје следећи одбојкашки
клубови: Одбојкашки клуб “Паруновац“ 2004. године, Одбојкашки клуб
„Напредак“, 2004. године Одбојкашки клуб „Антена“, 2008. године,
Одбојкашки клуб „Антена 08“ као наследник екипе ЖОК „Спортски центар“,
Одбојкашки клуб „Младост“, Одбојкашки клуб „Цар Лазар“, 2009. године,
Одбојкашки клуб „Кнез Лазар“, 2011. године, Одбојкашки клуб „Јастреб“,
2012. године, Одбојкашки клуб „Витез“, 2013. године, Одбојкашки клуб
„Напредак 037“.

Одбојкашки клуб „Паруновац“
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Сениорска екипа Одбојкашког клуба „Антена“

Сениорска екипа ОК „Антена“ у периоду 2010-2015.
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Одбојкашице ОК „Антена 08“

Екипа ОК „Кнез Лазар“
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Екипа ОК „Младост“

Екипа ОК „Витез“
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На иницијативу Савеза спортова Крушевац и одбојкашких клубова 2012.
године регистрован је Одбојкашки савез града Крушевца. Он је имао за циљ
развој одбојкашког спорта на територији града Крушевца.
За првог председника Одбојкашког савеза града Крушевца изабран је
Драгослав Миловановић, одбојкашки радник из Крушевца. Следеће 2013.
године формира се и игра градска лига млађих селекција у оквиру Одбојкашког
савеза града Крушевца. Лига престаје да се игра после прве и једине сезоне.
2014. године на ванредној изборној скупштини Одбојкашког савеза града
Крушевца, за новог председника изабран је Иван Ђуровић, одбојкашки тренер
из Крушевца.
У Крушевцу се у овом периоду, осим званичних такмичења, одржавају
традиционално „Видовдански одбојкашки турнир“ у организацији
Одбојкашког клуба и такмичења у одбојци на песку у организацији Спортског
савеза града Крушевца и Одбојкашког савеза Србије.
Одбојкашки клубови у овом периоду такмиче се у лигама Одбојкашког савеза
Трстеник и Регионалног одбојкашког савеза са седиштем у Краљеву. У сезони
2015/2016. мушке
сениорске екипе Одбојкашког клуба „Антена“ и
Одбојкашког клуба „Напредак 037“ избориле су пласман кроз такмичење друге
лиге у Прву Б одбојкашку лигу Србије.
ОК „Антена је такмичење у Првој Б лиги завршила на последњем месту и
вратила се у Другу лигу где се и такмичи и у наредним сезонама као
стандардан члан Друге лиге.
2016 године одржава се Ванредна изборна Скупштина Одбојкашког савеза
града Крушевца која за новог председника савеза бира Лазара Јовића
одбојкашког радника из Крушевца.
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Екипа ЖОК „Напредак 037“

Сениорска екипа ОК „Напредак 037“
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Исте сезоне ОК“Напредак 037“ осваја прво место у Првој Б лиги Србије и
пласира се у Прва А лигу Србије. У сезонама 2017/2018 и 2018 /2019
ОК“Напредак“ 037“ такмичи се у Првој А одбојкашкој лиги Србије где
завршава такмичење на 7. месту, у истим сезонама клуб игра и КУП Србије.
Након завршетка сезоне 2018/2019 клуб због финансијских разлога иступа из
такмичења и враћа се у најнижи ранг такмичења међурегионалну одбојкашку
лигу.
Женска екипа ЖОК “Напредак 037“ у сезони 2018/2019 остварује пласман у
Другу лигу Србије и исте сезоне остварује пласман у Прву Б лигу Србије као
првопласирана екипа.

Са утакмице ОК „Напредак 037“ – ОК „Партизан“ Београд у Крушевцу
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Куп утакмице ОК „Напредак 037“- ОК „Војводина“ у Крушевцу
Одбојкашки савез града Крушевца након оснивања и једногодишње градске
лиге, 2016 године поново покреће градско одбојкашко лига такмичење које
прераста данас у међуопштинску одбојкашку лигу у којој се такмиче клубови
из Крушевца, Бруса, Александровца и Трстеника.
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СПОРТСКИ РИБОЛОВ

То што је примитивног човека натерало на риболов била је глад. Користио је
кости, дрво камен, длаку од животиња тј. све што је могао наћи у природи.
Ипак и кад је од улова рибе зависио његов опстанак, он је риболову морао
налазити задовољство и доживљавати узбуђења. Битан напредак у риболову
донело је бронзано доба. Са усавршавањем прибора за риболов и риболовне
технике, увећала се и могућност да се улови још више. Древни Египћани и
Асирци су комерцијализовали риболов, а стари Грци су имали и спортска
такмичења. Аристотел је написао књигу о 110 врста риба. Први регистровани
риболовачки клуб основан је у Енглеској, у граду Тесту, 1798. године и звао се
Хотонов клуб. Милиони људи широм света баве се риболовом.
У Србији у овом тренутку има 250 организованих спортских организација и
преко 80.000 риболоваца свих узраста са риболовачком дозволом. Међутим, то
је врло мало за просек риболоваца у САД, Канади, Русији, Јапану,
Скандинавским земљама, Италији, Француској, где је спортски риболов један
од најмасовнијих и испред 46 других спортова.
Савез спортских риболоваца Србије је једини национални Савез који је
надлежан за спортски риболов. Тренутно, дисциплине које су активне у оквиру
спортске гране - спортски риболов у нашој земљи су пловак, фидер, спин,
мушица, шаран и блек бас.
Савез је члан светских организација FIPS-ed, FIPS mouche и светске
конфедерације CIPS.
Прво риболовно удружење у Београду основано је тек почетком 20. века, али
није било добро организовано , па се званично рачуна да је прво риболовачко
удружење основано у Београду, после Првог светског рата, у пролеће 1920.
године.
Био је то веслачко-пецарошки-пливачки клуб „Дунав“. Његови чланови били су
заљубљеници у спортове на води, а многи од њих постају прваци Београда у
неким дисциплинама. После тога, у наредних неколико година, по већим
градовима Србије лоцираним поред река, формирани су клубови и удружења
риболоваца.
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После Другог светског рата, спортски риболов у Југославији постао је масовна
појава. Удружења су 25. марта 1951. године у сали ресторана „Тимок“ у
Рузвелтовој 63. у Београду, формирала свој Савез, тј. Савез удружења
спортских риболоваца народне Републике Србије. Он је кроз историју више
пута мењао име (сада Савез спортских риболоваца Србије).

Са оснивачке Скупштине Савеза удружења спортских риболоваца Народне
Републике Србије 25. март 1951. године у Београду
У Крушевцу је 1946. године формирано риболовачко удружење Расина , али
пошто руководство удружења није сачувало архиву, ово удружење постаје
члан Савеза удружења спортских риболоваца народне Републике Србије тек
10.04.1963 године одлуком републичког одбора савеза удружења спортских
риболоваца Србије.
Поред дистрибуције риболовачких дозвола, полако почиње и такмичарски
риболов који се сваке године све више развијао а тадашњи такмичари
риболовци почињу да учествују на државним првенствима у риболову. У
билтену „Расина“ Удружења спортских риболоваца Крушевац, се износе
подаци о такмичењима који су од 1970 године све масовнији и постижу се
виднији резултати посебно у конкуренцији жена. Одржавана су следећа
такмичења где су такмичари овог удружења учествовали: удружењска
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квалификациона, зонски квалификациони турнир, републичко такмичење,
савезно такмичење, турнир шест векова Крушевца, октобарски сусрет, куп
поморавља, сусрет пензионера и неколико турнира (међународни турнир Новог
Београда, Босутски куп, Смедеревска јесен, нишавски куп).....

Чланови Риболовачког удружења „ Расина“ на такмичењу у Јагодини, 1956.
година
До 1995. године у Крушевцу се такмичарска активност у риболову обавља
једино преко ООСР „Расина“.
На основу иницијативе ентузијаста запошљених у радио „Чигри“, основан је
Клуб спортских риболоваца „Чигра“ са само једном жељом, да такмичарском
риболову у Крушевцу, околини али и уопште у Србији, припадне место које са
правом заслужује.
Три наредне године су биле најтеже, јер је забрањено учешће такмичарима
КСР „Чигре“ на званичним такмичењима. Међутим, велики ентузијазам,
упорност и риболовачко умеће такмичари КСР „Чигре“ су показивали на
пријатељским и професионалним такмичењима.
КСР „Чигра“ је од 1996. године организовала ЧИГРА КУП који је у наредних
10 година постао најјачи куп у региону, на коме су учествовали најбољи
такмичари и екипе из Југославије, али и из суседних земаља. После јубиларног
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10. Купа, ово такмичење је прерасло у Балканско првенство, у оквиру
Заједнице дунавско - јадранских земаља које постоји и данас. Прво такмичење
Дунавско - јадранске асоцијације одржано је на језеру Ћелије у организацији
КСР „Чигре“.

Пехари, медаље и плакете Чигра Купа за најуспешније такмичаре

Са Балканског првенства у риболову, језеро Ћелије, Крушевац
194

КСР „Чигра“ је од 1998. године постала лигаш и већ 2000. године освојила
екипно 4. место.
Паралелно са екипним, ређају се успеси у појединачној конкуренцији и
Предраг Веслигај, члан КСР „Чигра“ полако постаје лидер ове екипе. Већ 2002.
и 2003. године, он постаје првак Србије и трећи у Југославији. Од 2003. године
је сталан члан репрезентације сениора у дисциплини пловак. Поред њега,
ређају се велики успеси у категорији сениора: Горан Бабић, Радмило
Младеновић, Слободан Даријевић.
У категорији сениорки, Слађана Младеновић је од 2002. године члан лиге
шампионки, а у категорији јуниора, Бобан Младеновић је вицешампион СЦГ, у
категорији јуниора и репрезентативац у овој категорији и дисциплини. Тада се
појављују и нови млади такмичари: Милица Новаковић, репрезентативка у
категорији јуниорки, Сања Младеновић, Стеван Цветић и Петар Бошковић,
репрезентативци су у категорији кадета.

Најмлађи такмичари „ Чигре“ са државног првенства у риболову, Бач
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Успешни Крушевљани на државним такмичењима, 2004. године
Паралелно са развојем такмичарског риболова, КСР Чигра је расла и у
организационом смислу. Од малог удружења, Чигра је прерасла у велики клуб
који је од 1996 године до сада освајао огроман број медаља и титула и у
појединачној и у екипној конкуренцији на бројним међународним и домаћим
такмичењима.
Довољно је поменути да је КСР Чигра екипно била 2 пута светски шампион
2006. и 2009. године, два пута вицешампион света 2007. и 2011. године, два
пута Балкански шампион 2013. и 2014. године, једном вицешампион Балкана
2019., 8 пута шампион државе, 3 пута други, 3 пута 3 у држави екипно.
Лидер Чигре је Предраг Веслигај који у екипним и појединачним наступима
предводи све такмичаре. Сада су се на крушевачкој риболовној сцени појавили
нови такмичари који освајају медаље на државним и међународним
такмичењима: Бојан Радовић, Милан Ненадовић, Андрија Милетић, Иван
Грујић, Марија Лукић који пеку спортско умеће од искусних крушевачких
риболоваца Ратка Ристића, Владана Мркушића, Горана Петковића, Владимира
Даниловића који иду утабаном стазом нових правих шампиона у спортском
риболову.
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Најмлађи и најстарији чланови екипе „Чигре“ са такмичења у Модрацу (Босна
и Херцеговина) 2015. година
Град Крушевац има изванредан географски положај. Близина река Расине,
Западне, Јужне и Велике Мораве као и близина вештачког језера Ћелије, дају
нашем граду посебно место на риболовачкој мапи Србије.

Предраг Веслигај, најуспешнији такмичар „Чигре“ са Светског првенства у
пецању Прлог, Хрватска, 2014. година
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Предраг Веслигај са Светског првенства у Италији, 2016. године

Екипа КСР „Чигра“ са такмичења на језеру Ћелије 2016. године
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Релативно чиста вода, благи нагиб приобаља, велике дубине и разуђена обалска
линија, Ћелијско језеро чини примамљивим риболовачким ревиром за спортске
риболовце из свих крајева Србије, нарочито Крушевца, Прокупља, Ниша,
Лесковца. И не привлачи само рекреативне риболовце, већ и такмичаре. На
такмичарској стази Васићи, која је направљена од стране Савеза спортских
организација Расинског округа (СОСРО) 2002. године, на дужини од око 600
метара, одржавају се сва значајнија државна првенства у дисциплинама Пловак
и Фидер спортског риболова. Повремено се одржавају и такмичења у
дисциплини Шаран. На реци Расини одржавају се такмичења у дисциплинама
Спин и Мушица.
У Србији, у оквиру Савеза спортских риболоваца Србије, постоји 6 активних
дисциплина спортског риболова (Пловак, Мушица, Фидер, Шаран, Спин и Блек
бас) које су одобрене класификацијом спортских грана и дисциплина од стране
Министарства омладине и спорта.
Крушевљанин Драган Бошковић је од 2005. године до 2021. године обављао
функцију председника Риболовачког савеза Србије. Драган Бошковић је члан
Управног одбора и Техничке комисије
FIPSed за слатководни риболов.
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светске риболовачке организације

СТРЕЉАШТВО

Тачни подаци о првим стрељачким такмичењима и појави стрељаштва у нашој
oпштини не постоје, али по сећању старијих људи у неким незнатним
записима, стрељаштво се у нашем крају појавилo одмах после појаве ватреног
оружја. Ова грана спорта је можда и најстарија област спорта у нашем крају.
Пре рата велики број села на територији Општине Крушевац имао је врло јака
стрељачка друштва кao нпр. Модрица.

На стрелишту „Обилић“ на Багдали пре рата
Рат и четворогодишња окупација је у потпуности парализовала ову активност.
Године 1948. оснива се први Градски стрељачки одбор на чијем челу се
налазио Божа Радовановић. На иницијативу Бојовић Моме почиње изградња
стрелишта које је једно од бољих у Србији. Први стрелци у периоду 1948-1955.
године били су Мика Глигоријевић, Обрадовић Михајло, Стоиловић Буда,
Вукомановић Андрија, Спасић Левче, Јанковић Михајло, Јевтовић Душко и др.
У овом периоду у Крушевцу и околини одржавају се масовна такмичења. На
прослави у Трстенику, Мика Глигоријевић је освојио прво место испред
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шампиона Југославије Немање Марковића и као награду добио пушку. На овом
такмичењу учествовало је више такмичара и екипа из Србије. У овом периоду
оснива се више дружина по селима, а међу њима била је најактивнија Дружина
села Купци. Изграђено је стрелиште добровољним радним акцијама чланова и
грађана Крушевца и околине. У то време познати су стрељачки радници
Мацановић и Милосављевић, стручни радници и тренери: Марковић Миладин,
Цветко Булај и Буда Стојиљковић.
У овом периоду екипа је учествовала на првенству Србије. Период 1955-1960
година крушевачки стрелци називају ЗЛАТНИМ добом, јер је период
карактеристичан масовношћу и стручним радом који је касније уродио плодом
и причу о стрељаштву Крушевца. У овом периоду масовно се укључује женска
омладина и резултати не изостају. Драгаш Вера на првенству Србије у
Београду 1958 године осваја у врло јакој конкуренцији треће место. Поред Вере
ништа мање не изостају Митровић Милош и Јовановић Драгомир, захваљујући
стручним радницима Анђелковићу и Милосављевићу. Председник сеоског
стрељачког одбора био је Божа Радовановић а Општинског одбора Чејовић
Мило, стрељачке дружине “Мирко Цветковић- Влада“ био је Тодоровић
Благоје а „14 октобра“ Ђурић Ђорђе.
Стрељачке дружине и одбори организују у част државних празника масовна
такмичења на нивоу општине и среза Крушевца и учествују на првенству
Србије где заузимају висок пласман. Период 1960-1965 година карактерише се
изградњом рова за малокалибарску пушку, појављују се млади стрелци и
масовни се укључују пионири и омладина. Жене у овом периоду представљају
квалитет наше Општине на свим републичким и међуградским такмичењима и
постижу изванредне резултате. Влајић Ратка је вишеструки првак среза
Краљева а за њом за нијансу слабије које сачињавају екипу биле су Љубица
Аврамовић, Николић Љиљана и Кнежевић Радица.
У овом периоду другови се истичу у гађању пиштољем међу којима је најбољи
Мрђа Милан. У овом периоду стрељаштво су водили Тодоровић Благоје и
Ивановић Милан, а стручни радник Милосављевић Драгиша. Крушевачка
дружина је организовала такмичење градова у Крушевцу и то: Скопље,
Крушевац, Лесковац. На овом сусрету градова Крушевљани су постигли
најбоље резултате. Период 1965-1970 представља врхунац квалитетних
стрелаца а и резултата на свим такмичењима. Године 1969. екипа пионира у
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Крушевцу на првенству Србије осваја прво место а на првенству Југославије
исте године у Загребу осваја прво место у Југославији. Екипа пионира
наступала је на овим такмичењима у саставу; Тодоровић Драган, Николић
Иван, Божиловић Миомир. На првенству Југославије у троставу Тодоровић
Драган осваја друго место, а Божиловић Миомир у олимпијском мечу треће
место у Југославији. Пионирка Милосављевић Душица на првенству Србије
заузима треће место ваздушном и малокалибарском пушком. Јуниорска
екипа“14 октобра“ на првенству Србије 3/20 осваја четврто место. Стручни рад
у овом периоду водио је Милосављевић Драгиша. У каснијем периоду
Крушевац добија савремене услове за бављење стрељаштвом изградњом
стрелишта када се омладина масовно бави стрељаштвом. Стрељаштво је и
дисциплина која обухвата радничко спортске игре у оквиру такмичења
предузећа као и дисциплина у оквиру такмичења сеоског спорта. У Крушевцу
се формира стрељачки клуб “14 Октобар“ који егзистира до средине
осамдесетих година.
Формира се Стрељачка дружина „Метак“ 1994. године, која и данас постоји и
активно се бави стрељаштвом, обуком и такмичарским стрељаштвом.

Чланови Стрељачке дружине „Метак“ са председником Станковић Ђорђем
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КОШАРКА
Први трагови датирају из 1946. године, оснивањем Спортског друштва
„Напредак“ које између осталих има и кошаркашку секцију. Према казивању
Александра Саше Ђорђевића, професора физичког васпитања, селекција
Крушевљана одиграва прву утакмицу на терену „Партизана“ са кошаркашима
„Црвене Звезде“ из Београда. Та утакмица је одиграна захваљујући
крушевачким студентима Државног института за физичку културу
(Стојимировић, Ђорђевић и Петровић).

Прва послератна кошаркашка мушка екипа Крушевца

Прва послератна женска кошаркашка екипа Крушевца
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Крушевљани 1948. године у Дому ЈНА одигравају утакмице са Ћупријом и
Краљевом, а први играчи били су: Стоимировић, Ђорђевић, Томић,
Милосављевић и Петровић. Доласком на службу првих наставника физичког
васпитања, почиње кошарка да се игра у Гимназији, а затим и у Учитељској
школи. Од ученика и наставника ових школа ствара се екипа Крушевцa под
називом „Партизан” која се такмичи у Краљеву, Ћуприји и Параћину. За екипу
Крушевца у то време наступали су следећи играчи: Божовић, Кланчник,
Ђорђевић,
Новаковић,
Ђурић,
Станисављевић,
Ђорђевић,
Лукић,
Милосављевић, Стоимировић.
У периоду од 1953. до 1960. године, екипа „Партизана“ учествује у лиги Србије
коју сачињавају екипе из Београда, Чачка, Краљева, Крагујевца и Земуна.
Екипа „Партизана“ је сваке године почињала да се такмичи у овој лиги, али
због финансијских средстава после неколико кола је одустајала. У овом
периоду, у Учитељској школи и Гимназији ствара се женска екипа и то врло
јака, а од истих ствара се прва женска градска екипа „Партизан“. Она са
великим успехом учествује на турнирима у Ћуприји, Ужицу, Светозареву.
Женска екипа Гимназије и Учитељске школе на свакој првенственој утакмици
играла је предигру и тако се у овом периоду створила читава плејада
квалитетних кошаркашица међу којима треба истаћи: Ивановић,
Милосављевић, Јовановић, Миловановић, Скендеровић, Вучетић, Стојановић,
Дачић, Сандић, Ковачевић, Томић, Стефановић, Милошевић, Кљајић и др.
Тренер и руководилац екипе био је наставник Ђорђевић Александар.
У овом периоду клуб није имао своје игралиште већ се сељакао и није било
слободне површине у граду које клуб није преуредио и користио за тренинге и
утакмице. Користили су игралиште Цара Лазара, на старој и новој пијаци, код
Дома за децу и омладину и др.
Године 1959. у Крушевцу се одржава Среско такмичење у кошарци на терену
„14 октобра“ на коме је наступило осам екипа. Победник овог турнира била је
екипа „Партизана IV“, квалификовала се за Републичко такмичење. Екипа
„Партизана“ Економске школе наступила је у следећем саставу: Цветковић,
Соколовић, Здравковић, Новаковић и Џунић. Из финансијских разлога екипа
није путовала на Републичко такмичење.
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Градска екипа Крушевац у периоду од 1960. године наступа на зонским
такмичењима, заузима прва места, квалификује се за лигу Србије, али из
финансијских разлога после неколико утакмица напушта такмичење. Оваква
тешка финансијска ситуација кошаркашког спорта траје до 1968. Године, када
овај спорт добија одређена финансијска средства од Скупштине и несметано
се такмичи. За екипу Крушевца у периоду 1955. до 1960. наступали су следећи
играчи: Новаковић, Тешић, Ђорђевић, Трифуновић, Божић, Антушевић,
Миладиновић,
Лукић,
Петровић,
Ђурић,
Кланчник,
Величковић,
Станисављевић и др.
Управу клуба у овом периоду сачињавали су активни играчи који су градили и
обележавали игралишта, организовали благајну и сами одржавали опрему. У то
време кошарку у нашем граду водили су мушку екипу Стоимировић и
Новаковић, а женску Ђорђевић. Од 1960. до 1968. били су само покушаји за
укључивање кошаркашког спорта у неком систему такмичења, али је све
пропало јер у то време у нашем крају је доминирао рукомет.
Од 1968. године кошаркашки спорт почиње масовно да се игра по школама, а
самим тим јављају се квалитетни играчи од којих се при ОСД „ Крушевац“
ствара мушка и женска екипа. Оне се већ 1969. године укључују у такмичења
лига уже Србије и то успешно. У Крушевцу израстају квалитетни играчи за
које се интересују други клубови Савезних лига. Управу клуба сачињавају
кошаркашки ентузијасти: Вељко Петровић, Пешић и Ерић. Стручне послове
воде Поповић и Огњановић.
За екипе Крушевца наступали су у сезонама 1968/1969. следећи играчи:
Ивановић, Ерцег, Пајчин, Качаревић, Цветковић, Поскић, Јаковљевић, Јелинић,
Миладиновић, Тодосијевић, Александровић, Вулић, Радић, Арсић, Кешељ,
Милошевић.
За женску екипу наступали су: Михајловић, Николић, Радисављевић,
Богићевић, Јевтић, Гајић, Поскић, Наранџић, Ацовић и Гардашевић. Екипе
кошаркаша сачињавају ученици средњих школа: Гимназије, Учитељске,
Економске, Техничког центра и др.
Сезоне 1971/1972. ОКК „Крушевац“ такмичи се у Јужној лиги Србије. Тренер
мушке екипе био је Младен Нешић, тренер женске екипе Драган Огњановић,
пионире је тренирао Милан Вујичић. Те сезоне, центар Владимир Качаревић
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одлази чачански „Борац“. Сезону завршавају на средини табеле, 6. место од
12 екипа.

Екипа КК „ Напредак“ 1973. године са тренером Млађом Нешићем

Сезоне 1972/1973. ОКК „Крушевац“ наступа у Јужној групи Српске лиге и
заузима 7. место од 12 екипа. 1973. године кадети ОКК „ Крушевца“ направили
су велики успех на полуфиналном турниру омладинског првенства у
Крушевцу. Освојили су прво место испред „Црвене Звезде“, „Железничара“,
„Металца“ и „Војводе Степе“.
Те сезоне за екипу „Крушевца“ играју: Владимир Kачаревић, Зоран Цветковић,
Зоран Миладиновић, Радиша Раковац, Мирослав Николић, Предраг Ивановић,
Дејан Карајовић, Драган Милисављевић, Драган Александровић, Бранислав
Трифуновић, Драган Костић и Слободан Цветковић. Од 1974. године у клубу
тренира више узраста и категорија (сениорска мушка и женска екипа,
јуниорска мушка екипа, пионирска мушка и женска екипа).
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Кадетска екипа КК „Напредак“ 1974. осваја 3. место у Југославији. За екипу су
играли: Мирољуб Егерић, Милан Вучићевић, Дејан Kарајовић, Синиша
Јовановић, Ненад Марковић, Драган Максимовић, Мирољуб Милојевић,
Драган Милисављевић, Мирослав Милојевић, Зоран Пуношевац, Војислав
Стаматовић, Миодраг Петровић. Тренер екипе био је Момчило Тодосијевић.
Године 1974. у квалификационој утакмици за улазак у јединствену Српску
лигу у сезони, кошаркаши „Напретка“ победили су у Сремској Митровици
екипу београдског „БАСК-а“.
Наредне године 1975. кошаркаши „Крушевца“ остварују јединствен успех и у
мајсторици Српске кошаркашке лиге Југ, у Београду, побеђују екипу „
Студента“ из Ниша. Резултат је био 64: 53 и постају друголигаши.

Екипа кошаркашица „ Крушевца“ са утакмице у Смедереву

Сезоне 1975/1976. КК „Напредак“ се такмичи у Другој савезној лиги Исток
освојивши 7. место од 10 екипа. За екипу „ Напретка“ те сезоне наступали су :
Владимир Качаревић, Бобан Петровић, Срђан Милошевић, Јован Радовановић,
Владимир Савић, Зоран Ерцег, Драган Милисављевић, Драган Александровић,
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Мирослав Милојевић, Зоран Цветковић, Синиша Јовановић и Драган
Максимовић. Тренер екипе био је Драган Милошевић.

Екипа КК „ Напредак“, сезона 1975/1976. године, први пут Савезни ранг
такмичења

Следеће сезоне 1976 / 1977. КК „Напредак“ наставља такмичење у Другој
савезној лиги Исток и заузима четврто место, што се може сматрати успехом.
Тренер екипе био је Младен Нешић. За историјски успех, пласман у другу лигу
„Напредак“ је добио плакету Општине „Крушевац“.
Сезоне 1977/1978. Кошаркашки клуб „Напредак“ наставља такмичење у Другој
савезној лиги Исток остваривши пласман на пето место од укупно 12 екипа, са
13 победа и 9 пораза. Тренер екипе био је Младен Нешић, помоћни тренер
Милан Вујичић, економ Милутин Николић.
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Екипа КК „ Напредак“, сезона 1977/1978. година

Сезона 1978/1979. била је неуспешна за Крушевљане и пласманом на 12
позицију испадају у Међурепубличку лигу Србије - Војводина.
У периоду од 1979. до 1982. године кошаркаши „Напретка“ такмиче се у
Републичко - покрајинској лиги. У сезони 1979/1980. заузели су 11 место од 12
екипа. Кошаркашки клуб „Напредак“ у каснијем периоду наставља такмичења
у Другој лиги исток и Јединственој Српској лиги.
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Женска кошаркашка екипа Крушевца са тренером Млађом Нешићем
У периоду 1982-1984. „Напредак“ наступа у Јединственој Српској лиги. Тренер
екипе био је Драган Александровић, а помоћни тренер Драган Богдановић.
Одлуком КС Југославије „Напредак“ се сели у Другу савезну лигу. Дошло је
до реорганизације такмичења. За „Напредак“ су у том периоду наступали:
Радомир Вучковић, Владимир Качаревић, Александар Цветановић, Драган
Вујатовић, Синиша Јовановић, Душан Дражић, Драгослав Радојевић ,
Александар Милошевић, Мирослав Милојевић, Драган Вукићевић, Небојша
Раичевић, Зоран Ерцег и Дејан Карајовић.
У периоду 1984-1991. кошаркаши „Напретка“ играју Јединствену Српску лигу.
Крајем осамдесетих година, за екипу КК „Напредак“ наступају: Владимир
Зарић, Чедомир Здравковић, Драгослав Радојевић, Иван Миладиновић, Дејан
Ђорђевић, Небојша Ч. Раичевић, Милен Вукићевић, Небојша М. Раичевић,
Зоран Младеновић и Саша Лукић
Године 1991. екипа КК „Напредак“ појачана повратником прослављеним
репрезентативцем
Бобаном Петровићем, Драганом Вујадиновићем и
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Александром Цветановићем улази у Прву Б лигу после 30 кола и 6 мечева у
плеј-офу.
У првој Б лиги прве сезоне 1991/1992. остају због реорганизације, иако су
имали само пет победа у целом првенству.
На „13. Међународном турниру кошаркашких нада“ одржаном у Лиону
(Француска) 1991. године „Напреткови“ омладинци заузели су треће место.
Омладинци „Напретка“ затим ређају низ великих успеха. Били су 1991/1992.
прваци омладинске лиге Србије – регион Чачак, 1991. године финалисти
Првенства Југославије за јуниоре, 1992. године полуфиналисти Купа
Југославије, 1993. године на финалном турниру Првенства Србије четврто
место.

Јуниорска екипа КК „Напредак“ освајач 4 места омладинског КУП-а СФРЈ у
Суботици 1991.године
Сезона 1992-1993. кошаркаши „Напретка“ поразом од „Морнара“ у Бару
неславно завршавају првенство у Првој Б лиги и играју квалификације за
опстанак у Првој Б лиги. Тада успевају да се изборе за пласман у прву Б лигу и
селе се у Српску лигу.
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Сезоне 1993/1994. „Напредак“ игра Јединствену Српску лигу, заузима 4. место
у коначном пласману. Реорганизацијом такмичења „Напредак“ се враћа у прву
Б лигу уз велику финансијску помоћ Жарка Павловића и компаније ЈУ САН .
За КК „Напредак“
те сезоне наступају: Драгослав Радојевић, Саша
Михајловић, Зоран Милићевић, Дејан Симић, Гордан Костур, Драган
Вујатовић, Иван Миладиновић, Ненад Пешић, Горан Миловић, Видак и Никола
Разић. Тренер екипе био је Небојша Раичевић.
Сезоне 1994/1995. „Напредак“ наступа у Првој савезној лиги, у другој групи.
После завршетка првенства заузима 29. позицију од 32 екипе и сели се у Другу
савезну лигу.
Сезоне 1995/1996. екипа КК“ Напредак“ наступа у Другој савезној лиги, у
другој групи, где заузима другу позицију иза Земуна са 11 победа и 3 пораза.
Тренер екипе био је Мирослав Милојевић, помоћни тренер Небојша Раичевић.

Сениорски тим КК“Напредак –Рубин“ 1996. година.
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По правилима Кошаркашког савеза Југославије, само две првопласиране екипе
стичу право да се у Супер лиги боре за улазак у Прву Б лигу.
Нова генерација крушевачких кошаркаша предвођена младим Симићем,
Обрадовићем, Михајловићем, Радовановићем, Ранковићем, капитеном
Радојевићем и Стојановићем, успела је донекле да поврати пољуљани рејтинг
крушевачке кошарке у земљи. У Супер лиги Крушевљани освајају последње
место и даље такмичење настављају у Другој савезној лиги група Запад. За
екипу „Напретка“ у сезони 1995/1996. наступали су: Братислав Кнежевић,
Саша Михајловић, Драгослав Радојевић, Дејан Симић, Владимир Ђорић, Бојан
Обрадовић, Иван Рајковић, Предраг Арсић, Саша Мандић, Жарко Јанковић,
Дејан Ранковић, Виктор Радовановић, Срђан Николић и Дамјан Смиљковић.
У периоду од 1997. до 2000. године
Српској лиги .

КК „Напредак“ се такмичи у Првој

Екипа КК „Напредак - Рубин“ 1999. година
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Сезоне 1999/2000. испада у Другу Српску лигу а већ следеће сезоне 2000/2001.
улази у Прву Српску лигу.
Године 2003. екипа КК „Напредак“ изборила је пласман у Прву Б лигу.

Екипа КК „Напредак- Рубин“ 2003. година

Млађе селекције КК“Напредак – Рубин“ 2003.година, камп на Копаонику
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Сезоне 2005/2006. заузима последње место, али због раздвајања Србије и Црне
Горе остаје у лиги.

Екипа КК „Напредак-Рубин“ 2005. година

Екипа КК „Напредак-Рубин“ сезона 2006/2007.
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Сезоне 2008/2009. Клуб остварује пласман на 4. место Прве лиге, али му је
измакао пласман у плеј-оф Супер лиге.

Екипа КК „Напредак-Рубин“ сезона 2008/2009. са управом клуба

Пријатељска утакмице КК „Напредак-Рубин“- КК „Панатенаикос“ 2009.
године , Хала спортова, Крушевац
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Екипа КК „Напредак-Рубин“ сезона 2009/2010.
Сезоне 2011/2012. клуб се враћа у Прву Б лигу.

Екипа КК „ Напредак- Рубин“ сезона 2011/2012.
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Екипа „Напредак-Рубин“ са управом клуба сезона 2012 /2013.
Сезоне 2012/2013. кошаркаши КК „Напредак-Рубин“ изборили су пласман у
Прву кошаркашку лигу Србије. Настављају такмичења у сезонама од 2013. до
2016. год.

Екипа КК „ Напредак- Рубин“ сезона 2015/2016.
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У својој богатој историји председници Кошаркашког клуба „Напредак“ били
су: Ђура Банић, Вељко Петровић, Илија Спасић, Душан Карајовић, Љубомир
Тодоровић, Мишко Јанковић, Драган Петровић, Живорад Здравковић, Миленко
Михајловић, Србољуб Милосављевић, Дејан Смиљковић, Горан Дамјановић,
Зоран Раичевић, Ерић Мирољуб, Радомир Јовановић, Милош Јовановић,
Тренери који су радили у мушкој и женској екипи од 1946. године су:
Александар Ђорђевић, Драгослав Стоимировић, Драган Огњановић, Момчило
Поповић, Младен Нешић, Никола Вујовић, Зоран Стојић, Драган Милошевић,
Момчило Тодосијевић, Предраг Ивановић, Драган Александровић, Бошко
Ђокић, Мирослав Милојевић, Драган Костић, Небојша Раичевић, Миодраг
Бојковић, Саша Пуношевац, Раденко Варагић, Костић Драган, Александар
Бућан, Вашчанин, Владимир Андроић, Живановић Драган, Братислав
Кнежевић.
Међу кошаркашким радницима посебно место заузимају кошаркашке судија
из Крушевца који су имали завидне каријере. Синиша Јовановић, бивши
кошаркаш „Напретка“ чији је дрес носио 16 сезона, са суђењем почиње 1985.
године као перспективни судија. Врло брзо је напредовао судећи широм
Југославије. Октобра 1992. године добија звање савезног судије прве А лиге.
Часлав Чукаловић са суђењем креће 1987. године и суди тренинг утакмице.
Касније напредује, да би 1996/1997. године судио у најелитнијем такмичењу
Савезне лиге А-1, А-2 мушке, као и А-1 женске лиге. Саша Милојевић са
суђењем почиње почетком двехиљадите године, брзо напредује и суди Прву
кошаркашку лигу Србије, а у сезони 2015/2016. суди једну Суперлигашку
утакмицу.
Осим њих, истакли су се и браћа Ђурић, кошаркашке судије из Крушевца који
суде I и II Српску лигу .
Због нагомиланих финансијских проблема Кошаркашког клуба „НапредакРубин“ и због блокаде пословног рачуна, 2017. год. Клуб престаје да се
такмичи и убрзо затим остаје без играча и тренера.
Кошаркашки клуб „Напредак – Јуниор“ регистрован је у Крушевцу 2012.
године. Сезоне 2016/2017. први пут наступа у Другој регионалној лиги Запад 2
и осваја 10. место.
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У сезони 2017/2018. године, након одлуке Управног одбора Кошаркашког
савеза Србије који је одобрио замену рангова између КК „Напредак - Рубин“ и
КК „Раднички“ из Крагујевца (с тим да КК „Раднички“ из Крагујевца настави
да се такмичи у КЛС кошаркашкој лиги), КК „Напредак-Рубин“ је иступио из
такмичења, а на име тога КК „Напредак - Јуниор“ мења ранг и прелази у виши,
тј. Прву регионалну кошаркашку лигу Србије група Запад.
Тада се такмичи у сезонама 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. где заузима
пласман у првој половини табеле, са тенденцијом за улазак у виши ранг
такмичења.

Екипа КК „ Напредак јуниор“ сезона 2018/2019.
Након реорганизације Кошаркашких лига Србије, а услед наступа екипа из
Србије у Регионалним Јадранским кошаркашким лигама, јавља се једно
упражњено место у Другој кошаркашкој лиги Србије.
У сезони 2020/2021. административним путем КК „Напредак - Јуниор“ прелази
у виши ранг такмичења, са планом опстанка у њему.
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Екипа КК „ Напредак-Јуниор“ сезона 2020/2021.
У сезони 2020/2021. КК „ Напредак-Јуниор“ изборио је опстанак у лиги након
регуларног такмичења у Другој кошаркашкој лиги Србије група Југ. Заузима 6.
Место, а након одиграног плеј-аута заузима 2. Место, што му омогућава
испуњење плана и опстанак у другом степену такмичења Кошаркашког савеза
Србије. Клуб је добро организован. Поседује све такмичарске селекције које се
успешно такмиче под окриљем регионалне кошаркашке лиге Централне
Србије.
У Крушевцу се оснива Омладински кошаркашки клуб „Крушевац“ 1998. год.
Оснивачи су бивши кошаркаши Небојша Раичевић и Бојан Сремчевић. Клуб се
определио за рад са млађим селекцијама и за врло кратко време старији
јуниори клуба пролазе од бетон лиге до Прве Српске лиге.
ОКК „Крушевац“ успешно се такмичио са четири селекције у кошаркашкој
лиги Централне Србије. Од почетка постојања, Клуб је изнедрио више младих
репрезентативца Србије, од којих неки сада играју у иностранству. ОКК
„Крушевац“ добитник је више признања за рад са млађим селекцијама. Велики
број играча ОКК “Крушевац“ носио је дрес Кошаркашког клуба “Напредак“.
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Чланови школе кошарке ОКК „Крушевац“

Пионирска селекција ОКК „ Крушевац“
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Кадетска селекција ОКК „Крушевац“

Јуниорска селекција ОКК „Крушевац“
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Сениорска екипа ОКК „Крушевац“ сезона 2019/2020.
Омладински кошаркашки клуб „Крушевац“ свој рад је базирао на раду са
млађим селекцијама. Учествује са више селекција у званичним системима
такмичења, а сезоне 2020/2021. са пет такмичарских селекција, наступа у
систему такмичења.
Сениори ОКК „Крушевца“ такмиче се у Другој кошаркашкој Српској лиги
група Запад. Јуниори, кадети и пионири такмиче се у Међурегионалној лиги
Кошаркашког савеза Централне Србије, а селекција млађих пионира такмичи
се у регионалној лиги Кошаркашког савеза Централне Србије. Стручни тим
тренера ОКК „Крушевац“ који раде са свим селекцијама клуба, чини шест
тренер и спортски директор клуба Небојша Раичевић, тренери: Ненад Пешић,
Драган Вукићевић, Стефан Раичевић, Марко Сремчевић и Влада Радмановац.
Омладински кошаркашки клуб „Багдала“ основан је 16.01.2016. године.
Клуб је настао из секције крушевачке Гимназије коју је водио професор
физичког образовања и садашњи тренер у клубу Александар Саша Митрић.
Пријатељство са Александром Меметом, садашњим тренером и председником
клуба, довело је до оснивања клуба.
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Клуб је примарно оријентисан на развој женске кошарке у граду. Исте године,
клуб пријављује две женске селекције, кадетску и сениорску, за систем
такмичења у оквиру Кошаркашког савеза Србије.
Сваке наредне године, расте број полазника и број селекција. Такмичарске
сезоне 2020/2021. Клуб броји шест такмичарских селекција: мини-баскет,
млађе пионирке, пионирке, јуниорке и сениорке, као и једну мушку селекцију
пионира.

Са тренинга ОКК „ Багдала“ у сали Економске школе у Крушевцу

Највећи клупски успех у својој краткој историји је успех сениорки. Оне су
освојиле 4. екипно место 2020/2021. у Првој женској регионалној лиги Србије,
група Југ. То је велики успех с обзиром да су у екипи наступале само две
пунолетне играчице.
Највећи успех млађих пионирки и пионирки је освојено Регионално првенство.
Запажен успех кадетске селекције је освојено друго екипно место на региону, а
највећи успех јуниорске селекције је пласман на завршни турнир на државном
нивоу.
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Екипа ОКК „Багдала“ са једног од многобројних гостовања

У клубу раде четворица тренера: Александар Мемет, Александар Митрић,
Саша Лукић и Ненад Милетић. Клуб има амбиција и програм који се базира на
развоју ове гране спорта код девојчица. Поред још већег омасовљења спорта,
циљ клуба је и стварање што већег броја играчица које ће клуб и Град
Крушевац репрезентовати у лепом светлу.

Чланице ОКК „Багдала“ са тренерима на Багдали, 2020. година
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Резултат систематизованог и добро планираног рада ОК „Багдала“ су и
неколико репрезентативки Србије у млађим категоријама и неколико играчица
које наступају у јачим женским кошаркашким лигама.
Крушевац постаје богатији за Кошаркашко удружење „Феникс 037“ које се
оснива у Крушевцу, 25.10.2017. год. Први председник и оснивач је бивши
кошаркаш, виши кошаркашки тренер и наставник физичког образовања,
Крушевљанин Зоран Младеновић.
Кошаркашко удружење „Феник 037“ се базира на раду са млађим селекцијама
и развоју младих кошаркаша, кроз школу кошарке коју успешно спроводи, од
оснивања па све до данашњих дана.
Кошаркашко удружење „Феникс 037“ постаје члан Спортског савеза града
Крушевца и активно узима учешће на свим организованим спортско промотивним манифестацијама у граду Крушевцу.

Са тренинга, чланови Кошаркашког удружења „Феникс 037 “ са тренером
Зораном Младеновићем
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Планови клуба су везани за омасовљење кошаркашког спорта у Крушевцу и за
постепен наступ такмичарских селекција клуба на регионалним и државним
такмичењима.

Чланови Кошаркашког удружења „Феникс 037“ са управом удружења
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РУКОМЕТ

Рукомет у Крушевцу почиње да се игра 1951. године. Велики рукомет се
појављује први, следеће године се гаси и почиње да се игра мали рукомет.
Оснивач великог рукомета био је Милосављевић, који је уједно био и тренер и
играч. Прва такмичења у великом рукомету одржавана су у оквиру поморавске
зоне, а први играчи великог рукомета у Крушевцу били су: Лилић, Ковачевић,
Милосављевић, Новаковић, Ђорђевић. Године 1952. почиње рукомет да се
игра по школама и масовно привлачи омладину.

Прва рукометна екипа великог рукомета у Крушевцу
Крушевљани 1954. године учествују на турниру за улазак у поморавску зону и
као другопласирана екипа, постаје члан поморавске зоне. Екипу Крушевца у
поморавској зони представљала је екипа „Партизан“. Први играчи ове екипе
били су: Антушевић, Џелбџић, Новаковић, Ђорђевић, Павличевић,
Миладиновић, Петровић, Грашић и др.
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У периоду 1955-1960. одржавају се масовна такмичења школске омладине у
рукомету. Женску лигу сачињавале су следеће школе: Економска, Гимназија,
Учитељска, Женска стручна школа, Медицинска и Школа ученика у привреди,
а мушку лигу: Учитељска, Гимназија, Економска, Индустријска, Школа
ученика у привреди, ВП Дом.
У овом периоду, најбоља је била женска екипа Економске школе, а мушка
Учитељске. Године 1956. у Крагујевцу, екипа „Партизан“ Учитељске школе на
Првенству Србије заузима друго место. Антушевић је био голгетер на овом
такмичењу.

На игралишту „14. октобра“, 8.05.1957. године, почеци рукомета у Крушевцу

Екипу Учитељске школе у то време припремао је наставник Стоимировић.
Женска екипа Економске школе на првенству Србије 1959. године у
Светозареву осваја прво место. Исте године, као представник Србије на
првенству Југославије у Београду, осваја друго место изгубивши у финалу од
екипа Панчева са 2:1. Екипа Економске школе је више година била једна од
најбољих у Србији. Екипу Економске школе припремао је наставник
Здравковић. За екипу су наступале следеће ученице: Бабић, Вуловић,
Милутиновић, Јакшић, Никетић, Стефановић, Дуњић и Пауновић.
У периоду од 1960. до 1965. интезивно се развија рукомет. Формира се Срески
рукометни одбор, а за председника се бира Мијушковић Слободан. У
Крушевцу се одржава семинар за тренере и судије. На овом семинару 12
кандидата добија звање судија, а деветорица постају инструктори рукомета.
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Почиње изградња првог терена за рукомет у дворишту Техничке школе.
Формира се среска лига, мушка и женска. Мушку лигу су сачињавали десет
клубова, а женску осам, и то све средње градске школе. Екипе „Младог
радника“ и „Техничар“ постају чланови поморавске лиге. Најпознатији и
најзаслужнији играчи у овом периоду били су: Новаковић, Глигоријевић,
Шћепановић, Трнавац, Дакић, Вукоичић, Црнковић, Ђорђевић, Антушевић.
Тренер екипе био је Мијушковић Слободан, а председник клуба Раша
Мојсиловић. Расформирањем среза, Крушевац заостаје у рукометном спорту,
све док се није оформио Срески рукометни одбор у Краљеву.

Са рукометног турнира на Напретковом игралишту, 29.10.1960. године,
победничка екипа Машинско-техничке школе
Период од 1965. до 1970. године карактерише се падом на пољу масовности, а
подизањем квалитета. У средњим школама, такмичења се више не одржавају,
прелази се на кошарку. У граду се формирају следеће екипе: “14 октобар“,
“Партизан“, “Обилићево“ и женска екипа ОСД “ Крушевац“. Касније се екипа
„Партизана“ гаси, а екипе „14 октобра“, „Обилићево“ и женска екипа ОСД
„Крушевац“ се такмиче у лиги уже Србије, и то са великим успехом. За екипу
„14. октобар“ играју: Живковић, Шћепановић, Трнавац, Живадиновић,
Миливојевић. За „Партизан“: Нешић, Петровић, Васил, Лукић, Миладиновић,
Грашић. За „Обилићево“: Томић, Вуковић, а за женску екипу: Мусић,
Милошевић, Димитријевић, Бонџић, Миленковић, Пиља, Миљковић,
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Топличанин. Тренери екипа били су, а и сада су: Мијушковић, Станојевић и
Гагић. У Крушевцу ради активно и са успехом Међуопштински судијски и
рукометни одбор. Пионир рукометног спорта од постанка, а и до данас је
Новаковић Божидар, који има пуно заслуга за развој овог спорта у нашем крају.

Рукометаши Крушевца са Младеном Нешићем
Oзбиљнији резултати у крушевачком рукомету почели су да се праве крајем
седамдесетих, почетком осамдесетих и врхунац резултата у мушком и
женском рукометном спорту постижу се деведесетих година. Захваљујући раду
у школи „Вук Караџић“ и „Нади Поповић“ и професору и тренеру Млађи
Нешићу постигнути су велики резултати.

Почетак осамдесетих година, са рукометне утакмице у крушевачкој Хали
спортова
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Мушка јуниорска екипа ОРК „Напретка“ у саставу: Младеновић (Шиља), М.
Трифуновић (Пикља), Терзић, Милић (Гаги), Јовановић (Цана), Г. Миленковић
(Адам), Милосављевић (Јумба), Вукојевић (Вук), Петровић (Малајац), Влада
Мијушковић, тренер Младен Нешић, освојила је треће место на првенству
Србије, 1982. год.

Рукометаши ОРК „Напредак “ у сезони 1982/1983. год.

Мушка јуниорска екипа ОРК „Напредак“ освојила прво место на првенству
Србије и треће место на првенству Југославије у Бања Луци, 1988. год.
За екипу су играли: Рајковић, Митић, Пуношевац, Ракићевић, Радовановић,
Богдановић, Исаиловић, Мијовић, Перчевић, Нешић, Ђурковић, Кусовац,
Ловић и тренер Младен Нешић.
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Екипа ОРК „Напредак“ крајем осамдесетих година

Рукометаши Напретка са тренером Фуњом и управом
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Од 1991. до 1995. ОРК „ Напредак“ игра Међурепубличку лигу. Две године за
редом је вицешампион лиге, а 1994. учествује на квалификацијама за Другу
савезну лигу са тренером Миодрагом Трифуновићем.

Екипа ОРК „Напредак“, 16.11.1990. године

Врхунац дугогодишњег рада ОРК „Напредак“ је остварио 2001. године уласком
у Супер лигу под вођством тренера Златка Петронијевића.
Играчи су: Станић, Мартиновић, Алексић, Милинчић, Соколовић, Станковић,
Перовић, Андрејић, Бачевић, Јовановић, Ћирковић, Пљеваљчић, Лазић,
Марковић, Крстић и Весић.
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Рукометаши ОРК „Напредак“, освајачи другог места

Рукометаши ОРК „Напредак“ почетком двехиљадите године
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Женски рукометни клуб на квалификацијама у Скопљу, 1987. године улази у
Другу савезну лигу. Председник је Бане Радовановић, тренер Обрад
Петронијевић и играчице: Милојевић Славица, Драгана Кнежевић, Љиљанa
Кнежевић, Тања Гочманац, Радисављевић, Јелена Шкоро, Данијела Ерчевић,
Наташа Ловић, Брана Петровић, Јадранка Бабић Петковић.

Екипа ЖОРК „Напредак“, 31.01.1989. године

Екипа ЖОРК „ Напредак“, деведесетих година
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ЖОРК „ Напредак“ улази у Прву савезну лигу 1993. год. Тренер је Младен
Нешић и играчице: Н. Ловић, Б. Петровић, Ј. Шкоро, С. Милојевић, Т.
Гочманац, Т. Ракоњац и др. Од 1993. године па до 2010. године је прави
процват женског рукомета.

Екипа ЖОРК „Напредак“

Пионирска екипа постаје првак државе 1999. године. Исте године, јуниорска
екипа осваја друго место на државном првенству, под вођством тренера
Миодрага Трифуновића. У клубу су радили најбољи стручњаци државе: Вук
Рогановић, Велимир Пењовић, а најбоље резултате постигао је Ђорђе Рашић и
пом. Миодраг Трифуновић. Био је 1996. год. вицешампион државе, 1997. игра
финале Купа, а 1999. године осваја Куп Југославије. Те године осваја
Међународни куп градова што је највећи успех КРУШЕВАЧКОГ СПОРТА
Председник клуба био је Владимир Лапчевић.
У клубу су играле врхунске играчице: Љиљана Кнежевић, Весна Бркић,
Наташа Кривокапић, Данијела Ерчевић, Наташа Ловић, Тања Милановић,
Загорка Баштовановић, Слађана Дронић, Наташа Матејић, Тања Јероминок,
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Миланка Челебић, Румијана Глигова, Јелена Јовановић, Аделина Павлов,
Зорица Зелић, Злата Паплацко, Наташа Дамљановић, Нена Дамјанац, и др.

Екипа ЖОРК „ Напредак“ са капитеном Љиљаном Кнежевић

ЖОРК „Напредак“
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Екипа ЖОРК „Напредак“ 1999. година

ЖОРК „Напредак“ освајач Купа СР Југославије 1999. године
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У временском периоду од 2015. год. па до 2021. године ОРК „Напредак“ и
ГЖРК „Напредак“ због скромних финансијских средстава, оријентишу се
искључиво на играче из нашег града, па су и резултати скромнији .
Због нагомиланих материјалних проблема, 2018. године престаје са радом
мушка рукометна екипа ОРК „Напредак“, па је наслеђује Рукометни клуб
„Крушевац“ који креће од најнижег ранга такмичења и за само годину дана
улази у Прву лигу Србије (трећи ранг).
Са својим играчима Рукометни клуб „Крушевац“ успева 2019. год. да буде
јесењи првак лиге, али због пандемије и недостатка финансијских средстава,
одустаје од баража за виши ранг такмичења, тј. Супер Б мушку рукометну
лигу Србије.

Подмладак Рукометног клуба „ Крушевац“, сезона 2019/2020.
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Екипа Рукометног клуба „ Крушевац“, освајач првог места Друге
рукометне лиге, сезона 2018/2019.

Екипа РК „ Крушевац“, сезона 2019/2020.
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Градски женски рукометни клуб „ Напредак“ 2019. године ушао је у Супер Б
женску рукометну лигу Србије. У истој сезони је и испао. Тренутно у сезони
2020/2021. ГЖРК „Напредак“ и Рукометни клуб „Крушевац“, тј. женски и
мушки рукометни клуб у Крушевцу, играју Прву лигу Србије, група Запад.

Екипа ГЖРК „Напредак“ -12
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ЏУДО

Историјат џудо спорта у нашем крају везан је за оснивање Клуба за џудо и
сродне спортове „Крушевац“. Клуб је основан 04.11.1969. године. Тога дана у
сали дома ЈНА одржана је оснивачка скупштина на којој су Настас Јакшић и
још осморо људи, следећи и подржавајући идеју наставника физичког
васпитања Драгана Поповића основали Клуб за џудо и сродне спортове
„Крушевац“. За историју и сећање, десеторица визионара или знатижељника,
спремних да заложе своје име и свој ауторитет за нешто њима потпуно ново и
непознато и ставља свој потпис на захтев за регистрацију клуба су: Настас
Јакшић, Радослав Илчић, Ратомир Павичевић, Зоран Целић, Момчило
Јоксимовић, Божидар Стефановић, Драган Поповић, Миодраг Јовановић,
Десимир Здравковић-Ћеса и Драгиша Ђурђевић. Први Управни одбор клуба
бројао је једанаест чланова и сачињавали су га: Настас Јакшић, Радослав
Илчић, Зоран Целић, Миодраг Јовановић, Божидар Стефановић, Драган
Поповић, Латинка Врањанац, Десимир Здравковић-Ћеса, Драгиша Ђурђевић и
Љубомир Кркевић. У надзорни одбор који је бројао три члана, изабрани су:
Божидар Гајић, Момчило Јоксимовић и Ратомирка Бјелетић.

Са првенства Србије у џудоу, у Крушевцу 1970. година
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Одмах након завршетка изборне скупштине одржана је и прва седница
Управног одбора на коме је изабрано руководство и тренер клуба.
За првог председника клуба изабран је Настас Јакшић, директор Техничкошколског центра Крушевац, за потпредседника Радослав Илчић, а за секретара
Павичевић Ратомир, професори у Техничко-школском центру. За благајника је
изабран Зоран Целић, књиговођа у грађевинском предузећу „Јастребац“ из
Крушевца. Први председник Надзорног одбора био је Божидар Гајић, а за
првог тренера новооснованог клуба изабран је Драган Поповић, наставник
физичког васпитања у ОШ „Милан Глишић“ из Лаћиследа. Као гост на
оснивачкој скупштини присуствовао је Борислав Радић из Ниша, иначе у то
време потпредседник Џудо савеза Србије.

Пионирска екипа Клуба за џудо и сродне спортове Крушевац, са тренером
Драганом Поповићем, након повратка са првенства 1973. године
За врло кратко време завладало је велико интересовање омладине за овај спорт.
Поповић оснива и већи број секција у Крушевцу и околини. Секције раде
активно и са великим успехом, а интересовање омладине и пионира било је све
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веће тако да за неколико месеци овај спорт окупља више од хиљаду активних
чланова.
1970. године у Крушевцу се одржава првенство Србије за пионире на коме је
учествовало 52 такмичара из осам екипа уже Србије. Крушевљани су заузели
пет првих места. 1971. године на шампионату Србије, Миленковић Предраг
заузима прво место, а Новићевић Предраг друго место. На првенству
Југославије, као представници Србије, Миленковић Предраг заузима треће, а
Новићевић Предраг четврто место.
Касније, седамдесетих година, у оквиру Клуба за џудо и сродне спортове,
оснива се секција Аикида која има за циљ да оспособљава људе за
самоодбрану. Седамдесетих година клуб бележи добре резултате на
првенствима Србије и Југославије.
1973. године у категорији пионира, на првенству Србије освојене су: 5
златних, 3 сребрне и две бронзане медаље.
На нивоу Србије у категорији кадета, освојена је једна бронзана медаља 1974.
године, као и 1975. године.
У категорији јуниора, на првенству Србије у Београду, освојене су 6 бронзаних
и једна сребрна медаља, 1977. год.

Џудисти Крушевца седамдесетих година
246

Чланови Клуба за џудо и сродне спортове „ Крушевац“, са тренером Драганом
Тоскићем, осамдесетих година

На првенству Србије 1980. године освојено је: 6 златних медаља, 2 сребрне и 6
бронзаних медаља. Исте године, на првенству Југославије, Палигорић
Братислав у Загребу осваја бронзану медаљу као пионир.
Осамдесетих година клуб бележи добре резултате на првенствима уже Србије,
Србије и Југославије, а посебно се истичу такмичари, за које се може рећи да су
били најуспешнији такмичари клуба у историји.
У женској конкуренцији је Вера Лутовац, вишеструка шампионка Србије и
Југославије.
У мушкој конкуренцији је Палигорић Братислав, освајач више медаља са
првенства Србије и Југославије.
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Вера Лутовац, најуспешнија такмичарка Клуба за џудо и сродне спортове
„Крушевац“

Братислав Палигорић, најуспешнији такмичар Клуба за џудо и сродне спортове
„Крушевац"
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Најуспешнија и најперспективнија генерација клуба је генерација пионира
1991. године. Под руководством тренера џудоа, професора Драгана Тоскића
успели су да са државног првенства Србије донесу медаља. У генерацији
најуспешније су биле: Тијана Миленковић, Миљана Радовановић, Милена
Стевановић, Ивана Дељанин, Тамара Милојевић и Сања Чепаковић.

Најперспективнија генерација Клуба за џудо и сродне спортове „ Крушевац“,
са тренером Драганом Тоскићем, мај 1991. године
Клуб до данашњих дана успешно ради, такмичи се на првенствима Уже Србије
и Србије.
Успешно је организовао џудо кампове у Крушевцу и Брусу. Организатор је и
Видовданског џудо турнира, а своју делатност обављао је у салама Медицинске
школе у Крушевцу, сали ОШ „Доситеј Обрадовић“ и борилачкој сали
Спортског центра „Крушевац“.
Клуб за џудо и сродне спортове
Крушевца.

редован је члан Спортског савеза града
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Такмичари Клуба за џудо и сродне спортове „Крушевац“, 2004. године
Садашњи председник Клуба за џудо и сродне спортове „Крушевац“ је проф. др
Драган Тоскић који је и шеф стручног штаба, тренер клуба, заједно са
Душаном Живојиновићем.
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ШАХ

Поуздано се не зна од када се игра шах у Крушевцу, али према неким усменим
забелешкама, играње шаха у Крушевцу датира још пре од 1930. године.
Поуздано се зна да је у Крушевцу 1931. године играна симултана шах утакмица
у кафани „Париз“ између Озрена Недељковић, шаховског мајстора и двадесет
одабраних шахиста Крушевца.
После ослобађања Крушевца, шах постаје омиљена забава људи средњих
година и то углавном оних који нису волели да посећују кафане, већ су у шаху
проводили слободно време. То су углавном они шахисти ентузијасти који су и
пре рата активно упражњавали играње шаха.
У првим данима по ослобођењу шах се игра по приватним кућама, а касније по
канцеларијама месних организација од којих је свака имала своју просторију за
састанке и по неку гарнитуру шаха. У почетку се одржавало такмичење
синдикалних организација и није постојало званично друштво. Године 1946.
оснива се Спортско друштво „Напредак“, а у саставу се налази и шаховска
секција која је основана 26.11.1946. На челу шаховске секције налази се: Ђорђе
Ђокић, Петар Ђорђевић, Петар Џаџић и Вукосав Давидовић. Године 1946.
екипа шахиста постаје финалиста екипног првенства Србије. Следеће године, у
финалу, шахисти „Напретка“ се боре са Чачанима. У овом периоду шах секција
ниже победе над екипама Ниша, Смедерева и Лесковца.
Највећи успех шахиста је забележен 1948. године када је са екипом прваком
државе СФРЈ „Црвеном Звездом“ из Београда играно нерешено 4:4. Године
1950. услови за рад су побољшани и клуб организује велики наградни турнир
синдикалних подружница. На овом турниру учествовало је 12 екипа, а прво
место је освојила екипа среског одбора у саставу: Ђокић, Вељковић, Јевтић,
Гајић и Николић. Године 1950. одржава се скупштина на којој се за
председника бира Сава Гајић, а за секретара Ђорђе Ђокић.
За посебне резултате у овом периоду, Шаховски савез Србије посебном
повељом награђује шаховску секцију „Напретка“ и њеног секретара Ђокића. У
овој години, секција је одиграла 14 екипних мечева и постигла изванредан
резултат 93:36. Прва симултана утакмица одиграна је на дан избора, 25. марта
1950. године, са 25 одабраних Крушевљана. Мајстор Матановић је добио 15
мечева, 4 изгубио и 6 играо нерешено. Партије су добили Вељковић, Ценц,
Пејовић и Тодоровић. Меч се играо у Дому ЈНА у присуству 350 посматрача.
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Шах клуба у Крушевцу
После Матановића, у Крушевцу су гостовали Бора Костић, а касније Михајло
Марковић. У овом периоду, од млађих се издваја Љубиша Ерић, а ништа мање
не изостају Тасић, Симоновић, Пејовић и Тодоровић. Године 1952. секција
„Напредак“ прераста у клуб. На скупштини се за председника бира Ђокић, а за
чланове: Николић, Бановић, Вељковић, Ценц, Игњатовић и Павловић. Прва
послератна жена на пољу шаха била је Бранка Пантић. Пантићева учествује на
првенству Србије за омладинке 1952. године.
Најзаслужнији шахисти и шаховски радници у периоду од 1944 -1955. били су:
Чабрић, Томић, Ристић, Бановић, Милосављевић, Милошевић, Ненад и
Милутин Савић, Душан Милосављевић и Жикица Игњатовић. Ентузијасти и
носиоци рада клуба у овом периоду били су Петар Ђорђевић и Ђорђе Ђокић. У
периоду 1960-1970. године, клуб се такмичио и учествовао на разним
турнирима и у лиги уже Србије. Најквалитетнији шахисти у овом периоду били
су: Рајковић, Грденић, Јовановић, Димитријевић и Гвозденовић, а од жена
Петровић Божица. У овом периоду Шах клуб „Крушевац“ добија нову салу и
шири своју активност, организује масовне турнире школске омладине из којих
израстају млади таленти као што су: Војводић, Каматовић, Гарчевић, Митић,
Ђокић, Цветановски и Ерић Душан, а од девојака: Насковић, Милошевић,
Ивњанин, Лачњавац и Бобита Весна.
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Школско такмичење у шаху, ОШ „Вук Караџић“ 1960. година

Симултанка из Дома синдиката у Крушевцу, са Александром Матановићем,
чланом Олимпијске репрезентације СФРЈ
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У овом периоду одржане су две врло успешне симултанке са Ноном
Гаприндашвили и Матановићем. У развоју шаховског спорта у овом периоду
нарочито су се истицали Ненад Милошевић, Стојан Томић и Томислав Ерић. У
периоду од 1970. па до данас оснивају се и постоје шаховски клубови: „14.
октобар“, „Напредак“, „Ветеран“, „Дамингабит“, „Обилићево“, „Трајал“,
„Мита“, „Трговачки“, „Крушевац“. Најуспешнији периоди су 1983-1987.
године, када шахисти „14. октобра“ играју у квалитетној лиги Србије.

Шах меч између „ 14. октобра“ и „ Жупе“ из Александровца, 1978. год.

Шаховска симултанка у Kрушевцу између Крушевљана и првака света Нонe
Гаприндашвили
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Шах клуб „14. октобар“
У периоду од 1983. па до 1985. шах клуб „14. октобар“ био је троструки првак
радничке олимпијаде СФРЈ.

Са шаховског меча у Крушевцу, осамдесетих година
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2003. године шахисти „Напретка“ улазе у квалитетну лигу Србије и исте
године испадају. 2005. године у квалитетну лигу Србије улази шах клуб
„Ветеран“ који лигу игра до 2007. године .
Фузијом Шах клуба „Ветеран“ и Шах клуба „Напредак“ настаје Шах клуб
„Крушевац“ који се такмичи у лиги централне Србије, групи запад. Основан је
2007. године. 2013. године шахиста шах клуба „Крушевац“ Зајић Милан осваја
друго место на светском првенству за јуниоре као највећи потенцијал
крушевачког и српског шаха.
Данас Шах клуб „Крушевац“ осим секције ветерана формирао је и рад са
најмлађим селекцијама клуба и у периоду 2019/2020. млади чланови клуба
освајају запажену улогу на регионалном и државном првенству у шаху. Шах
клуб „Крушевац“ традиционално организује „Видовдански шаховски турнир“
који окупља најбоље шахисте из Србије и региона.
Крушевачки шах је изнедрио шаховског велемајстора Душана Рајковића.
Душан Рајковић је најуспешнији шахиста града Крушевца. Петоструки је првак
Балкана.
Рођен је 1942. године у Крушевцу. Као студент архитектуре учествовао је са
репрезентацијом Србије на три светска студентска првенства и на првом од
њих заузео треће место. Носилац је и сребрне медаље са Европског првенства
1983. године, бивши савезни тренер, оснивач шаховске школе у Крушевцу и
некадашњи председник Шаховског савеза Србије.
Наслеђе које је оставио кроз рад у школи шаха коју је водио у периоду од 1994.
до 2001. године, огледа се кроз његове ученике Милоша Лапчевића и Марију
Урошевић.
Под његовим вођством женска шаховска репрезентација Југославије 1988.
године на шаховској Олимпијади у Солуну у саставу: Алиса Марић, Мирјана
Марић, Наташа Бојковић и Сузана Максимовић, освојила треће место.
Добитник је Октобарске награде Смедеревске Паланке у којој живи. Душан је
био тренер готово свим шахистима који су израсли у велемајсторе у последњих
40 година.
Један је од најбољих шаховских педагога на Балкану.
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Велемајстор Душан Рајковић, најуспешнији шахиста града Крушевца
Зајић Милан, крушевачки велемајстор шаха, услове за велемајсторску титулу је
остварио као један од најмлађих шахиста у историји српског шаха. Милан је
наступао за сениорску репрезентацију Србије 2018. године на шаховској
олимпијади у Батумију и сениорску репрезентацију Србије 2019. године на
екипном Европском првенству, такође у Батумију, Грузија.

Велемајстор Милан Зајић, један од најперспективнијих српских шахиста
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Крушевац је поред наведених шахиста изнедрио и шахисткињу Марију
Урошевић, ученицу велемајстора Душана Рајковића, бившу кадетску првакињу
Србије и Црне Горе и кадетског репрезентативца. Марија Урошевић је ФИДЕ
мајстор, лиценцирани ФИДЕ инструктор шаха, води шаховску школу у
Крушевцу више од 10 година, прво у оквиру шаховског клуба „Крушевац“
потом „Чарапани“. У том периоду, тачније 2012-2015. године држала је шах
изборни предмет у ОШ „Јован Поповић“ и ОШ „Нада Поповић“.

Фидемајстор Марија Урошевић
Марија Урошевић организатор је бројних шаховских симултанки за децу у
Крушевцу као и школских, општинских и регионалних кадетских такмичења у
шаху у Крушевцу, одржала је више стотина јавних часова шаха у готово свим
основним школама у Крушевцу. Добитница Светосавске Награде града
Крушевца за достигнућа у просвети и образовању, награда је обухватила
ангажман у популаризацији шаха у Крушевцу и резултатима који су остварили
њени ученици.
Марија током боравка у Грчкој је две године за редом 2105 и 2016 била женски
шампион Грчке у решавању шаховских проблема и члан Грчке репрезентације
у проблемском шаху 2016. године. Марија је један од писаца за шаховски лист
„Из шаховског угла“, Шаховског савеза Централне Србије. Марија је професор
економских предмета у Гимназији Крушевац и Медицинској школи, мастер
економије и докторанд економског факултета Универзитета у Нишу.
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Шаховски клуб Чарапани основан је 2018 године од стране бивших чланова
шаховског клуба Крушевац. Председник клуба је Михајловић Миленко од
оснивања до данас. Клуб је учествовао у регионалној лиги Расинског округа
2018, освајањем првог места пласирао се у виши ранг, Лига Централне Србије
зона Запад. 2019 у овој лиги клуб заузима пето место. У оквиру клуба
функционише школа шаха под вођством јединог ФИДЕ лиценцираног тренера
у Расинском округу ФИДЕ мајстора Марије Урошевић. Кадети школе
учествовали су на кадетским првенствима централне Србије 2019 и 2020
године, Јулија Петровић је првакиња Централне Србије 2020 у својој старосној
категорији, док је 2019 године на републичком првенству у својој категорији
освојила пето место.

Чланови Шаховског клуба „Чарапани“ са инструкторком шаха Маријом
Урошевић, наступ на 23. кадетском фестивалу централне Србије 2020. Године
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КАРАТЕ

Историјат карате спорта и клупског каратеа у Крушевцу везује се за Миодрага
– Мишка Токовића, може се рећи човека који је донео карате у наш град. Иако
су тада већ постојали крушевљани који су упражњавали ову источњачку
вештину студирајући у другим градовима, први значајан карате тренинг
одржан је у нашем граду 09.09.1969 године. Ту генерацију чинили су чланови
друштва за телесно васпитање „Партизан“ које је заинтересовао овај спорт.
Тренинзи су се одржавали искључиво викендом и то у старој „Соколани“ која
се налази у „Порти“, близу куле „Кнеза Лазара“.

Једна од првих генерација крушевачких каратиста
Преласком ДТВ „Партизан“ у салу Више хемијске школе прелазе и каратисти и
формира се званично карате клуб „Крушевац“. Након тога Мишко Токовић
одлази за Лондон, а улогу тренера преузимају Тома Алексић и Миливоје
Јовановић - Шпаћа. Тренинзима је понекад присуствовао и Ивица Богдан,
мајстор каратеа иначе војно лице родом из Сомбора. Касније приликом
стварања разних секција, у улози помоћних тренера нашли су се и неки од
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чланова првих генерација. Први такмичарски сусрет у нашем граду одржао се
давне 1970. године у Дому ЈНА између екипа Смедеревске Паланке и Карате
клуба“Крушевац“, а убрзо затим и у биоскопској сали „14 октобра“ на коме су
учествовали и клубови из Краљева, Јагодине, Чачка, Ужица и других градова.
У почетку се каратеом није бавила млађа популација али како су године
пролазиле тако се ширило интересовање и карате је постао један од масовнијих
спортова.

Каратисти Крушевца после наступа на Купу Младости 1975. године

Каратисти Крушевца, 27.12.1978. год. у сали „ Партизан“
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Зато је било неопходно отварати разне секције, тако су ницали су огранци у:
Варварину, Александровцу, Обрежу, Шиљеговцу, Јасици, Паруновцу, као и у
школама: “Јован Јовановић-Змај“, “Драгомир Марковић“, Нада Поповић“,
“Бранко Радичевић“, “Гимназија“ и разним другим местима и школама.
Тренинзи су се такође одржавали у „Дому омладине“, „Партизану“ садашња
сала „Соко“, „Хали спортова“.
Могло би се рећи да је то било златно доба каратеа, јер је у то време Карате
клуб “Крушевац“ имао невероватних 1200 вежбача.

Каратисти Крушевца на стадиону „Младост“ седамдесете године

У прве генерације крушевачких каратиста спадају: Токовић Миодраг Мишко, Миловановић Илија - Илка, Јовановић Миливоје - Шпаћа,
Милосављевић Драган - Дуги, Топовић Милорад - Топ, Сандић Милутин Санда, Алексић Тома, Јовановић Братислав - Мачак, Јовановић Предраг - Педа,
Марјановић Предраг - Пега, Ресановић Чедомир - Чеда, Ковачевић Вукомир Ковач, Тијанић Војин - Тића, Ненезић Бранко, Насковић Петар, Радоичић
Радован, Трифковић Мића, Оливер Томић и други. Прве припаднице лепшег
пола биле су Влаисављевић Љубица и „мала“ Љиља.
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Први председник карате секције која је функционисала при ДТВ „Партизан“
био је Миловановић Илија, а када се званично оформио Карате клуб
“Крушевац“ његови председници били су: Пешић, Ненезић Бранко, Спасић
Видосав – Мицко, Чукаловић Крунислав, Радовановић Верољуб - Љубе, Татић
Жика, Урошевић Жарко и Томић Оливер.

Каратисти Крушевца у Хали спортова седамдесетих година
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У својој историји, дугој 47 година Карате клуб „Крушевац“ одшколовао је
велики број мајстора каратеа захваљујући којима су касније настали разни
карате клубови широм Србије као што су: Карате клуб „Багдала“, Карате клуб
„Петолетка“, Карате клуб „Александровац“, Карате клуб „Вараварин“, Карате
клуб „Ресавица“, Карате клуб „Шотокан Ћи“, Карате клуб „Војвода Пријезда“,
Карате клуб „Темнић“ и многи други.
Дао је огроман број репрезентативаца почевши од СФР Југославије па све до
данашње Србије.

карате у Хали спортова у Крушевцу
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Са тренинга каратеа у Гимназији

Када су 1979. у циклус такмичења увршћене и млађе категорије овај клуб
постаје један од најуспешнијих у СФР Југославији.
На првом првенству СФРЈ за млађе и старије пионире у Љубљани од укупно 8
такмичарских категорија осваја 6 златних медаља.
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Златна генерација каратиста Крушевца са тренером Томић Оливером

Каратисти Крушевца у Хали спортова осамдесетих година
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Данас се у ризницама карате клуба „Крушевац“ налази преко 25.000 одличја
(пехара, медаља, диплома, плакета и разних других признања).
Преко 25 пута је проглашаван за најуспешнији карате клуб прво Југославије,
Србије и Црне Горе па затим и Србије као и више пута за најуспешнију
спортску екипу Града Крушевца.

Каратисти Крушевца са Томић Марком и Томић Милошем крај
деведесетих
Такође његови такмичари су много пута бирани за најуспешније каратисте
Југославије, Србије и Црне Горе, и Србије и најуспешније спортисте Града
Крушевца.
Три пута (2005, 2009 и 2013) се на европским првенствима за младе (9-18
година) по броју освојених медаља налазио на првом месту чиме је незванично
био најуспешнији карате клуб за младе у целој Европи.
Може се похвалити да је у својим редовима имао 4 светска шампиона (Милош
Томић, Наталија Ивић, Невена Симић и Вељко Шошић), 14 европских
шампиона и на стотине шампиона Југославије, Србије и Црне Горе, и Србије.
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Карате клуб „Крушевац“ са Фудакоши купа у Крушевцу 2008. године
Крушевљанин Томић Милош, као члан карате клуба „ Крушевац“ најуспешнији
је српски каратиста свих времена, јер је био једини Европљанин који се нашао
у финалима три Светска првенства заредом (1996. Осака - Јапан, 1998. Париз Француска и 2000. Токио - Јапан).

Милош Томић, један од најуспешнијих српских каратиста свих времена
Јуниори: Илић Димитрије, Радисављевић Лазар и Милошевић Лазар (18-20
година) чинећи борба тим Србије, освојили су титулу шампиона Европе (2015.
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Праг – Чешка). То је био први пут да неку јуниорску репрезентацију чине
представници једног клуба и да се оките најсјајнијим одличјем.

Јуниорски шампиони Европе

Бронзане јуниорке на Светском првенству

Јуниорке (18-20 година) Тодоровић Лидија, Милаковић Анита и Јовановић
Саша освојиле су бронзану медаљу на Светском првенству 2017. године у
Тревизу (Италија) у конкуренцији борба тимова. Биле су треће на Европском
првенству у Атини (Грчка) у конкуренцији кадетских борба тимова.
Кадети Трипуновић Огњен, Паљош Муса и Ђипало Игор једини су двоструки
освајачи злата на Европским првенствима 2006. и 2007. у конкуренцији ката
тимова састављени из једног клуба, тј. из Карате клуба „ Крушевац“.
Симић Невена, актуелна светска шампионка, једина је такмичарка Европе која
је четири године за редом освајала злато на Европским првенствима (20132016) и уједно одрадила шест сезона без пораза.
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Симић Невена једна од најтрофејнијих српских каташица
На Европском првенству за младе (2004. Праг - Чешка) Бановић Миша и
Танасковић Весна освајају злата у обе најстарије категорије (16 - 18 година).
Бановић Миша и Вукојевић Александар се састају у финалу исте категорије у
Београду, 2005. године. Београд је угостио највеће карате легенди свих
времена: Хидетака Нисхијаму и Кеиносукеа Еноеду. Ретке су светске
метрополе које су имале прилике да се у њима одрже карате семинари ових
великана. Ово су само неки од статистичких података којима је Карате клуб
„Крушевац" остао заувек уписан у историју европског и светског каратеа.
У Крушевцу, 2013. године одржано је Европско првенство за младе (9-18
година) и ветеране (преко 40 година) у каратеу.

Крајем седамдесетих година у Крушевцу, група каратиста основала је Карате
клуб „Багдала“. Карате клуб „Багдала“ у то време био је један од јачих клубова
у Југославији. Тренери карате клуба „Багдала“ били су: Ивица Цветковски,
Ђукић Радослав - Шане, Вранеш Бошко, Жарко Радовановић, Јовановић Зоран,
Радојевић Комнен, Велимировић Влада и Лакићевић Радивоје.
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Репрезентативци Југославије у то време били су чланови КК „Багдала“:
Радовановић Жарко и Јовановић Зоран. Најзапаженије резултате међу млађим
члановима КК „Багдала“ постигли су: Мандић Дејан, Милојевић Славољуб и
Сунчица Сибиновић. Карате клуб „Багдала“ осамдесетих година био је један од
најмасовнијих спортских клубова у граду. КК „Багдала“ прве тренинге је
одржао у сали Основне школе „Драгомир Марковић“. Карате клуб „Багдала“
престаје са радом деведесетих година.
1993. године оснива се Карате клуб „Напредак“. Први председник клуба био је
Раде Милановић, а касније на место председника клуба долазе Драган
Ђурђевић и Жарко Радовановић (јуниорски и сениорски репрезентативац
СФРЈ, првак државе у катама и борбама). За првог тренера клуба изабран је
Жарко Радовановић.

Жарко Радовановић, карате репрезентативац Југославије
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Сунчица Сибиновић, најуспешнија такмичарка у историји Карате клуба
„Напредак“

Карате клуб „Напредак“ у сали „Соко“ СЦ „Крушевац“ крајем деведесетих
година
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Тренер КК „ Напредак“ Ж. Радовановић са најуспешнијим такмичарима клуба

Трофејни женски ката тим Карате клуба „Напредак“ са тренером Ж.
Радовановићем
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Такмичење каратиста „Напретка“ са тренером Жарком Радовановићем, 2019.
година

Чланови Карате клуба „ Напредак“ са тренерима на такмичењу

У историји клуба дугој 28 година кроз клуб је прошло преко 1300 каратиста
свих генерација. У клубу је стручним радом и великим залагањем тренера
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Жарка Радовановића стасало више репрезентативаца Југославије и Србије као
што су: Сунчица Сибиновић, Ристић Далибор, Бојан Ерић, Ана Младеновић,
Селена Гајић, Ракић Давид, Оливера Миљковић, Александра Радовановић и др.
Најуспешнији резултати клуба постигнути су освајањем више медаља са
Балканских првенстава, једном медаљом са Европског првенства и освајањем
деветог места на Светском првенству.
Најуспешнији такмичар клуба у досадашњој историји је Сунчица Сибиновић,
која је вишеструка првакиња Србије и Југославије у катама. Освајач трећег
места на Европском првенству у Кардифу. Освајач 1. места на светском Купу у
Сиднеју. Освајач 1. места на светском Купу у Јоханесбургу, освајач 1. места на
Интернационалном турниру у Венецији и многих других одличја са разних
такмичења у земљи и иностранству.
Тренер Жарко Радовановић својим искуством, самопрегорним радом и
залагањем постао тренер Карате федерације Србије репрезентативних
селекција. Редовно учествује на припремама и наступима Карате
репрезентација Србије.

Жарко Радовановић на тренингу карате репрезентације
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Жарко Радовановић, тренер карате репрезентације (стоји други с лева), Ракић
Давид, члан карате репрезентације (средњи ред, трећи с десна) на припремама
Карате репрезентације Србије у Шумарицама, Крагујевац

Карате клуб „Шампион” је основан средином децембара 1997. године у
Крушевцу, на иницијативу тренера Александра Обрадовића и Зорана
Игњатовића.
Свесрдну помоћ пружио им је Миљан Тадић, пријатељ и љубитељ каратеа,
касније дугогодишњи председник клуба.
Рад је започет фебруара, 1998. године у ОШ „Јован Јовановић-Змај” у
Крушевцу. Почетак је био скроман, са свега неколико чланова, потом
такмичара.
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Каратисти шампиона на „Златном појасу Чачка“, 1999. година.
Истовремено са радом на омасовљавању клуба, радило се и на остваривању
што бољих такмичарских резултата. Временом је клуб почео да остварује све
боље резултате, почевши од регионалних, до државних првенстава и купова, а
врло брзо и на међународним такмичењима.

Тренинг каратиста КК „ Шампион“ у Крушевцу
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У то време, својим успесима се истичу: Душан Радивојевић, Марко и Милош
Тадић, Данијела Радивојевић, Дијана Радивојевић, Вељко Станишић, Јелица
Петровић, Лазар Белоица, Ненад Анђелковић, Душан Митић и многи други.
Сви они су били вишеструки прваци Србије и ондашње Југославије, у
појединачној и екипној конкуренцији.
Врло запажен резултат је постигла екипа у саставу: Душан Радивојевић,
Милош и Марко Тадић на Отвореном свестилском првенству света у
Будимпешти, освојивши титулу вицешампиона света 2002. године.

Са отвореног Светског првенства у Будимпешти 2002. године
Због омасовљења клуба, тренерску екипу је 2005. године појачао и тренер
Зоран Ђокић.
Даљи рад су пратили све бољи резултати на државним нивоима такмичења.
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Каратисти Карате клуба „ Шампион“ са тренерима, 2005. година.
Радило се и даље на омасовљењу клуба, али је инсистирано на правилном
васпитавању такмичара, у спортском духу, као и на сталном унапређењу
такмичарских резултата.
Природном сменом генерација, својим резултатима су почели да се истичу:
Богдан Обрадовић, Вук Радојевић, Анђела Михајловић, Војислав Соколовић,
Милош Попадић, Душан Белоица и Петра Игњатовић.
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.
Екипа Карате клуба „ Шампион“ освајач првог места на државном првенству
Србије
У периоду од 2016. до 2021. година, наведени такмичари су освојили велики
број медаља на првенствима и куповима Србије, пре свега у борбама.
Вишеструки прваци првенстава и купова Србије су: Богдан Обрадовић, Вук
Радојевић и Петра Игњатовић. Стекли су статус стандардних репрезентативаца
у кадетској и јуниорској категорији.
У наведеном периоду, запажене резултате је постигао Богдан Обрадовић, као
репрезентативац Србије у борбама, у полутешкој категорији. Он је са екипом
Србије освојио прво место на Првенству Балкана у Софији.
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Првенство Балкана за јуниоре, екипно борбе у Софији, Богдан Обрадовић као
члан карате репрезентације Србије
Наредне године, он је поновио успех на Првенству Балкана у Сарајеву,
освојивши друго место у полутешкој категорији, у конкуренцији млађих
сениора.

Победничко постоље - Првенство Балкана у Сарајеву, Богдан Обрадовић,
освајач другог места
281

Последњих неколико година, поменути репрезентативци су наставили
континуитет резултата у сениорској конкуренцији. Богдан Обрадовић је постао
сениорски репрезентативац и наступао је на сениорским Балканским и
Европским првенствима као члан екипе Србије у борбама.
У карате клубу „Шампион“ уложен је напор да се тренинзи подигну на
максимално висок ниво, с обзиром да је већ постало извесно да ће карате спорт постати олимпијски спорт, са наступом на Олимпијади у Токију.
То је била прилика да се кроз национални градски савез - Карате федерацију
Србије, оствари олимпијска норма и да најбољи такмичари наше земље
наступе на Олимпијади.
У клубу се данас велика пажња посвећује пажљивој селекцији чланова,
сталном увођењу савремених метода у тренажном процесу и борби кроз органе
Карате Федерације Србије. Циљ је реафирмација изворних принципа каратеспорта и спорта уопште, нарочито након скорашњег пријема каратеа у
породицу олимпијских спортова.
Планови карате-клуба „Шампион“ за наредни период, такође се заснивају на
покушајима остваривања врхунских резултата, са жељом да једног дана
такмичари из Крушевца бране боје Србије на будућим Олимпијадама,
Светским и Европским првенствима.
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АУТО - МОТО СПОРТ

Седамдесетих и осамдесетих година у Крушевцу постојало је Ауто - мото
друштво „Пане Ђукић“ које је окупљало возаче, заљубљенике у овај спорт.
Пионири овог спорта у Крушевцу били су: Тодић Зоран, Рата Вујовић,
Слободан Милошевић (Црни), Пантелић Драган (Панта), Васић Александар,
Слободан Живоиновић, Звекић Милан, Илић Александар, Јочић Александар,
Миљковић Ненад и други. Сувозачи на рели-тркама у то време били су
Радомир Илић, Миша и други. Чланови Ауто-мото друштва “Пане Ђукић“ су
се такмичили на регионалном, републичком и државном нивоу, наступајући
широм бивше СФР Југославије. Тренинге, тј. вожње су одржавали на слабо
прометним путевима у околини Крушевца. Најтрофејнији такмичари клуба
били су Додоћ, Звекић и Пантелић. Аутомобилски клуб „Пане Ђукић постојао
је до почетка деведесетих година.

Драган Пантелић, национална класа, са трке у Берановцу, Краљево, 1983.
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Почетком деведесетих година у Крушевцу, оснива се Аутомобилски спортски
клуб „Спринт“. Оснивачи су били: Драган Пантелић, Звекић Милан и
Александар Илић. Клуб се такмичио у националном шампионату.

Тим АСК „Спринт“ Трајал, 1993. година
Оснива се Аутомобилски клуб „Спортспид“ 2005. год. Оснивачи и такмичари
овог клуба су: Душан Настасијевић, Александар Пантелић и Бојан
Добросављевић. Клуб се такмичио на шампионату СЦГ. Такмичар клуба
Душан Настасијевић остварује добре пласмане на кружним тркама
у
Националном шампионату у класи II , 1150 ццм .
Региструје се Мото-клуб “Гајић“ са седиштем у Глобару 2010. године.
Власници клуба у селу Глобару изграђују мото-крос стазу, која је по речима
стручњака једна од најбољих на Балкану и Југоисточној Европи. Добрим
менаџментом и организацијом клуба, организују се национална и међународна
такмичења у мото-кросу. Најпознатији су: Национални шампионат Србије у
мото-кросу у свим категоријама, Балкански шампионат у мото-кросу,
Источноевропски шампионат у мото-кросу, Квалификације за европски
шампионат у мото-кросу.
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У 2016. години, добијена је организација Европског шампионата у мото-кросу.
Град Крушевац помаже клуб у свим организацијама поменутих такмичења.

Стартне позиције мото-крос стазе „Глобаре“

Са највише тачке мото-крос стазе „Гајић“ у Глобару
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Трка мотора на мото-крос стази „Гајић“ у Глобару

Оснива се Аутомобилски спортски клуб „Божиловић reacing team“ 2012. године
у Крушевцу. Клуб се такмичи на државном шампионату. Такмичари клуба су
Божиловић Дарко и Александар Пантелић.
Дарко Божиловић бележи јако успешне резултате, постаје шест пута првак
шампионата Србије на брдским стазама, 5 пута првак шампионата Србије на
кружним стазама. Апсолутни је шампион Ауто-картинг савеза Србије за 2014.
и 2015. годину, више пут је проглашаван за најуспешнијег спортисту града
Крушевца.
Tакмичар клуба Александар Пантелић бележи добре резултате у Националном
шампионату. Такмичи се и на брдским и на кружним тркама, остварује
пласмане међу прва три возача у класи II до 1150 ццм Југо 55.
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Дарко Божиловић са пехарима

Александар Пантелић, освајач првог места у националној класи, Ушће,
Београд, 2003.
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ТЕНИС

Прво тениско игралиште у Крушевцу изграђено је у кругу Фабрике вагона
1931. године. Тенис у том тренутку није био прихваћен у Крушевцу. Са
сигурношћу се може рећи да је 1948. година означена као година почетка
развоја тениса у нашем крају.
Те године, тројица крушевачких гимназијалаца: Небојша Сретеновић, Љубиша
Ђорђевић и Миша Милановић, у гимназијском дворишту, циглом обележавају
један простор правоугаоног облика на коме почињу да играју тенис.
Не зна се да ли су димензије игралишта биле по пропису (да ли је дужина била
баш 24,33 метара), али се зна да су имали дрвене рекете израђене од шпер плоче у школској радионици. Они су пуни младалачког заноса пребацивали
лопту преко мреже форхенд и бекхенд ударцима.
Већ 1949 - 1950. године оснива се Тениски клуб и гради се бетонско
игралиште у фабрици „Милоје Закић“. Клубу приступа још неколико чланова,
међу којима и Звонко Лазаревић и Вељко Петровић. Тенис почиње да се игра
квалитетније, а један од разлога је то што су тада играчи имали праве рекете са
цревним жицама, набављене преко клуба од фирме “Елан“.
Међу тадашњом крушевачком омладином није било већег интересовања за
тенис, тако да са одласком ових играча на студије у Београд, потпуно се
прекида активност клуба. Тај период пасивности трајао је све до краја
шездесетих година, када су обележена два тениска терена у кругу предузећа
„Електроисток“и на паркиралишту фабрике „14. октобар“.
Педесетих година прошлог века, тенис се играо на земљаном шљака - терену у
фабрици „Милоје Закић“. Тада су били активни следећи играчи тениса: Миша
Милановић, Звонко Лазаревић, Вељко Петровић и други.
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Крушевачки тенисери на тениском терену фабрике „Милоје Закић“, 1951.
година
Године 1973. настаје прекретница у развоју тениса у Крушевцу. Може се
слободно казати да је изградњом бетонског терена у дворишту Дома ЈНА у
Крушевцу, захваљујући ентузијастима, постављен камен темељац развоју
тениса у нашем граду. Пошто се игралиште налазило у центру града, врло брзо
окупља велики број играча. Модерно играње тениса почиње изградњом
бетонског игралишта у Дому ЈНА.
1974. године клуб ради под именом ТК “14. октобар“ Крушевац. Председник
клуба у то време био је Влада Стефанов. Играчи ТК “14 октобар“ били су :
Божидар Ристић, Звонко Лазаревић, Митровић Драган, Јанићијевић Гојко,
Бане Радуловић, Влада Вилотијевић, Жељко Миладиновић, Станоје
Димитријевић, Срба Младеновић.
Играч и тренер Жељко Миладиновић организује прву тениску школу у
Крушевцу 1976. године. Похађало је петнаестак полазника. Највећи број деце је
био из школе „Вук Караџић“. Клуб добија два бетонска терена у оквиру
Спортског центра „Крушевац“ 1986. год. После четити године, у септембру,
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клуб добија на коришћење четири земљана шљака терена код Хале спортова и
тада почиње прва експанзија развоја тениса у Крушевцу. Тениски клуб
„Крушевац“ основан је 21.04.1986. године. Први председник био је Зоран
Пљакић, први тренер Жељко Миладиновић.
Сениорска екипа у сезони 1987. и сезони 1989. осваја прво место у Првој
Српској лиги.
Женска јуниорска екипа 1988. године осваја пето место у Србији, док је 1993.
године сениорска екипа ушла у Другу савезну лигу.

Екипа ТК „Крушевац“, друга савезна лига, сезона 1992/1993. год.

Сениорска екипа изборила је улазак у Прву савезну лигу, победом у финалу
плеј-офа над Тениским клубом „Црвена Звезда“ из Београда, резултатом 6: 3,
1994. год.
Године 1995. сениорска екипа осваја треће место у Првој савезној лиги.
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Екипа ТК „Крушевац“ која је изборила прволигашки статус у сезони 1993/1994.

Екипа ТК „Крушевац“, освајач трећег места у Првој савезној лиги, 1995. године
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Председник Тениског клуба “Крушевац“ у периоду од 1988. до 1992. био је
Бата Јовановић. Председник Тениског клуба “Крушевац“ у периоду 1992-1994.
био је Душан Пешић.
У периоду после 2000. године, Крушевац добија већи број тениских игралишта
у оквиру СЦ „Крушевац“. Изграђују се још два тениска игралишта и поред
постојећа четири терена. СЦ „Крушевац“ данас има шест тениских игралишта
од којих један покривен балоном.

Отворени тениски терени СЦ „Крушевац“
У приватном власништву у Крушевцу изграђују се пет отворених и три
покривена терена. У Крушевцу се почетком двехиљадите године региструје и
почиње свој рад Тениски клуб „Спортисимо“ који свој рад базира на млађим
категоријама, а такмичи се на регионалним и државним првенствима. У
Крушевцу се региструје Тениски клуб „Елтекс“ 2010. године. У периоду после
2000. године, Тениски клуб „Крушевац“ такмичи се на регионалном и држаном
нивоу и традиционално је организатор „Видовданског тениског турнира“. У
периоду након 2016. године па до данас, у Крушевцу престаје са радом
Тенсики клуб “Спортисимо“, а затворен комплекс тениских терена „Елтекс“
губи намену услед економске неисплативости. Власници доносе одлуку да
објекат промени намену у привредни простор.
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Тениски клуб „Крушевац“ наставља са развојем такмичарског и рекреативног
тениса који постаје све популарнији вид рекреације у Крушевцу.

Отворени тениски терени „Елтекс“ у Крушевцу

Затворени тениски терени „ Елтекс“ у Крушевцу
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ПЛЕС

Почетак развоја плеса у Крушевцу везан је за почетак рада Плесног клуба
„Радост“. Почео је да ради 1981. године као плесна школа у тадашњем Дому
омладине у Крушевцу. У то време у тадашњој Југославији, осим у Словенији,
у осталим републикама плесних школа скоро да није било. Захваљујући
познанству и добрим односима Радета Станковића, оснивача и дугогодишњег
тренера плесног клуба „Радост“ са учитељима плеса из Љубљанске плесне
школе „Казина“, међу првима у Србији почела је да ради школа плеса у
Крушевцу. У почетку, плесна школа „Радост“ је неговала забавно-рекреативни
програм и полазници су углавном били средњошколци и старији. Временом су
у плесну школу почела да долазе деца која су после неког времена тренирања
желела да јавно покажу своје плесно умеће.

Инструктор Плесног клуба „Радост“ Раде Станковић на часу Љубљанске
школе „Казина“ почетком осамдесетих година
Тако су почели први наступи на разним манифестацијама у граду. Развојем
плесне вештине, плесачи из Крушевца су желели да се опробају са плесачима
из других градова, па су почела и прва такмичења, прво незванична. Кад се
плес развио у још неколико градова Србије, плесни клуб „Радост“ из Крушевца
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са још шест клубова из Србије (Новог Сада, Београда, Крагујевца и Ниша)
1991. године основао је „Плесни савез Србије“.

Са часа плеса у Крушевцу почетком осамдесетих година
Такмичења су постала редовна и званична. На тим првим такмичењима наши
плесачи освајали су највиша места. Из те прве генерације такмичара највише су
се истицали: Илић Никола, Милутиновић Милорад, Јовић Александар, Рилак
Предраг, Арсић Урош, Стојановић Дејан, Видојевић Милан, Антић Марија,
Петковић Соња, Ђорђевић Снежана, Митић Милош, Зуровац Романа и др.
Дешавања у деведесетим годинама, утицала су на то да се та прва генерација
расеје по свету, неки су на Новом Зеланду, Америци, Швајцарској...
Неколико година мира у другој половини деведестих, омогућило је да стаса
нова млада генерација плесача, која је почетком новог миленијума успешно
представљала Крушевац на такмичењима у земљи и иностранству. Међу
значајнијим резултатима су: прво место плесног пара Аца Митић и Јелена
Ђокић на Међународном турниру у Изоли у Словенији и учешће плесног пара
Петар Милановић и Невена Китановић на Светском првенству у Барселони.
Поред њих, почетком двехиљадитих, успешни су били и Лазар Лукић и Милена
Китановић, Небојша Милићевић и Вања Вујиновић, Никола Нићи и Миа
Васиљевић и још увек активни Алекса Недељковић и Мина Пиперац.
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Плесни пар Плесног клуба „Радост“ Јелена Ђокић и Аца Митић

Плесни пар Плесног клуба „Радост“ Пиперац Мина и Недељковић Алекса
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У Крушевцу је 14. октобра 1994. године основан Плесни клуб „Крушевац”. У
оквиру плесног клуба „ Крушевац“ почиње са радом плесна школа за
такмичаре, за децу из вртића, за децу од 1. до 4. разреда, као и за децу од 5. до
8. разреда.
Плесна школа је радила око годину дана, а затим је уследила пауза до новембра
2000. године. У међувремену, од септембра 1996. године, успоставља се
сарадња са предшколском установом “Ната Вељковић” из Крушевца и
организује се плесна школа за децу из вртића.
Тренер плесне школе био је Милорад Милутиновић, вишеструки првак
Југославије у латино плесовима. Плесна школа поново почиње са радом 8.
новембра 2000. године у просторијама Дома војске Југославије. У септембру
2001. почиње да ради као тренер у плесној школи Милан Николић.
Организује се плесна школа за децу из вртића, за основце, средњошколце и за
одрасле, као и школа за таленте.

Промотивни час плеса Плесног клуба „Крушевац“ у Основној школи „ Јован
Поповић“
Током више година постојања, Плесни клуб „Крушевац“ је сарађивао и са
предшколским установама у Врњачкој Бањи, Александровцу и у Варварину,
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као и са многим основним школама у Крушевцу и околини. 2004. године, клуб
је проширио своје активности и кадрове 2004. год. Организоване су школе
денса и оријенталног плеса. Плесни клуб „ Крушевац“ сваке године организује
приредбе за децу из вртића у Хали спортова у Крушевцу, за остале полазнике
сваког месеца се организују плесне вечери.
Као што је почетком осамдесетих година прошлог века плес био популаран
међу омладином и одраслима, тако је почетком двехиљадите био популаран
међу децом школског и предшколског узраста. Родитељи су схватили колико је
бављење спортом важно за психофизички развој деце. У плесу постоје
различити покрети у разним правцима и различитим брзинама, пратећи
различите ритмове, што доприноси да се кроз плес побољшава координација,
гипкост, равнотежа, спретност, држање тела, односно побољшава комплетна
моторика и развија мускулатура тела. Плес је користан за јачање
самопоуздања, стварање радних навика, развијање смисла за лепоту, јачање
воље и одговорности и развијање другарских односа на релацији девојчице дечаци.

Са јавног часа плеса Плесног клуба „Радост“ крушевачких предшколаца у
Хали спортова у Крушевцу
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Захваљујући томе, у првој деценији новог миленијума, пуно деце се
определило за плес, па су организована бројна такмичења.
Плесни клуб „Радост“ је учествовао и организовао такмичења у савезу
највишег републичког ранга „Плесни савез Србије“ и регионалном савезу
„Плесни савез централне Србије“ (клубови из централне Србије, без клубова из
Војводине).

Екипа Плесног клуба „Радост“ на дефилеу плесног такмичења
Развојем интернета и појавом друштвених мрежа, опало је интересовање деце
за плес, па су се проредила и такмичења. Последњих година порасла је
популарност неких мало заборављених плесова, Аргентинског Танга, Салсе и
других друштвених плесова, па је повећано интересовање одраслих.
Колико је плес важан за развој деце, толико је користан за одрасле. Према
испитивањима немачких научника, плес највише успорава старење, чак 25%
више од других спортова.
Предност плеса је у томе што се поред физичке активности ангажује и мозак за
учење нових корака и фигура, и све то треба ускладити са музиком и
партнером.
Плесни клуб „Радост“ поред такмичења за децу организује и бројна дружења,
плесне вечери за одрасле на којима полазници, у пријатној атмосфери уз
музику и игру, примењују стечена знања и стичу нова познанства.
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Екипа Плесног клуба „Радост“ са инструкторима

Са часа плеса за одрасле Плесног клуба „Радост“ у Крушевцу
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За четрдесет година постојања, кроз плесну школу и плесни клуб „Радост“
прошло је више од двадесет хиљада деце и одраслих.
У прошлој 2020. и почетком ове 2021. због познате ситуације са корона
вирусом, плесни клуб скоро да није ни радио.
Надамо се да ће и то проћи и да ће плесни клуб „Радост“ бити успешан као у
најбољим данима.
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РАГБИ

Први пут јајолика лопта је заскакутала у Крушевцу у јесен 1982. године, на
терену у касарни „7. јули". Драган Вујасиновић, поручник ЈНА и професор у
Центру АБХО, бивши играч Рагби клуба „ Партизан“, дошао је на идеју да
формира рагби секцију. Уз помоћ капетана прве класе Николе Илкића, окупио
је двадесетак питомаца које је почео да учи вештинама, за њих новог спорта.

Детаљ са утакмице четвртфинала Купа Југославије „7. јули“ и „Нада“ Сплит,
одигране 1985. године
Неколико месеци касније, у фебруару 1983. године, у Крушевцу су се могли
видети плакати којима се омладинци из града позивају да се опробају у рагбију.
Било је доста заинтересованих, а њихов број се повећао након прве рагби
утакмице одигране у Крушевцу, 4. априла 1983. године. На Градском стадиону,
пред око 2.000 гледалаца, снагу су одмерили „Нада“ из Сплита, вишеструки
првак Југославије и подмлађени састав београдског „Партизана“. Рагбисти из
Крушевца су били распоређени у ове две екипе.
У првих 20 година постојања, дрес Рагби клуба „Крушевац“ носило је више од
250 играча, 226 на званичним утакмицама у рагбију и још тридесетак на
турнирима у "седмици". Ако рачунамо и оне који нису играли утакмице, већ су
само тренирали, између 350 и 400 младих људи је прошло кроз клуб, и још око
40 девојака и 35 играча из других клубова су гостовали у наранџастом дресу.
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Кадети Рагби клуба Крушевац 1994. год.

Сениори Крушевца, вицешампиони Србије у рагбију 7
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Пет селекција одиграло је укупно 210 утакмица и учествовало на 43 турнира у
Рагбију 7. Разним селекцијама Србије (СР Југославије, Србије и Црне Горе)
подарили смо 36 репрезентативца, од тога 11 сениорских и 18 репрезентативки.
Играли смо у Мађарској, Бугарској, Пољској и дочекивали госте са свих
меридијана. Даровали смо србијанском рагбију прву женску екипу. Осам пута
смо организовали турнир "Крушевац 7с".

Рагби клуб „ Крушевац“ сениори на турниру у Сентешу (Мађарска), 1998. год.

Једна од девиза којом су се чланови Рагби клуба „ Крушевац“ увек руководили
је: "За рагби лопту не постоје границе!". То су доказали безброј пута, како
организацијом турнира "Крушевац 7с", тако и бројним сусретима са екипама из
других земаља и наступима на интернационалним турнирима.
Прво међународно искуство Вукови су доживели 9. маја 1998. године када су
учествовали на турниру "Wалкатхон 7с". У конкуренцији 12 клубова из Србије,
Мађарске, Ирске, Молдавије, Фиџија и Енглеске, екипа коју су чинили момци
од 17 и 18 година заузела је шесто место.
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Рагби клуб „ Крушевац“, сениори, 2003. год.

Рагби клуб „ Крушевац“, сениори, 2007.
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У прве две деценије постојања, чланови Рагби клуба „ Крушевац“ одмеравали
су снагу са тимовима из 17 земаља: Мађарске, Ирске, Молдавије, Бугарске,
Фиџија, Велса, Турске, Енглеске, Белгије, Босне и Херцеговине, Пољске,
Литваније, Црне Горе, Русије, Словеније, Румуније и Грчке.
Најчешће су им ривали биле екипе из Бугарске и Мађарске.

Рагби клуб „ Крушевац“, сениори, 2010.
ИГРАЧИ И ИГРАЧИЦЕ КРУШЕВЦА КОЈИ СУ НАСТУПАЛИ ЗА
РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ СЕЛЕКЦИЈЕ РАГБИ САВЕЗА СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ
1998-2012.
СЕНИОРИ
Александар МИХАЈЛОВИЋ 15 наступа (1999-2006) – 4 као играч Крушевца
Данило БУЛАТОВИЋ 24 наступа (2003-2012) - .. као играч Крушевца
Бојан ЛУКИЋ 10 наступа (2004-2011) – 4 као играч Крушевца
Драган БОГИЋЕВИЋ 1 наступ (2004)
Кенан БРДАРЕВИЋ 1 наступ (2006)
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Далибор АНТИЋ 7 наступа (2008-2010)
Милош ЗОГОВИЋ 2 наступа (2009-2010)
Милан БОГДАНОВИЋ 4 наступа (2010-2016)
Алекса ШОШИЋ 1 наступ (2015)
Иван СТЕФАНОВИЋ 1 наступ (2016)
Стефан СИМИЋ 1 наступ (2019)
У20
Александар МИХАЈЛОВИЋ 1 (1998)
Александар МИЛОВАНОВИЋ 1 (1998)
Владислав ФАРКАШ (1998)
Томислав ПЕТКОВИЋ 2 (2003)
Дарко СТЕВАНЧЕВИЋ 2 (2003)
Марко ВИДОЈЕВИЋ 4 (2004)
Кенан БРДАРЕВИЋ 3 (2004)
Младен РАДОСАВЉЕВИЋ 3 (2004)
Аднан БРДАРЕВИЋ 2 (2005)
Александар МИЛЕНКОВИЋ 6 (2006, 2007)
Младен ЛИСИНАЦ 6 (2006, 2007)
Александар СИЧ 3 (2006)
Милош ЗОГОВИЋ 6 (2008, 2009)
Томица ИЛИЋ 2 (2008)
Милан БОГДАНОВИЋ 8 (2009, 2010)
Стефан ИВКОВИЋ 9 (2009, 2010)
У19
Драган БОГИЋЕВИЋ 3 (1999)
Бојан ЛУКИЋ 3 (1999)
Милан МИЛИЋЕВИЋ 3 (1999)
Иван ПЕЛАИЋ 3 (1999)
Ненад ПЕТРОВИЋ 2 (1999)
Ђурица СУДИМАЦ 2 (1999)
Далибор АНТИЋ 1 (1999)
У18
Данило БУЛАТОВИЋ 2 (2000)
Милан МИТРОВИЋ 2 (2000)
Томислав ПЕТКОВИЋ 1 (2001)
Александар МИЛЕНКОВИЋ 7 (2005, 2006)
Младен ЛИСИНАЦ 2 (2005)
Александар ЂОРЂЕВИЋ 1 (2006)
Милан ФИЛИПОВИЋ 4 (2006)
Филип ГРУЈИЋ 1 (2006)
Милош ЗОГОВИЋ 4 (2007)
Лазар НАХИРНИЋ 1 (2006)
Томица ИЛИЋ 6 (2007, 2008)
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Милан БОГДАНОВИЋ 3 (2008)
Стеван ВЕЛИЧКОВИЋ 2 (2008)
Немања МИЛЕНКОВИЋ 5 (2010, 2011)
Алекса ШОШИЋ 6 (2013, 2014)
Стефан АКСЕНТИЈЕВИЋ 3 (2013)
Стефан СИМИЋ 3 (2017)
Милош Милићевић и Стефан Мићић су били чланови репрезентације на Првенству
Европе 2011. године, али нису улазили у игру
РАГБИ 7
Далибор АНТИЋ (2006, 2007)
Александар СИЧ (2007)
Милош ЗОГОВИЋ (2008, 2009)
СЕНИОРКЕ
Милица АРАНЂЕЛОВИЋ 4 (2007)
Марија ЉУБИСАВЉЕВИЋ 4 (2007)
Тамара ИЛИЋ 4 (2007)
Јелена ЖИВАЉЕВИЋ 4 (2007)
Ивана КОЗИЋ 4 (2007)
Ана МИЛОШЕВИЋ 4 (2007)
Исидора САВКОВИЋ 4 (2007)
Марија ТОМИЋ 4 (2007)
Јелена АРАНЂЕЛОВИЋ 3 (2007)
Мила ИЛИЋ 3 (2007)
Јована СТЕВИЋ 1 (2007)
Јелена ДИШЉЕНКОВИЋ 1 (2007)
СЕНИОРКЕ – РАГБИ 7
Милица АРАНЂЕЛОВИЋ (2007-2011)
Исидора САВКОВИЋ (2007-2011)
Јелена ЖИВАЉЕВИЋ (2007, 2008, 2010)
Марија ТОМИЋ (2008-2011)
Јована СТЕВИЋ (2007-2010)
Марија ЉУБИСАВЉЕВИЋ (2007-2008)
Ана МИЛОШЕВИЋ (2007-2008)
Мила ИЛИЋ (2008)
Јелена ДИШЉЕНКОВИЋ (2008)
Данијела АНТИЋ (2008-2009)
Наташа КОЈИЋ (2008)
Рената МИЛОЈЕВИЋ (2010-2011)
Марија ГМИТРОВИЋ (2011)
Јелена ЖИВКОВИЋ (2011)
Ивана СРЕЈИЋ (2015)
Олгица СИМИЋ (2015)
Сандра ЈЕЛИЋ (2015)
308

Рагби клуб „ Крушевац“ 7с, 2012.

Рагби клуб „ Крушевац“, 2012. године
Рагби клуб „Крушевац“ одржава своју традицију такмичења и и наступа у
оквиру Рагби федерације Србије на званичним првенствима и Куп
такмичењима. Oд 2015. године, кроз пројекат „Школски рагби“ који реализује
у крушевачким основним школама, омасовљава своје чланство.
309

Чланови Рагби клуба „ Крушевац“, турнир У 12, у Београду
У периоду од 2015. до 2019. године Рагби клуб „Крушевац“ је због лоше
финансијске ситуације и недостатка терена, своје активности свео на минимум.
Повремено су млађе селекције, петлићи и пионири, наступали у Купу и
Првенству Србије.

Пионирска екипа Рагби клуба „Крушевац“ на додели признања
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Кадетска екипа Рагби клуба „ Крушевац“ са тренером Славишом
Миленковићем
Септембра 2019. године, уз помоћ Рагби савеза Србије, спроведена је велика
промо - акција по крушевачким школама, а резултат је било повећање броја
чланова клуба.
Пионири су у 2020. години били трећи у Купу Србије, а у пролеће 2021. године
четири селекције Рагби клуба „Крушевац“ (сениори, јуниори, кадети и
пионири) наступају у такмичењима које организује Рагби савез Србије.

Сениорска екипа Рагби клуба „ Крушевац“ 2021. година
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Циљ стабилизованог Рагби клуба „Крушевац“ је да годину јубилеја, 2022.
годину, када ће обележити 30 година постојања и 40 година играња рагбија у
Крушевцу, дочека са најмање 60 активних чланова.
Рагби 13 клуб Цар Лазар основан је 2009. године у Крушевцу и члан је Рагби
13 федерације Србије. За првог председника клуба изабран је Милош
Митровић који је уједно био и један од тренера клуба, а у томе су му помагали
Филип Филиповић и Александар Јовановић.
Прву званичну утакмицу рагбисти Лазаревог града одиграли су у марту 2010.
год. на терену Фк „Трајал“, а противник је била екипа „Радничког“ из Нове
Пазове. У овој пријатељској, али уједно и историјској утакмици, тријумфовала
је екипа „Цар Лазар“ резултатом 36:4.
Клуб се у 2010. години такмичио у највишем рангу, тзв. Првој лиги Србије.
У дебитанској сезони Крушевљани су бриљирали и тако су такмичење
завршили на 2. месту иза првопласираног „Дорћола“, док су испод
Крушевљана били „Црвена Звезда“ на 3. месту и „Раднички“ из Нове Пазове на
4. месту.

Екипа Рагби 13 клуба „Цар Лазар“, 2010. година, вицешампиони Рагби 13 лиге
Србије
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У истој 2010. године крушевачки рагбисти 13 „Цара Лазара“ играли су и у
финалу Купа Србије у којем су поражени од екипе „Дорћола“ резултатом 98:2
Наредне године, 2011. сезону завршавају поново на другом месту и играју још
једно финале Купа, у којем поново слави екипа „Дорћола“ резултатом 72:4.
Година 2012. била је јако тешка за клуб због проблема са играчким кадром.
Клуб не игра добро као у претходне две сезоне и испада у другу лигу Србије.
У том рангу такмичио се против екипа „Радничког“ из Ниша, „Гепарда“ из
Лесковца и „Сокола“ из Врања.
Сезону завршавају на последњем месту и од 2013. године клуб се такмичи у
Развојној лиги Србије.

Екипа Рагби 13 клуба „ Цар Лазар“, 2011. године
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Екипа Рагби 13 клуба „ Цар Лазар“, 2014. година
Клуб се последњих година не такмичи са сениорским тимом у званичном
систему такмичења Рагби 13 федерације Србије.
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ВАТЕРПОЛО
Ватерполо клуб „Расина" постоји од 1984. године као секција пливачког клуба,
а од 1985. као самостални клуб са идејом да обезбеди простор онима који желе
да пробају, да се усаврше, такмиче, друже или забаве. У Ватерполо клубу
„Расина“ увек је било и биће места за све, јер приоритет никада није био
искључиво врхунски спорт у коме има места за само мали број одабраних.
Након почетка рада затворених базена у Крушевцу, у циљу популаризације и
афирмације ватерполо спорта, Крушевац је био домаћин финала Купа СФРЈ
које се играло између ВК „ Партизан“ из Београда и ВК „ Југ“ из Дубровника.
Поред клупског ватерпола, средином и крајем осамдесетих година, Крушевац
је био домаћин и ватерполо репрезентацији СФРЈ која је на базенима у
Крушевцу успешно реализовала припреме пред велика међународна
такмичења.

ВК „ Партизан“ – ВК „ Југ“, финале Купа Југославије, затворени базени у
Крушевцу, 1985. год.
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Прва генерације крушевачких ватерполиста са затвореног базена у Крушевцу

Прва генерација крушевачких ватерполиста, средина осамдесетих година
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ПВК „Расина“ 1992. године, победници Српске лиге

ПВК „Расина“ 1993. година, Југословенска аматерска лига
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Екипа ПВК „Расина“ 1994. година

Подмладак ПВК „Расина“ са летњег турнира у Бјелој, крај деведесетих
година, тренер Драган Петровић
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Екипа ПВК „Расина“ прва Б лига СЦГ, 1998. год.

За екипу ПВК „Расине“ која је наступала у Првој Б лиги Републике Југославије
1998. године наступали су: Лазаревић Ивица, Росић Ђорђе, Милановић
Александар, Петковић Ненад, Мићић Предраг, Жива Неатница, Бобан
Трбољевац, Александар Николић, Петровски Микица, Томашевић Владимир,
Александар Матејић, Зоран Станковић, Игор Гочанин, Владимир Живковић.
Стручни штаб чинили су тренери: Александар Загорац, Никола Брадарић и
Александар Росић.
Ватерполо клуб „Расина“ се поново удружује са пливачким клубом 1990.
године и као ПВК „Расина” наступају све до 2000. године.
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Пионирска екипа ВК „Расина“ са тренером Александром Загорцем, крај
деведесетих година

Ватерполо клуб „Расина“ са отворених базена, 2000. година
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До 2001. клуб је са успехом наступао у Првој Б лиги, али је клуб 2002. године
морао да иступи из лиге због материјалних разлога и проблема са затвореним
базенима.
Јануара 2007. године завршена је реконструкција затворених базена и клуб је
наставио са радом, стављајући акценат на рад са млађим категоријама.
Данас у клубу тренира преко 120 дечака и девојчица који се такмиче у пет
млађих категорија.
У периоду од 2007. године до 2016. сениорска селекција клуба наступа у
Српској лиги и од 2014. у Првој Б лиги Србије.
Млађе селекције се такмиче на регионалним и државним првенствима и Куп
такмичењима, где постижу запажене резултате.
Најзапаженији резултат млађих селекција остварен је са пионирском екипом
(2001. и млађи) која је 2013. године постала државни првак Србије у својој
категорији.

Млади ватерполисти „Расине“ са одличјима, Ваљево
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Трофејни млади ватерполисти „ Расине“, Крагујевац

Трофејни млади ватерполисти „ Расине“, Крушевац
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Најбољи резултати млађих селекција:
1.место – 2001. и млађи – 2013. – Отворено првенство Србије
3.место – 1999. и млађи – 2010. – Отворено првенство Србије
3.место – 2001. и млађи – 2013. – Отворено првенство Србије
3.место – 2000. и млађи – 2015. – Отворено првенство Србије
3.место – 2003. и млађи – 2014. - КУП Србије
3.место - 2001 и млађи – 2013. - КУП Србије
Резултати Прве екипе ВК „Расина“ :
2005-2006.

Расина , Друга лига, 6. место

2007-2008.

Расина, Друга лига "Југ", 4. место

2008-2009.

Расина , Друга лига "Југ", 4. место

2009-2010.

Расина , Друга лига "Југ", 5. место

2010-2011.

Расина, Друга лига "Југ", 5. место

2011-2012.

Расина Друга лига, 2. место

2013-2014.

Расина , Прва Б лига - Група Б, 7. место

2014-2015.

Расина , Прва Б лига, 5. место

2015-2016.

Расина , Прва Б лига, 5. место

2016-2017.

Расина , Прва Б лига - група Југ, 5. место

2017-2018.

Расина, Прва Б лига - група Југ, 4. место

2018-2019.

Расина , Прва Б лига, 4. место

2019-2020.

Расина , Прва Б лига, 3. место

2020-2021.

Расина , Прва А лига,7. место

ВК „Расина“ у периоду од 2011. до 2021. године, освајач је више од двадесет
екипних медаља на такмичењима у организацији Ватерполо савеза централне,
јужне и западне Србије.
Клуб је био и организатор великих ватерполо дешавања, као што су: Светска
лига 2000. године, 2011. утакмица Светске лиге Србија - Немачка и 2015.
утакмица Светске лиге Србија - Русија.
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Прва екипа ВК „ Расина“ сезона 2017/2018

Прва екипа ВК „Расина“, сезона 2020/2021. Прва А лига Србије
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Турнир Светске ватерполо лиге Крушевац, 2000. године, отворени базени СЦ
„Крушевац“

Ватерполо утакмице Светске лиге у Крушевцу, Србија - Русија 2014. година
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У Ватерполо клубу „Расина“ тренутно ради 6 лиценцираних ватерполо тренера
из Крушевца. У Крушевцу се 2011. године оснива Ватерполо савез региона
централне Србије и до 2014. године седиште савеза остаје у Крушевцу. По
одлуци Скупштине, регионални Ватерполо савез централне Србије пресељава
се у Крагујевац. У периоду од 2011. до данас, млађе селекције ВК „Расина“
постижу запажене резултате и вишеструки су прваци регионалних првенстава у
свим млађим категоријама.

Са једне од утакмица млађих селекција ВК „Расина“
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ПЛИВАЊЕ

Развој пливачког спорта у Крушевцу и крушевачком крају можемо поделити у
два дела:
I Развој пливачког спорта пре оснивања пливачког клуба
II Развој пливачког спорта након изградње пливачког базена у Крушевцу
I Развој пливачког спорта пре оснивања пливачког клуба
Географски положај Крушевца, који лежи на обалама двеју река, био је од
великог значаја за развој пливања у крушевачком крају. Организоване акције
на рекама Морави и Расини спроводило је друштво „Соко“ још пре Другог
светског рата, а у послератном периоду ову улогу преузело је друштво за
телесно вежбање ДТВ „Партизан“. На Морави код Јасичког моста и на Расини
код Степоша одржавана је обука непливача. Ову обуку спроводили су
активисти ДТВ „Партизан“.

Обука непливача на реци Расини, почетак седамдесетих година
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Што се тиче такмичења на Морави, доста података налазимо у књизи
„Петнаест година сеоских спортских игара у општини Крушевац“. Аутори ове
књиге су Станислава и Десимир Здравковић који дају податке о учесницима,
резултатима, месту и времену такмичења.
Поред ових такмичења на Морави, Белој Води, одржаван је и Беловодски
пливачки маратон од средине седамдесетих до краја осамдесетих година. На
овом такмичењу окупљало се преко сто учесника из више околних села.

Такмичење пливача на Морави

Поред активности на рекама, ДТВ „Партизан“ организује и летовања на
Црногорском приморју.
У склопу разних активности на летовањима, организована је и обука
непливача.
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Обука непливача у мору, Бар, шездесетих година

У периоду од 1954. до 1992. кроз обуку непливача од стране активиста ДТВ
“Партизан“ прошло је више хиљада полазника свих узраста.
Седамдесетих година изграђено је доста спортских објеката у Крушевцу и
околним селима.
Први у низу објеката намењених пливању направљен је средином
седамдесетих, био је то монтажни базен у селу Жабаре. На овом базену
научило је да плива много деце из тог краја.
Акцију обуке непливача на овом базену водио је наставник физичког
васпитања Драгослав Младеновић Шиља.
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Обука непливача 1975. година са наставником Шиљом у Жабару

Непосредно после базена у Жабару, изграђен је покривени базен у Рибарској
Бањи. Овај базен је коришћен за сва такмичења у пливању све до изградње
базена у Крушевцу.
Базен у Рибарској Бањи коришћен је за школска такмичења, такмичења месних
заједница, сеоска такмичења, радничка такмичења, а организована су и
отворена првенства града Крушевца.
У периоду пре изградње градског базена у Крушевцу, по резултатима посебно
се истицала Душица Павловић из села Јасика. Душица је на разним
такмичењима, од пионирске па до сениорске конкуренције била најбоља, па јој
је припала част да постави камен темељац за покривене базене у Крушевцу.
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Са пливачког такмичења у Рибарској Бањи

Најбоља крушевачка пливачица Душица Павловић
Градња покривеног базена у Крушевцу почела је у јесен 1978. године, а базен је
свечано отворен у лето 1982. године. Приликом отварања базена одиграно је
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неколико међународних ватерполо утакмица. Базен је предат на коришћење
Спортском центру „Крушевац“ који је у наредном периоду имао велики значај
у развоју пливања како у Крушевцу тако и у Србији и ширем окружењу.
Посебно је значајна улога Спортског центра у обуци непливача свих узраста и
оба пола, као и ширења пливачке културе у Крушевцу и околини. Кроз обуку
непливача, само у првих десет година, основна пливачка знања стекло је око
5.000 полазника. Овом броју треба додати још 10.000 школске деце која су кроз
наставу пливања организовано долазили на базен, где су стекли основна знања
из пливања. Овај огроман посао реализовала је програмска служба СЦ
„Крушевац“ у саставу: Петровић Драган, Брадић Ненад, Рајковић Звонко и
Лазовић Милан. Од 1992. године организација и реализација програма обуке
непливача и школе пливања препуштена је ПВК „Расини“, а наставу пливања
са школском децом и даље реализује СЦ „Крушевац“.

II Развој пливачког спорта након изградње пливачког базена у Крушевцу
и оснивања пливачког клуба
Крајем 1984. године, на иницијативу Десимира Здравковића - Ћесе и
Драгослава Младеновића Шиље, а уз присуство двадесет делегата, међу којима
су били радници програмске службе СЦ „Крушевац“, основан је Пливачки
клуб Крушевац. Клуб је имао секцију за ватерполо и за уметничко пливање.
Током 1985. године обе секције су се осамосталиле.
Клубови су самостално радили до 1991. године када су се пливачки и
ватерполо клуб ујединили и од тада па до 2000. године раде под именом
Пливачки и ватерполо клуб „Расина“. Те 2000. године, долази до споразумног
раздвајања пливачког и ватерполо клуба, па од тада пливачки клуб постоји под
именом ПК „Расина“. У протекле 32 године, ПК „Расина“ је остварио запажен
резултат. Добра организација клуба и добар стручни рад допринели су да у
свакој генерацији пливача има појединаца који су се сврстали у сам државни
врх, а то су: Александар Росић, Нела Добродолац, Мотика Жељко, Марко
Ђуровић, Никола Конатар, Ђулијана Ђорђевић и Секул Секуловић. Сви
набројани пливачи били су вишеструки прваци на националним првенствима, а
освајали су медаље на разним међународним
митинзима у земљи и
иностранству. Сви су учествовали на разним припремама националних
селекција, а медаље са репрезентацијом освојили су: Никола Конатар, бронзану
у штафети на Балканијади и Секул Секуловић, три на такмичењима у Турској и
једну на Централноевропском првенству. Секуловић је учествовао и на ЕYOF-u
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младих као члан репрезентације Србије. Због изузетних резултата поједини
пливачи ПК „Расине“ проглашавани су за најбоље младе спортисте Града
Крушевца. Ово ласкаво признање понели су Мотика Жељко, Ђулијана
Ђорђевић, Марко Ђуровић, Никола Конатар и Секул Секуловић. Поред
набројаних пливача и њихових резултата, успеху клуба допринели су и многи
други. Још 26 пливача освајало је медаље на националним првенствима. На
регионалним првенствима преко 200 пливача освајали су медаље, па ако
додамо и разне митинге, број пливача који су освајали медаље иде преко
триста.
Од 2000. године па на даље, ПК „Расина“ годишње учествује на 25 такмичења
различитог нивоа, а такмичари овог клуба освајају по неколико стотина
медаља. У организацији ПК „Расина“ у Крушевцу су одржана многобројна
пливачка такмичења. Овај клуб био је технички организатор многобројних
школских такмичења од општинског до националног нивоа. У сарадњи са СЦ
„Крушевац“ организовано је 15 градских такмичења за све узрасте под називом
„Краулијада“. Ове године, по двадесети пут, организује се „Видовдански куп“
који је у већини случајева био међународног карактера. Поред ових такмичења
ПК „Расина“ организовао је 36 регионалних, 20 првенстава Србије, 18
првенстава Југославије и Балканско првенство 1998. године.

Са Балканијаде у пливању, Крушевац, 1998. године
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Поред пливача за успехе клуба заслужни су и руководиоци клуба и тренери. У
досадашњој историји клуба, било је 6 председника. Најдуже на овој функцији
је био Драгољуб Раичевић, елетроинжењер од 1986-2000. године. Поред ове
функције коју је веома успешно обављао, Раичевић је био и председник
Регионалног пливачког савеза ПСЦС од 1988. до 2000. године, као и
председник Пливачког савеза Југославије од 1998. до 2000. године. Оснивач је
и часописа „ЈУ пливање“ који је излазио од 1998. до 2000. године.

Пливачи ПВК „Расине“ са тренерима Јеленом и Драганом, крај деведесетих
година
У сваком клубу, такмичарски успеси у многоме зависе и од тренера. У ПК
„Расина“ у протекле 32 године радило је 24 тренера.
Једини тренер који је непрекидно радио од оснивања клуба је професор Драган
Петровић, за кога је везано већина такмичарских успеха клуба. Поред
тренерске функције, Петровић Драган је био и председник ПК „Расина“ од
2000. до 2006. године, и спортски директор од 2006. до 2016. године. Поред
ангажовања у клубу, Драган Петровић је један од оснивача Пливачког савеза
централне Србије (ПСЦС) и председник савеза у два мандата, од 2001. до 2009.
године. Такође је био и потпредседник Националног пливачког савеза од 2006.
до 2009. године.
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Пливачки клуб „Расина“ 2008. године
У периоду од 2016. до 2021. године, Пливачки клуб „ Расина“ ради константно
на омасовљењу чланства кроз различите видове промоција и едукација
грађанства о значају бављења пливањем.
Клуб подмлађује тренерски кадар. Стручни штаб клуба чине тренери пливања:
Драган Петровић, Милен Станковић, Ненад Tодосијевић, Давид Ковачевић,
Миодраг Ђорђевић.
Пливачки клуб „Расина“ у периоду од 2016. до 2021. године, са подједнаким
успехом наступа на регионалним и државним првенствима Србије, на
међународним пливачким митинзима у земљи и иностранству.
Пливачи „Расине“ настављају традицију добрих пливачких резултата које су
остваривале претходне генерације пливача, а које су допринеле да град
Крушевац постане препознатљив на пливачкој мапи Србије.
Пливачки клуб „Расина“ у поменутом периоду наставља традицију и успешно
организује међунарадни пливачки „Видовдански митинг“, који сваке године
улази у званичан календар Пливачког савеза Србије и календар прославе
Видовданских свечаности које обележава Град Крушевац. Пливачи „Расине“
бивају позивани на развојне кампове у организацији Регионалног и
националног пливачког савеза.
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Пливачи „ Расине“ са тренерима и управом клуба
У нади да промене свест о значају пливања код становништва Крушевца, група
ентузијаста предвођена Ненадом Вукотићем, Лазаром Николићем и Николом
Данев, 2007. године оснива Пливачки клуб „Напредак“.
Свесни чињенице да дотадашње активности не дају квалитетне социолошке,
друштвено - одговорне и превентивне мере, оснивачи од старта мењају начине
рада и иновирају рад са децом, омладином и старијом популацијом.

Пливачи пливачког клуб „Напредак“ 2008. година
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У првој години постојања, клуб је радио на омасовљењу, а резултат тога је и
број око 150 чланова у свим групама, које су подразумевале како тренажне,
тако и рекреационе групе. Велика пажња је усмерена на рад са особама са
посебним потребама и са свим категоријама угрожених особа. Клуб је остварио
сарадњу са Спортским друштвом „Палестра“, где је заједничким радом освојен
велики број медаља на специјалној олимпијади Србије. Суорганизовали су
више националних првенстава Специјалне олимпијаде и активно помогли
њихову реализацију.
Пливачки клуб „Напредак“ је од свог оснивања био организатор више
регионалних и националних првенства, Балканског јуниорског првенства,
првог тромеча Хрватска - Словенија - Србија, у јуниорској и апсолутној
категорији.
Најзначајније такмичење које клуб организује већ десетак година је
„Шаренградски куп“ који је прве године окупио 700 такмичара из преко осам
земаља и ту традицију ће клуб наставити.

Чланови Пливачког клуба „Напредак“ са тренерима 2009. година
Много пехара и признања, клуб је марљиво освајао на домаћој и међународној
сцени. Године 2010. стигло је прво велико признање за добар рад. Проглашени
су најуспешнијим младим спортским колективом у Граду Крушевцу. Све
време, многи пливачи овог клуба, као и тренери, увек су били изабрани за
најуспешније спортисте и спортске раднике града у својим категоријама.
337

Пливачи „Напретка“ са тренерима, такмичење на Златибору
На такмичењима регионалног Пливачког савеза централне Србије, клуб је од
треће године свог постојања, у прве три екипе. Круна рада је екипно прво
место у региону централне Србије, 2020. године. Спортисти клуба се са
националних и регионалних првенстава не враћају без одличја, а број освојених
медаља је преко хиљаду. Велико признање је и то што након престанка
пливачке каријере, многи наши пливачи у другим градовима раде као учитељи
пливања, и освајају медаље на универзитетским такмичењима у земљи и
иностранству. Пливачки стипендиста колеџа у Америци је засада један пливач
клуба, али се надамо да ће их бити још.

Екипа пливача „ Напретка“ са тренерима, такмичење у Ваљеву
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„Напредак“ је уз марљив рад на подизању свести о пливању, радио и на
техничкој инфраструктури. Наиме, од својих средстава и самостално, чланови
клуба израдили су нове стартне платформе, окретишта и носаче застава, што је
допринело одржавању свих пливачких такмичења у Крушевцу. Клуб је
набавио пливачки покретни семафор и опрему за пливање која ће служи
многим генерацијама. У клубу су радили и раде лиценцирани пливачки
тренери: Маргожата Капамаџија, Милена Данев, Ненад Милошевић,
Миленковић Марко, Немања Милићевић, Александар Николић, Лазар
Николић, Никола Данев. Клуб је изнедрио пет пливачких судија: Данев
Никола, Милена Данев, Анђелка Ђокић, Ћирић Миодраг, Трбољевац Исидора,
и то троје на националном и двоје на међународном нивоу. Сви спортски
радници су константно присутни на свим валидним едукационим семинарима
и предавањима.

Пливачи и тренери ПК „Напредак“ са наступа на Регионалном првенству
централне Србије у Крагујевцу
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Са Балканијаде у пливању, Крушевац, 2015. Година
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БОДИ - БИЛДИНГ

Атлетска гимнастика (боди-билдинг) појавила се у нашој земљи шездесетих
година прошлог века. У лето 1968. године, одржано је прво државно првенство
у боди-билдингу. Комисија за атлетску гимнастику прераста у Савез
Југославије за атлетску гимнастику 1973. године.
Основан је Републички савез Србије за боди-билдинг, чије је седиште од 1984.
до 2006. године било у Крушевцу. На челу овог савеза, у више мандата,
председник је био Миодраг Ђидић, а генерални секретар Миливоје Јевремовић.
Миодраг Ђидић, прослављени такмичар из Крушевца, освајач је републичког
трећег места у Србији у боди-билдингу. Постао је студентски првак Југославије
у боди-билдингу 1982. године.

Миодраг Ђидић, студентски првак СФР Југославије у боди-билдингу, 1982.
година
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У Крушевцу, 1984. године група ентузијаста формира боди-билдинг клуб
„Јастра“ чији је први председник био Миодраг Ђидић. Најуспешнији такмичар
клуба био је Марко Ракић, јуниорски и сениорски шампион Југославије. У
тринаест година дугој каријери, освојио је 4 златне, 5 сребрних и 3 бронзане
медаље на државним првенствима. Марко Ракић је био јуниорски државни
првак и уједно освајач Купа Југославије 1987. године
Марко Ракић остаје првак Југославије у категорији до 90 кг. до 1990. год.

(Први слева) Марко Ракић, освајач другог места на Првенству Југославије у
Пожаревцу, 1991. године
Пето место на државном првенству Југославије у категорији до 80 кг осваја
Зоран Николић Кеч, у Скопљу 1991. год. Марко Ракић постаје првак Купа
Југославије три године касније.
Последњих деценија прошлог века почиње са радом градска теретана у
Спортском центру „Крушевац“. На челу са тадашњим директором Слободаном
Мијушковићем, теретана је смештена у просторијама крушевачких базена и
започиње рад. Први тренер у то време био је актуелни шампион Југославије
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Марко Ракић у периоду од 1989. до 1991. године. Деведесетих година, у
Крушевцу почиње експанзија боди-билдинга. У дисциплини микс парови,
Марко Ракић и Драгана Петровић освајају бронзану медаљу СР Југославије, у
Пожаревцу 1993. године. Три године касније, почиње са радом клуб „МЛО“
који је био најмодерније опремљен у том времену. Члан клуба „МЛО“ Зоран
Антић је други на Купу СР Југославије. У периоду 2000-2001. у јуниорској
конкуренцији, Драган Радојевић осваја четврто место на првенству Србије, а у
категорији боди-фитнес, Александра Радић осваја сребрну медаљу. Ивана
Огњеновић, у дисциплини фит боди лајн државног првенства Србије осваја
пето место 2003. године, а већ следеће, осваја пето место на Купу Србије.
2006. године, такмичари клуба „Фит боди лијн“ на државном првенству Србије
Александар Митић осваја четврто место, а Марко Чекић осваја пето место.
Милош Стефановић је био четврти у категорији јуниора на Купу Србије. 2007.
године, на Државном првенству, члан клуба „Big muscle“ Милош Стефановић
освојио је треће место у категорији „body classic“, a Милош Аднађевић осваја
четврто место.

Аднађевић Милош, такмичар Боди-билдинг клуба „Big muscle“, освајач
четвртог места у боди-билдингу у Србији, у дисциплини боди класик 2008.
године
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Никола Живковић је био други на Државном првенству Србије 2008. године у
категорији до 70 кг. Следеће године на Државном првенству, јуниорски
шампион Александар Миловановић из клуба „Big muscle“ из Крушевца осваја
прво место на Државном првенству Србије у боди-билдингу.
Чланови клуба „Big muscle“ освајају следеће пласмане на државном првенству
2012. године: друго место освојио је Горан Рајковић у категорији преко 90 кг, а
у категорији ветерана друго место осваја Дарко Мандара. Исте године, у
јуниорској конкуренцији, Никола Милићевић осваја четврто место. Члан клуба
„Аполо“ Јован Пауновић осваја треће место на Купу Србије 2012. а следеће
године осваја четврто место на Балканском првенству. Те 2013. године у
Београду, члан клуба „Big muscle“ Никола Милићевић осваја прво место у
категорији јуниора, а исте године, друго место на Балканском првенству и прво
место на државном првенству Србије у боди-билдингу. Члан клуб „Big muscle“
Никола Милићевић осваја треће место на Купу Србије 2014. године.

(први слева) Никола Милићевић, освајач бронзане медаље са Балканског
првенства 2013. године
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Никола Милићевић, јуниор победник Купа Србије 2013. године, један од
најбољих крушевачких боди-билдера свих времена

Чланови клуба „Fit body line“ Милан Трифуновић и Иван Вељковић су
победници у својим категоријама на Државном првенству Србије у бодибилдингу 2015. године.
Такмичар клуба „Big muscle“ Дарко Пештерац осваја друго место у категорији
„менс физик“ 2018. Исте године, Митар Богојевић осваја четврто место на
државном првенству Србије у боди-билдингу. Члан клуба „Big muscle“ Митар
Богојевић као јуниор осваја четврто место у држави 2019. године.
Боди-билдинг као спорт у Крушевцу напредује. Осим тренера и такмичара,
Крушевац добија и интернационалне судије. То су Миливоје Јевремовић и
Марко Ракић који су учествовали на више светских, европских, медитеранских
и балканских првенстава у боди-билдингу.
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Са Државног првенства Србије у боди-билдингу, 2020. године, Марко Ракић у
улози судије

Са првог Дијамнтског купа у боди-билдингу, у Атини, 2013. године. Марко
Ракић са председником Светске боди-билдинг федерације Рафаелом
Сантохомом
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Балканска федерација за боди-билдинг и фитнес основана је 1992. године у
Београду. Седиште федерације се после Београда премешта у Турску до 2002.
године. У периоду од 2002. до 2016. године седиште Балканске федерација за
боди-билдинг и фитнес било је у Крушевцу.
Крушевљанин Марко Ракић је у том периоду обављао дужност потпредседника
Балканске федерације, док је Миливоје Јевремовић је био на функцији
генералног секретара. Марко Ракић обавља функцију председника
дисциплинске комисије Савеза за боди-билдинг и фитнес Србије већ трећи
мандат.

347

КУГЛАЊЕ

Куглање у Крушевцу почиње 1985. године оснивањем Куглашког клуба
„Рубин“. Спортски центар „Крушевац“ је имао у свом саставу поред комплекса
базена, терена и куглану. Оснивачи клуба били су: Ђорић Душан, Васић Сава,
Пешић Зоран, Станковић Станоје, Спирић Жарко, Ескић Гојко, Дуњић
Драгољуб, Здравковић Ратомир, Бинић Димитрије и др
Оснивачи и иницијатори оснивања клуба били су радници фабрике „Рубин“
који су први почели да тренирају на новој куглани. Први председник КК
„Рубин“ био је Стојимировић Божидар, секретар Поповић Предраг и први
тренер Ђорић Душан. Већ следеће године формирана је екипа од 16 играча која
почиње такмичење у најнижем рангу ондашње Југославије.
Формиран је још један куглашки клуб „Цар Лазар“ 1991. године. Председник је
био Левић Милош и секретар Каралић Душан. На иницијативу Савеза спортова
јула 1994. године извршено је спајање КК „Рубин“ и КК „Цар Лазар“. На
скупштини је донета одлука да се новоформирани клуб зове Куглашки клуб
„Рубин - Цар Лазар“ и да у даљем такмичењу наступа са две екипе. За ново
руководство изабрани су: председник Јакшић Радич, потпредседник Каралић
Душан, секретар Ђорић Душан.
На скупштини клуба одржаној у мају 2001. године изабрано је руководство
клуба и то: председник Јаћимовић Слободан, потпредседник Николић Добрица,
секретар Ђорић Душан, тренери су били Тркља Перо и Станковић Станоје.
Kлуб се такмичио у Првој лиги Србије све до 2001. године, када по освајању
првог места у првенству, прелази у Супер лигу Србије.
После власничке трансформације 2005. фабрика „Рубин“ престаје да буде
спонзор куглања, па је управа клуба одлучила да промени име у „Цар Лазар“.
После седам година такмичења, а због одлуке Куглашког савеза Србије да се
суперлигашке утакмице одигравају само на новим, монтажним кугланама, а не
на кугланама чије су стазе са бетонском подлогом, 2007. године клуб „Цар
Лазар“ иступа из Супер лиге и такмичење наставља у Првој лиги Србије.
У Крушевцу је на кратко постојао и такмичио се женски Куглашки клуб
„Царица Милица“ који је био члан прве женске куглашке лиге Србије.
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Екипа Куглашког клуба „Рубин-Цар Лазар“ 2004. година

Куглашице „Царице Милице“ 2008. године
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Великим ентузијазмом и залагањем управе куглашког клуба, као и
разумевањем града и Спортског центра „Крушевац“, 2011. године
Министарства омладине и спорта донирало је најсавременију четворостазну
куглану. Тиме су испуњени услови које је прописала Европска куглашка
федерација и Куглашки савез Србије за одржавање првенствених утакмица и
међународних такмичења. Већ следеће 2012. године клуб се поново враћа у
Супер лигу, у којој због недостатка средстава остаје само једну сезону.

Куглаши „Цар Лазара“, прваци Прве лиге, Панчево, 2012. године
Године 2016. априла месеца „Цар Лазар“ освајањем првог места у првенству
Прве лиге, од септембра поново се такмичити у Супер лиги. Клуб има
регистрована 24 сениора, 6 јуниора, 6 кадета и 6 пионира. Поред такмичара
постоји и велики број рекреативаца, нарочито у млађим категоријама и
категорији ветерана. Окосницу такмичарске екипе чине играчи: Драмићанин
Страхиња, Драмићанин Богдан, Партоњић Димитрије, Стојановић Павле,
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Милојевић Горан, Видојевић Добривоје, Ескић Гојко, Здравић Љубиша,
Стефановић Борислав, Милутиновић Горан.

Подмладак Куглашког клуба „Цар Лазар“ 2012. Година

Јуниори Куглашког клуба“Цар Лазар“ са тренерима
Управу клуба чине председник клуба Видојевић Добривоје, председник
Управног одбора Гојко Ескић и секретар клуба Здравић Љубиша.
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Најбољи резултати у Првој лиги Србије су вицешампионске титуле у сезони
1999/2000, 2009/2010, 2010/2011. и шампионске титуле у сезони 2000/2001,
2007/2008, 2012/2013 и 2015/2016. године. Најбољи резултат у Супер лиги је 4.
место у сезони 2010. године
Најбољи екипни резултати на куглани у Крушевцу:
1. РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ
чуњева
2. БЕОГРАД
3. НИШПУТ
4. СЕНТА
5. МЕТАЛАЦ
6. ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
7. ЦАР ЛАЗАР

28.04.13.

3648

09.02.14.
30.03.14.
14.09.14.
03.11.12.
03.11.12.
03.03.13.

3565
3486
3416
3366
3364
3351

оборених

Најбољи појединачни резултати на куглани у Крушевцу:
1. Заварко Вилмош, Репрезентација Србије 28.04.13.
2. Тепша Данијел, Београд
09.02.14.
3. Драмићанин Страхиња, Цар Лазар
04.04.15.

658
641
627

Освојене медаље на појединачним наступима у категорији кадета и пионира:
Илија Јевремовић, пионир, победник Купа градова 2014/2015. златна медаља
Милојевић Горан, старији кадет, појединачно такмичење Србије, 2016. златна
медаља
Партонић Димитрије, старији кадет, појединачно такмичење Србије, 2016.
сребрна медаља
У категорији сениора на разним турнирима, такмичењима и државним
првенствима, најуспешнији су били Драмићанин Страхиња, Драмићанин
Богдан и Буква Горан.
Куглашки клуб „Цар Лазар“ организује већ 26 година за редом „ Видовдански
турнир“ на коме учествују клубови „ Sportfreunde Friedrichshafen“, из Немачке
(као традиционални пријатељи клуба 30 година из Фиридрхсхафена крај
Боденског језера) и пријатељски суперлигашки клубови као што је „Црвена
Звезда,“ „Нишпут“, и „Шумадија“.
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„Видовдански куглашки турнир“ 1998. година, стара куглана у
Крушевцу, на базенима
Поред првенствених утакмица, клуб је организатор и домаћин припремих
турнира за Светско првенство репрезентације Србије, затим Паровног
првенства западне Србије, појединачног првенстава Србије, Купа градова за
кадете и пионире, првенства Лиге слепих и слабовидих особа.

Куглашка утакмица репрезентација Србије и Македоније, 2013. година у
Крушевцу
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Куглашки клуб „Цар Лазар“ у периоду од 2016. до 2021. године такмичио се у
Првој куглашкој лиги Србије и у Супер куглашкој лиги Србије са
променљивим успехом, али са тенденцијом развоја и подмлађивања клуба.
Круна успеха клуба је развој млађих селекција клуба. Млади чланови клуба
постају и чланови младе кадетске и јуниорске репрезентације Србије у
куглању. У новијој историји клуба, велики успех остварио је кадет Илија
Јевремовић, члан Куглашког клуба „Цар Лазар“, освајач првог места у
куглању, у дисциплини тандем са Ердељан Марком за репрезентацију Србије.
На тринаестом Светском кадетском првенству одржаном од 10-15 маја 2019.
године у Чешкој, у граду Rokycany, освојио је злато. Заузео је и четврто места
у појединачном финалу на Светском првенству у куглању.
У сезони 2020/2021. након 13 одиграних кола, Куглашки клуб „Цар Лазар“
такмичи се у Првој куглашкој лиги Србије, група центар, заузимајући прво
место у конкуренцији десет екипа, са великом шансом за пласманом у Супер
лигу Србије. Крушевац је захваљујући ентузијазму љубитеља куглања
окупљених у Куглашком клубу „Цар Лазар“ постао видљив и препознатљив
куглашки центар у Србији.
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ПОДВОДНИ СПОРТ

Историја подводног спорта у Крушевцу везује се за Клуб за подводне
активности „Крушевац“ који је основан је 27.11.1986. године, као спортско
удружење, ради организованог бављења ронилачким активностима и спортом.
Скраћени назив клуба је КПА, по коме нас многи препознају. Ове године
славимо 30 година постојања.

Чланови КПА „ Крушевац“ на ронилачкој обуци у Чању, 1989. години

Крушевац налази се у близини три велике реке и акумулације језера Ћелије,
тако да је географски положај града условио настанак овог спорта.
Самим тим указала се потреба за постојањем једног оваквог клуба. Тадашњи
оснивач била је „Територијална одбрана“ града Крушевца.
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Чланови КПА „ Крушевац“ крећу на зарон у Чању, 1989. године

Са ронилачке обуке чланова КПА „ Крушевац“ у Чању, 1991. год.
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Инструктори роњења Бићанин Мирољуб и Борислав Петровић

Од свог оснивања, циљ клуба је да својим деловањем доприноси развоју,
афирмацији и промоцији ронилачки активности и спорта, као и развоју и
унапређењу врхунских спортских резултата.
Кроз рад клуба, током свог постојања, обучено је преко 300 рониоца. Клуб
данас у свом чланству има три инструктора роњења са интернационалном
лиценцом, око педесет обучених активних ронилаца, као и већи број љубитеља
роњења.
Клуб је имао врхунске резултате у спортском такмичењу, брзинско роњење на
педесет метара. У периоду 1991 – 1995. год. Александар Росић је доминирао у
тој дисциплини.
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Одлазак на зарон чланова КПА „ Крушевац“
Клуб сарађује са Полицијском управом у региону годинама. Интервенисао је и
учествовао у акцијама претраживања акваторија и сличним подводним
активностима. Учесници су у многим акцијама спашавања, помогли су у
случају поплаве у Обреновцу 2014. год.

Чланови КПА са зарона у Јадранском мору, Чањ
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Клуб има програм рада за сваку следећу годину и предаје га локалном Савезу
спортова. У програму, поред осталих активности, последњих пет година, има
предвиђену акцију чишћења језера Ћелије
Прва таква активност је организована у октобру 2014. године. Акцију је
организовао и водио дугогодишњи ронилачки инструктор Борислав Петровић.
Тада је подводно чишћен један мали део акваторија. Учествовало је 14 рониоца
из Крушевца, Параћина и Ниша.
КПА данас, наставља са својом традицијом бављења ронилаштвом, обуком
нових чланова, ронилачким спортовима и ронилачким камповима. Клуб се
налази на затвореним базенима, а тренинге одржава понедељком, средом и
петком од 18 до 19 часова.

Група љубитеља роњења на челу са инструктором роњења Јовицом
Мијајловићем 24.03.2010. године формира Ронилачки клуб „Викинг“ који
окупља омладину Крушевца. Бави се обуком роњења, организацијом
ронилачких кампова и такмичарским роњењем. Ронилачки клуб „Викинг“
поред редовне ронилачке обуке у сарадњи са локалном самоуправом,
организује еколошке акције чишћења дна језера „Ћелије“ у летњим месецима
као друштвено одговорно удружење.

Чланови ронилачког клуба „Викинг“ са летње обуке на Јадрану, Црна Гора,
2011. година
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Чланови Ронилачког клуба „Викинг“, децембар 2012. године, са тренинга на
затвореним базенима у Крушевцу
Ронилачки клуб „Викинг“ сваке године за чланове клуба организује ронилачке
обуке на Јадранском мору у местима Доња Ластва и Бигова у Црној Гори. Из
године у годину, клуб напредује и набавља савремену ронилачку опрему и
постаје један од технички најопремљенијих ронилачких клубова у Србији.

Чланови Ронилачког клуба „Викинг“ у чамцу, спремни на зарон
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Са обуке роњења у мору чланова Ронилачког клуба „Викинг“, Бигова, Црна
Гора
Ронилачки клуб „Викинг“ у оквиру објекта Спортског центра „Крушевац“, у
простору испод трибина отворених базена, адаптира просторије клуба, где се
чланови клуба окупљају, друже и усавршавају своја знања везана за роњење и
подводни спорт, чиме Крушевац добија „кућу“ подводног спорта.

Чланови Ронилачког клуба „Викинг“
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На иницијативу председника Ронилачког клуба „Викинг“ Јовице Мијајловића,
у периоду од 2014. године па све до 2019. године, на затвореним пливачким
базенима у Крушевцу, у сарадњи са Ронилачким савезом Србије, организује се
државно првенство Србије у подводном хокеју. Учешће узимају оба
крушевачка клуба подводног спорта, Ронилачки клуб „Викинг“ и Клуб за
подводне активности „Крушевац“ као и клубови са територије Републике
Србије. Ронилачки клуб „Викинг“ на државним првенствима Србије у
подводном хокеју, остварује запажене резултате и постаје један од
најуспешнијих клубова у овој дисциплини у Србији.

Екипа подводног хокеја Ронилачког клуба „Викинг“ са наступа на Државном
првенству Србије, у подводном хокеју у Крушевцу
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Чланови Ронилачког клуба „Викинг“ на летњој обуци роњења у Доњој Ластви,
Црна Гора, 2014. године
Оба спортска клуба дала су немерљив допринос у ситуацијама ванредних
околности које су задесиле нашу земљу у поплавама 2015. године. Тако да
поред спортског, клубови подводног спорта имају веома значајну спортску и
социјалну улогу. Чланови Клуба за подводне активности „Крушевац“ и
Ронилачког клуба „Викинг“ из Крушевца 2015. године учествовали су у акцији
спашавања становништва у Обреновцу од последица поплава и за своју
активност били награђени од стране републичких и локалних органа.
28.11.2016. године у Крушевцу се региструје трећа спортска организација која
се бави подводним спортом под називом Спортска организација „Морски
коњић“. Иницијатор оснивања ове организације и изабрани председник
удружења је Крушевљанин, инструктор роњења Срђан Милетић. Спортска
организација „Морски коњић“, у периоду од оснивања па до данас, базира свој
рад на обуци роњења на индивидуалном плану, тако да није успела да постигне
масовност.
Све три спортске организације подводног спорта које данас постоје и обављају
своју делатност у Крушевцу, тренинге и рад реализују на затвореном базену
Спортског центра „Крушевац“, а у летњим месецима и на језерима у Републици
Србији и Јадранском мору.
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ГИМНАСТИКА

У периоду од 1993. па до 2007. године, служба за спортске активности
Спортског центра „Крушевац“ реализује гимнастички програм кроз више
облика: гимнастички вртић, развојна гимнастика, школа гимнастике
(напредна), ритмичка гимнастика и корективна гимнастика.
Ове активности, Спортски центар
гимнастичком дестинацијом у Србији.

„Крушевац“

чине

препознатљивом

Године 2006. оснива се Дечији гимнастички клуб „Напредак“ који наставља
континуирани развој гимнастичког спорта у Крушевцу под руководством
тренера Драгана Лазовића.
Дечији гимнастички клуб „Напредак“ постиже запажене резултате на
регионалном и државном првенству Србије и чланови клуба улазе у
репрезентативне селекције Србије.

Са часа гимнастике СЦ „Крушевац“ 2001. године
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Са часа спортске гимнастике 2001. године

Са гимнастичког кампа 2002. године, тренер Драган Лазовић
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Гимнастичка секција СЦ „Крушевац“ 2002. година

Гимнастичка секција СЦ „ Крушевац“ 2003. године
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Најбољи гимнастичари секције СЦ „Крушевац“ 2004. године

Са промо-наступа секције ритмичке гимнастике СЦ „Крушевац“ 2006. године
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Најбољи гимнастичари секције СЦ „Крушевац“, такмичари и тренери

Гимнастичка секција СЦ „Крушевац“ у Нишу на Првенству Србије, 2006.
година
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Залагањем Драгана Лазовића, истакнутог спортског радника Крушевца, клуб
добија нове гимнастичке справе 2008. год. и постаје један од четири
национална центара за развој гимнастике у Србији, поред Београда, Новог Сада
и Костолца.
Дечији гимнастички клуб „Напредак“ од 2006. године, па континуирано до
данас, сваке године традиционално организује међународни „Видовдански
гимнастички митинг“ који окупља најквалитетније вежбаче из региона и
Србије.

Женска екипа ДГК „Напредак“
Крушевац постаје гимнастички центар и домаћин државним првенствима
Србије у гимнастици, регионалним првенствима у гимнастици и школским
првенствима Савеза за школски спорт Србије. Дечији гимнастички клуб
„Напредак“ показује врхунске резултате.
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Најбољи тим гимнастичке секције СЦ „Крушевац“, касније ДГК „ Напредак“
2005-2009.

Са часа развојне гимнастике СЦ „Крушевац“
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Са часа развојне гимнастике Спортског центра „Крушевац“ у сали „Соко“
У периоду од 2007. до 2021. године Дечији гимнастички клуб „Напредак“ је
константно високо пласиран у оквиру националних првенстава, посебно у
женској спортској гимнастици. На државним првенствима Србије у
гимнастици, у млађим селекцијама, такмичари ДГК „Напредак“ су увек у
конкуренцији за медаљу и апсолутно парирају својим вршњацима из осталих
гимнастичких средина, што их је уврстило у један од најзначајнијих клубова у
земљи.

Женска екипа ДГК „ Напредак“ у сали „ Соко“
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Женска екипа ДГК „Напредак“ са гимнастичког такмичења

Трофејни Дечији гимнастички клуб „Напредак“, Крушевац
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Захваљујући подршци Гимнастичког савеза, локалне самоуправе и самог
Спортског центра „Крушевац“ много тога је урађено на стварању адекватних
услова за припрему и реализацију тренажног процеса и организацију
такмичења разних нивоа у сали „Соко“. Постоји тенденција да постанемо
Регионални гимнастички центар за југоисточну Србију, што би био још један
корак више за гимнастички спорт, наш клуб и наш Град Крушевац
Клуб ритмичке гимнастике „Ника“ регистрован је
2015. годинe у
Крушевцу. Клуб ради са секцијом за ритмичку гимнастику (Б и Ц ниво) и
предшколском секцијом.
У Клубу ритмичке гимнастике „Ника“ раде два тренера: Оксана Аврамовић и
Миријана Станковић, као и два асистента - демонстратора Милица
Миловановић и Хадана Марковић. Клуб броји у претходном периоду између
30-40 чланова, деце предшколског и средњошколског узраста.
Рад по програмима и категоријама у секцији ритмичке гимнастике извођен је
на нивоу Ц програма (масовне вежбе), Б програма - школе ритмике, Б
индивидуалног програма,
индивидуалних кореографија у међународном
програму.

Са часа КРГ „ Ника“, тренинга ритмичке гимнастике, у сали „Соко“ СЦ
„Крушевац“
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Акценат је био нарочито на стварању базе за општу физичку припремљеност.
Тренинзи су извођени у сали „Соко“ у Крушевцу. Сарадња са основним и
средњим школама одвијала се и кроз пружање стручне помоћи у спремању
школских и годишњих приредби, као и пратеће манифестације. За тренинге
девојчица, нарочито напредних категорија, по потреби, тренинзи су рађени и у
сарадњи са Заводом за спорт на Кошутњаку.
На локалном нивоу, чланови клуба узели су учешће на многобројним
манифестацијама у организацији Спортског савеза града Крушевца и
Туристичке организацији града Крушевца, од којих је најмасовнија била
свакако манифестација „Деца и Видовдан“. Деца постижу завидне резултате на
такмичењима државног нивоа. Пре две године, Луна Минић је била прва у
Србији у свом узрасту. На Шампионату Србије у Б индивидуалном програму,
у композицији са обручем била је друга, а Миљана Добричанин заузела је треће
место 2020. год.

Чланице КРГ „ Ника“ са тренером Оксаном Аврамовић
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Чланице КРГ„Ника“ са једног од такмичења у ритмичкој гимнастици
У групним вежбама вежбачице КРГ „Ника“ увек су на самом врху. Јана
Мацић (2008. годиште) тренутно једна од најперспективнијих вежбачица у
КРГ „Ника“. На свим клупским турнирима у 2021. години, освајала је прво или
друго место. У будућем периоду управа клуба и тренери очекују добар пласман
на Шампионату Србије у ритмичкој гимнастици.

375

АИКИДО

Аикидо је у својој основи настао у IX веку, али је тек 1925. године
институционално уоквирен и презентован јапанском народу као једно од
културних наслеђа из периода феудализма. У свету се први пут појављује 1953.
године на Хавајима, а у Србију долази 1968. године. Програм Аикидо дођо
Крушевца је заснован на очувању, заштити, ширењу и презентацији јапанске
традиционалне културе, кроз систем који је у Јапану присутан у академским
установама ( изучава се на академијама и факултетима ) а упражњавају га као
таквог више од 80 година и на царском двору.

Једна од најстаријих слика чланова Аикидо клуба „ Крушевац“
Од 25.11.1996. године у Крушевцу почиње званично са радом прва Аикидо
секција коју покреће инструктор аикидоа, дипл. инж. Зоран Лукић. Први
тренинзи се одржавају у балетској сали Културног центра „Крушевац“, и
просторијама биоскопа „Крушевац“. Интересовање грађана брзо превазилази
оквире тих просторија, па секција прераста у клуб и почиње са радом у
фискултурној сали Медицинске школе. У том периоду је кроз клуб прошло
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стотинак заинтересованих грађана и деце, али се мали број и задржао да би се
оформило неко озбиљније језгро.

Чланови Аикидо клуба „ Крушевац“ на Видовданском фестивалу 2011.
године, са инструктором Зораном Лукићем
Од 2005. године са преласком у фискултурну салу крушевачке Гимназије,
долази и екипа од тридесетак ентузијаста. Коначно је сазрела ситуација и у
самом клубу, а и окружење је прихватило аикидо као вештину кроз коју би
могло да се напредује, не само на пољу борилачке вештине већ и у свим
аспектима живота и рада појединца и друштва. Људи из тог периода су стожер
данашњег клуба. У овом периоду, клуб постаје и активни члан Спортског
савеза града Крушевца.
Клуб „Аикидо дођо Крушевац“ је такође и један од иницијатора покретања
првог и свих осталих фестивала и „Ноћи борилачких вештина“ које су се
одржавале у граду. Велики број чланова клуба је сваке године посећивао
савезне и међународне семинаре из аикидоа и других сродних борилачких
вештина и спортова.
Чланови клуба су у више наврата свој допринос несебично давали у акцијама
када су се на територији града појављивале елементарне непогоде и
учествовали у хуманитарним акцијама.
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Чланови Аикидо клуба „Крушевац“ са тренинга у малој сали Гимназије
2012. године у посету клубу долази и први секретар Јапанске амбасаде у
Србији, његова екселенција, господин Казеуки Камеда, а то чини и следеће
године, што се до тада није десило на овим нашим просторима никада. Из те
сарадње са амбасадом Јапана, 2014. године произишла је и посета нашег
тренера Милана Милановића Светском центру аикидоа, тј Хомбо дођоу.
Клуб је у своје активности, поред редовних тренинга у салама, организовао
сваке године и два или четири семинара годишње, из различитих домена
аикидоа и са различитим мајсторима из свих крајева Србије. Такође, у летњем
периоду, редовно су организовани јутарњи тренинзи на Багдали, излети на
Јастрепцу и Врњачкој Бањи, а у зимском периоду, редовне посете и тренинзи
на затвореним крушевачким базенима и базенима у Рибарској Бањи.

Чланови Аикидо клуба „ Крушевац“ 2015. година
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Од 2015. године, Аикидо дођо Крушевац се поново враћа у Медицинску школу,
где и данас обавља своје редовне активности.

Чланови Аикидо клуба „Крушевац“ 2016. година
Клуб је израстао у један од најјачих клубова у Србији и у њему тренутно
вежбају четири мајстора: Зоран Лукић, Милан Милановић, Срђан Матић и
Стефана Милојевић. Они су за своје знање и звање добили дипломе из Хомбу
дођоа из Токија. Поред њих, клуб има и седам мајсторских кандидата и још
четрдесетак чланова од 7 до 60 година.
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СИНХРОНО ПЛИВАЊЕ
Развој синхроног пливања у Крушевцу везан је за Пливачки клуб „Крушевац“.
Синхроно пливање је формирано као део ПК ,,Крушевац“ 1984. год. Тада је
постојала секција за синхроно пливање ,,Сирена“.
Заслуге за увођење синхроног пливања има Велинка Спасојевић, некада
првакиња Србије у пливању и скоковима у воду са трамбулине.
Упознавши се са синхроним пливањем у Београду, она је Крушевац уврстила у
прва три града (Београд, Скопље и Крушевац) у којем је овај олимпијски спорт
добио своје место под сунцем.
Велинка Спасојевић је присутна у воденим спортовима, прво као члан
пливачког клуба ,,Гоч“ из Врњачке Бање, затим као члан клуба за скокове у
воду ,,Партизан“ из Београда. Двострука је првакиња Србије у пливању
слободним стилом. Постигла је највећи успех 1967. и 1968. године. Трострука
је првакиња Србије у скоковима у воду: 1967, 1971, и 1974. године.
Четвороструки је победник Радничко - спортских игара Србије у пливању.
Добитник је више признања из области спорта. Организатор је спортске
рекреације, учитељ је пливања и спасилац.

Са тренинга синхроног пливања на затвореним базенима СЦ „ Крушевац“,
1985. год.
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Са отворених базена СЦ „Крушевац“, 1994. године

Са тренинга уметничког пливања у Крушевцу, децембар 1995. године
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Крајем деведесетих година, секција престаје са радом због неповољних услова
који су наступили реновирањем комплекса базена, које је трајало осам година.
У Крушевцу се региструје Клуб за синхроно пливање „Крушевац“ 1997. год.
Преседник клуба била је госпођа Даница Ђорђевић, која је у то време била
директор банке „Делта“ у Крушевцу.
Стручни тим Клуба за синхроно пливање „Крушевац“ чиниле су: наставник
физичког васпитања Јасмина Аврамовић - Каличанин, Марина Петровић и
Ирена Станишић, наставник физичког васпитања. Она се стручном тиму клуба
придружује накнадно.

Чланице Клуба за синхроно пливање „ Сирена“ са тренерима и управом клуба,
крајем деведесетих година
Клуб за синхроно пливање „Крушевац“ тренирао је на затвореним пливачким
базенима у Крушевцу.
Клуб је формирао више селекција школе пливања: пионирску, кадетску и
јуниорску селекцију. Учествовао је на свим званичним државним првенствима
у синхроном пливању.
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Са наступа Клуба за синхроно пливање „Крушевац“ на Новогодишњем балу на
води, крајем деведесетих година
Клуб за синхроно пливање „Крушевац“ био је познат по организацији
„Новогодишњег бала на води“ који је реализован сваког децембра. Учесници
„Новогодишњег бала на води“ у то време, били су најпознатији клубови за
синхроно пливање у тадашњој СР Југославији.

Тренери синхроног пливања Јасмина Каличанин и Ирена Станишић са
најуспешнијим такмичаркама Клуба за синхроно пливање „Крушевац“, крајем
деведесетих година
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Клуб је пленио добром организационом структуром, па се показао као добар
домаћин званичним државним првенствима у синхроном пливању СР
Југославије за пионире, кадете и јуниоре. Може се рећи, да је синхроно
пливање у Крушевцу имало најмасовније чланство крајем деведесетих година.
1999. године, након бомбардовања СР Југославије и престанка рада затворених
пливачких базена у Крушевцу, Клуб за синхроно пливање „Крушевац“ услед
немогућности за обављање спортске делатности, престаје са радом, а затим се
и званично гаси.
Након 1999. године, наступа тежак период за развој синхроног пливања у
Крушевцу. Велинка Спасојевић успева да на реци Расини, у периоду након
2000. године, у летњим месецима, одржава обуку и тренинге синхроног
пливања као неформална група грађана. На тај начин, наставља да негује дух
синхроног пливања у Крушевцу.

Чланице клуба за синхроно пливање са тренинга на Расини, 2008. год.
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Чланице клуба за синхроно пливање „Сирена“ са тренинга на реци Расини,
2008. године

Чланице клуба за синхроно пливање „Сирена“ са тренинга на затвореним
базенима
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Клуб са синхроно пливање ,,Сирена“ формира се 2010. год. Тада, уз подршку
градских спортских челника и Савеза за синхроно пливање Србије и Београда,
почиње са радом.
Клуб за синхроно пливање ,,Сирена'' од 2012. године има пријављен огранак у
Параћину, под називом Клуб за синхроно пливање ,,Сирена'' - огранак
Параћин.
Тадашњи тренери клуба били су Велинка Спасојевић и Мирослав Спасојевић.
Клуб за синхроно пливање „Сирена“ наставља да обавља рад на развоју и
унапређењу синхроног пливања у Крушевцу, а своју делатност обављао је на
затвореним базенима у Крушевцу.

Tренинг крушевачких „сирена“ 2012. година, затворени базени СЦ „
Крушевац“
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Припремна група клуба за синхроно пливање „Сирена“, на затвореним
базенима, 2014.
У периоду од 2012. па до 2018. године Клуб за синхроно пливање „Сирена“ био
је члан Савеза за синхроно пливање Србије. Учествовали су и на полагању за
добијање звања у синхроном пливању која су одржавана под окриљем гранског
савеза. Чланови Клуба за синхроно пливање „Сирена“ учествовали су и на
локалном такмичењу у пливању „Краулијада“ које се традиционално одржава
у Крушевцу. Пласирали су се међу прва три места.
Након 2018. године, Клуб за Синхроно пливање „Сирена“ и поред великог
ентузијазма и залагања Велинке Спасојевић и Мирослава Спасојевић, престаје
са радом због потешкоћа у раду, чиме формално синхроно пливање престаје да
званично постоји у Крушевцу.
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СПОРТ ОСОБА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
СПЕЦИЈАЛНА ОЛИМПИЈАДА

Развој спорта особа са посебним потребама у Крушевцу везан је за Спортски
клуб за децу и омладину са посебним потребама „Палестра“ из Крушевца. Клуб
је основан децембра 2003. године са намером да физичко вежбање не буде
један од споредних процеса у комплексу третмана деце са посебним потребама.

Чланови СД „Палестра“, Крушевац, са тренерима
Развијени су следећи спортови: атлетика, кошарка, фудбал, стони-тенис,
пливање, бадминтон, скијање и помоћ особама са неразвијеном моториком.
„Палестра“ има 110 чланова, узраста од 12 до 30 година. Поред интегративних
програма, „Палестра“ развија и инклузивне програме, при чему окупља већи
број деце и омладине из опште популације у своје чланство.
Круна физичког вежбања су спортска такмичења која су за децу са посебним
потребама, као што је „Такмичења која живот значе“.
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Поред бављења спортом, „Палестра“ ради и на развоју програма за задовољење
културних, васпитно - образовних, здравствених и других потреба.
На досадашњим такмичењима на државним првенствима и на националним
играма Специјалне олимпијаде Србије, остваривани су добри резултати.
Учествовали су на Европским првенствима Специјалне олимпијаде у женском
фудбалу и освојили 5. место у конкуренцији 20 земаља. Била је одржана у
Луксембургу, 2004. године, а три године касније у Мађарској.
На светским летњим играма Специјалне олимпијаде за 2007. годину, које су
биле одржане у Шангају, женска кошаркашка екипа „Палестра“, као члан
репрезентације Србије, освојила је 3. место, што је био наш највећи успех до
тада.

Чланице „Палестре“ у Шангају као део кошаркашког тима Србије, Специјална
олимпијада
За запажене успехе у раду, добили су Видовданску награду Града Крушевца,
као највеће признање у 2008. години.
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На Европском првенству Специјалне олимпијаде за 2010. год. у Варшави
(Пољска) четири фудбалерке „ Палестре“, као чланице репрезентације Србије,
учествовале су и освојиле 3. место.
На Светским летњим играма Специјалне олимпијаде, које су биле одржане
2011. год. у Атини, четири фудбалера као чланови репрезентације Србије,
освојили су 1. место. Три пливача освојили су: 1 златну, 2 сребрне и 1
бронзану медаљу.
На Светским зимским играма Специјалне олимпијаде, које су биле одржане
2013. године у Јужној Кореји (Пјонг Чанг), „Палестра“
је као део
репрезентације Србије имала четири скијаша, који су освојили 4 медаље (2
сребрне и 2 бронзане).

Чланови „Палестре“, скијаши као део репрезентације Србије, у Јужној Кореји
(Пјонг Чанг) са тренером Мирелом Милојевић
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На Европском првенству младих за 2014. год. у Антверпену (Белгија), пет
пливача Палестре, освојила су 8 медаља (3 златне, 2 сребрне и 3 бронзане
медаље).
На Светским летњим играма Специјалне олимпијаде, одржане у Лос Анђелесу
(Америка), 2015. год. дванаест чланова „Палестре“ са три тренера, као део
репрезентације Србије, учествују у пливању и освајају: 2 златне, 1 сребрну и 1
бронзану медаљу. У Унифиед женском фудбалу освајају 5. место и Унифиед
мушкој одбојци, 3. место.
Пионир развоја ове гране спорта у Крушевцу је Мирела Милојевић, професор
физичке културе, која обавља функцију председника удружења. Поред Миреле
Милојевић, велики допринос развоју клуба и спорта особа са посебним
потребама у Крушевцу, дали су тренери клуба Капамаџија Малгоржата и
Васиљевић Малиша.

Чланови „ Палестре“ на Светским летњим играма Специјалне олимпијаде, Лос
Анђелес, 2015. год. са тренером Малгоржатом Капамаџијом
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Велико стрпљење и стручност професора физичке културе и тренера, као и
колега, волонтера и бивших спортиста, гаранција је сигурног пута ка јасном
циљу.
Деци и омладини са посебним потребама треба омогућити да развију све своје
потенцијале и способности. То ће водити њихове животе ка потпуној
интеграцији, у средини у којој живе и тиме докажу, да они у друштву имају
своје место и да могу да доприносу развоју културе и спорта.

Мирела Милојевић са члановима „Палестре“ на Светским летњим играма
Специјалне олимпијаде у Лос Анђелесу, 2015. Године
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БАДМИНТОН

Бадминтон као спорт у Крушевцу везан је за оснивање и постојање Бадминтон
клуба „Змајеви“. Бадминтон клуб „Змајеви” је основан у Крушевцу 22.09.2004.
године. Клуб су основали и покренули ентузијасти и велики заљубљеници у
овај спорт: Ненад Трипковић, Марко Ракић, Борислав Петровић, Бранислав
Петровић и Драган Антић.

Оснивачи Бадминтон клуба „Змајеви“ Крушевац
Постепено, клуб је постајао све бројнији и озбиљнији. Многи су дошли да
пробају овај нови спорт у Крушевцу, а велики број њих је наставио и редовно
да долази на тренинге.
После неколико неформалних, локалних турнира, клуб се појавио на првом
званичном турниру у Крагујевцу, у септембру 2005. године. Змајеве су тада
представљали сениори: Горан Жикић, Иван Алексић, Иван Магделинић, Марко
Ракић, Драган Антић, Оливера Поповић и Драгана Бранисављевић. Том
приликом су забележили и прве победе за свој клуб. Од тада су имали
представнике на свим значајнијим турнирима у Србији.
У години оснивања, клуб тренира Драган Антић. Он је окупио групу деце из
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у којој ради као учитељ и тада креће
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веома успешан јуниорски погон клуба. Већ у октобру исте године, освојена је
и прва медаља на државном првенству за јуниоре. Освајачи те прве медаље
били су Немања Стошић и Никола Милосављевић, у конкуренцији мушког
дубла. У августу 2005. године, први представник у репрезентацији Србије за
јуниоре на Балканском првенству био је Илија Павловић. Јуниори „Змајева“
већ од 2007. године постају препознатљиви у конкуренцији јуниора.
На свим јуниорским турнирима и државним првенствима у Србији, освајају
највише медаља и чине окосницу репрезентације Србије, на свим
међународним турнирима. Најуспешнији млади „Змајеви“ су били: Илија
Павловић, Немања Стошић, Никола Милосављевић, Сара Самарџић, Тамара
Мандушић, Миодраг Каличанин, Борко Петровић, Драгослав Петровић,
Наташа Павловић, Невена Милановић, Ивана Максимовић, Андријана
Станковић, Марко Ивановић, Лука Милић, Јелена Стевановић, Алекса Лутовац,
Марија Судимац, Сергеј Лукић, Матија Цупара, Сара Лончар, Давид Јосијевић,
Лазар Јосијевић, Виктор Петровић, Нина Богдановић, Марта Јевремовић.

Чланови Бадминтон клуба „Змајеви“ са освојеним одличјима
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Од 2009. године „Змајеви“ су почели да освајају медаље и на међународним
турнирима у Словачкој, Хрватској, Словенији, Немачкој, Турској, Грчкој,
Македонији, Румунији, Чешкој, Израелу, Мађарској, Швајцарској, Аустрији и
Бугарској.
Ту се посебно истичу: Драгослав Петровић, Наташа Павловић, Андријана
Станковић, Лука Милић, Сергеј Лукић, Марија Судимац, Матија Цупара.

Чланови Бадминтон клуба „Змајеви“ са дефилеа, пре почетка такмичења

Чланови Бадминтон клуба „Змајеви“ са тренером Драганом Андрићем
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Укупан биланс међународних медаља је 232, од тога 92 златне, 64 сребрне и 76
бронзане.
Најзначајнији међународни резултати су:
- Сребрна медаља на Европском првенству до 15 година, Лука Милић
- Пласман на Олимпијским играма младих 2014. у Кини и освојено прво
место на Европској јуниорској ранг-листи, Драгослав Петровић
- Освајање 4 титуле Балканског шампиона, Лука Милић два пута и по
једном Драгослав Петровић и Сергеј Лукић
- Пласман у четвртфинале Европског првенства до 15 година, Сергеј
Лукић

Чланови Бадминтон клуба „ Змајеви“, освајачи медаља са Балканског
првенства у бадминтону, као део репрезентације Србије
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Сергеј Лукић и Марија Судимац, чланови БК „Змајеви“, освајачи признања
као чланови бадминтон репрезентације Србије
Поред много освојених медаља на јуниорским државним првенствима,
постигнути су и велики успеси на сениорским. У сезони 2008/2009. Бадминтон
клуб „Змајеви“ је први пут постао екипни државни сениорски првак у мушкој
конкуренцији, а вицешампион у женској.
Од тада је освојено још 4 титуле екипног државног првака у мушкој и по две у
мешовитој и женској конкуренцији, што доводи до бројке од 9 титула екипног
државног првака, од постанка клуба до данас. Клуб је тренутно актуелни
државни првак у све три екипне конкуренције. Актуелни државни прваци у
појединачној сениорској конкуренцији су: Марија Судимац, Драгослав
Петровић и Борко Петовић.
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Тренинзи клуба се одвијају у школској сали ОШ „Јован Јовановић Змај“ у
Мудраковцу. У историји развоја клуба тренери су били: Драгана Атанасковић,
Иван Алексић и Драган Антић. Актуелан је и рекреативни програм са десетак
полазника који уједно и несебично помажу да клуб опстане и напредује.
У 2015. години креће ера доминације Бадминтон клуба „Змајеви“ у сениорској
конкуренцији. На екипном државном првенству освојене су све три титуле
државног првака: у мушкој, женској и мешовитој конкуренцији, што ће се
наставити и у 2016. као и 2017. години. На појединачном сениорском државном
првенству освојене су 2 златне медаље, а на јуниорском је било 11 државних
првака у различитим узрасним категоријама. Те 2015. године освојене су и 2
златне медаље на јуниорским Балканским првенствима. БК „Змајеви“ је по
други пут био организатор државног екипног првенства.

Са Балканског првенства у Новом Саду, 2015. године. Марија Судимац и
Сергеј Лукић са тренером Драганом Антићем у саставу Бадминтон
репрезентације Србије
У 2016. години, поред све три титуле у екипној конкуренцији, освојене су 3
златне медаље на сениорском појединачном и 6 на јуниорском, као и једна
златна медаља на ветеранском државном првенству. На Балканским
шампионатима освојене су две титуле балканског јуниорског првака. На
екипном Купу нација за кадете, репрезентација Србије, коју су углавном
чинили играчи БК „Змајева“ освојила је златну медаљу. Организовано је
Државно јуниорско првенство.
398

У 2017. години, БК „Змајеви“ су поновили успех из претходне две године и
постали троструки екипни државни прваци. На појединачном државном
сениорском првенству освојене су златне медаље: мушки сингл, женски сингл,
мушки дубл, женски дубл и мешовити дубл. И ове године освојене су две
златне медаље на јуниорским Балканијадама.
У 2018. години, освојене су две титуле у екипној конкуренцији и свих пет у
појединачној конкуренцији на сениорском државном првенству. На јуниорском
је освојено 9 златних медаља, као и једна златна на ветеранском. На
Балканијадама су освојене 2 златне у појединачној и једна у екипној
конкуренцији.

Крушевљанке Сара Лончар и Марија Судимац, дубл репрезентације Србије
У 2019. години освојена је сребрна медаља на Европском првенству за играче
до 17 година, а окосницу наше репрезентације чинила су три играча „Змајева“:
Сергеј Лукић, Сара Лончар и Нина Богдановић.
Ове године освојене су две титуле екипног државног првака и три титуле
појединачног. У јуниорској конкуренцији освојено је 13 златних медаља. На
Балканијадама је било пет јуниорских балканских првака и једна титула
екипног првака.
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Са Европског првенства У17, 2019. године. Репрезентација Србије, освајач
екипне сребрне медаље (седморо Крушевљана у саставу репрезентације
Србије)
У 2020. години, Марија Судимац и Сергеј Лукић су освојили бронзане медаље
на јуниорском европском првенству до 19 година. Освојена је једна титула
екипног сениорског државног првака и две титуле у појединачној
конкуренцији, као и пет титула у јуниорској.
Сваке године, Бадминтон клуб „Змајеви“ организује Јуниорски куп, на коме се
окупљају најбољи јуниори Србије. Поред тога, претходних година
организована су два државна сениорска екипна првенства и два државна
јуниорска првенства.
У последњих неколико година, играчи, тренер и клуб су добитници признања
за најбоље спортисте Града Крушевца.
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Сергеј Лукић, освајач бронзане медаље са Европског првенства за јуниоре у
мушком дублу, 2020. године

Марија Судимац, освајач бронзане медаље у синглу, на Европском првенству
за јуниоре, 2020. године
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ТЕКВОНДО

Историја сваког борилачког клуба је нераскидиво везана са његовим
оснивачем, али и оснивач такође мора имати своју историју. Теквондо клуб „
Багдала“ је званично основан у Крушевцу, 2005. године и до данас је остао
једини теквондо клуб у расинском округу. Оснивач клуба Драган Ђорђевић је
своје бављење борилачким вештинама започео у Карате клубу „Багдала“. Због
лепих успомена које су га везивале за тај период, приликом оснивања теквондо
клуба име „Багдала“ се само наметнуло као заштитни знак града. Тек годинама
касније, сазнао је да име Багдала на санскриту у ствари значи „Рајско брдо“. По
одласку на студије у Београд, 1997. почиње са тренирањем теквондоа у клубу
„Графос“. У то време су у Београду постојала само два теквондо клуба:
„Графос“ и „Калемегдан“.

Чланови Теквондо клуба „Багдала“, 2010. године
Од 1991. године, са браћом Ракић ради као помоћни тренер у новооснованом
клубу „Београд". Један је од оснивача и тренера Теквондо клуба „Београд",
који је један од оснивача Теквондо асоцијације Србије.
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Клуб ради под патронатом корејанског мајстора Канг До Сика. Једно време
(1993/1996) ради и као помоћни инструктор на Војној академији, где се
формира Теквондо клуб „Академац“. После завршених студија и рада у
Београду, враћа се у родни град Крушевац.
У почетку, формира секцију београдског клуба „Београд“ која 2005. године
прераста у Теквондо клуб „Багдала“. Тренинзи су се одржавали у сали
Гимназије. Како се клуб проширио, тренинзи су се одржавали у основним
школама „Нада Поповић“ и „Доситеј Обрадовић“.

Чланови Теквондо клуба „ Багдала“ са тренером Драганом Ђорђевићем, ОШ
„Доситеј Обрадовић“ 2011. год.
У клубу је тренирало пуно деце. Многи од њих су после завршене Гимназије
наставили са тренирањем у београдским клубовима. Клуб је члан Теквондо
асоцијације Србије. Такмичари клуба су освајали медаље и у земљи и
иностранству. Клуб је учествовао и на манефестацији „Ноћ борилачких
вештина“ која се традиционално одржавала у Крушевцу.
Најважнији резултати Теквондо клуба Багдала везани су за седећа остварења:
На међународном такмичењу 3th SERBIA KWON POOMSAE OPEN одржаном
12.12.2010. у Београду, Теквондо клуб „ Багдала“ је освојио 4 медаља, од тога
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2 златне, 2 сребрне медаље и то у пионирској јуниорској и сениорској
категорији.
Злато су освојили: Катарина Раденковић (јуниор), Филип
Стојадиновић (јуниор), сребро: Младен Муратовић (сениор), бронзу: Снежана
Мишић (пионир).
На међународном такмичењу 4th SERBIA KWON POOMSAE OPEN одржаном
10.12.2011. у Београду, Теквондо клуб „ Багдала“ је освојио 5 медаља, а од
тога 1 златну, 2 сребрне и 2 бронзане медаље, и то у пионирској кадетској и
сениорској категорији.
Злато је освојила Александра Минић, пионир, док су сребро зарадили Младен
Муратовић, сениор и Снежана Мишић, кадет. Бронзу су достигле Кристина
Минић, јуниор и Андријана Стојчиновић, кадет.
У организацији Теквондо асоцијације Србије, а под покровитељством Европске
теквондо уније и Министартсва омладине и спорта Републике Србије, 17.
новембра 2012. год у Хали спортова на Новом Београду одржан је 5. Serbia
Kwon Open. Овај турнир А класе представља само степеник испод Европског
првенства. Поред Србије, обележје А класе имају: Аустрија, Немачка, Белгија,
Финска, Данска и Шпанија. Управо из тог разлога, окупило се доста
квалитетних такмичара, међу којима су били и освајачи Европских и Светских
првенстава: Мустафа Yилмаз (Турска) тада актуелног шампиона Европе,
бронзана са Светског првенства 2011. год. Ту је и Али Поуртахери (Велика
Британија) бронзана медаља са Светског првенства 2010. год. На такмичење је
пријављено и 44 екипа из 17 земаља (Аустрија, Немачка, Русија, Данска,
Шведска, Француска, Италија, Енглеска, Чешка, Турска, Украјина, Мађарска,
Бугарска, Хрватска, Црна Гора) и клубови из Србије.
У тако јакој конкуренцији ТК „Багдала“ је остварила велики успех освојивши
чак 8 медаља, једну златну, три сребрне и четири бронзане. Осмочлану екипу и
освајаче медаља представљали су: у категорији деце од 8-10 год. Милош
Вукоичић, сребрна, Анђела Стојчиновић, бронзана медаља. У категорија
кадети од 11-13 година су: Андријана Стојчиновић, златна, Снежана Мишић,
сребрна, Анђела Шљивић, бронзана, Александра Минић, бронзана. У
категорији јуниор од 14-17 година, Кристина Минић, бронзана, а у категорији
сениор од 18-29 година, Младен Муратовић освојио је сребрну медаљу.
На Првенству Србије, одржаном 28.04.2013. у категорији деца А класа:
Кристина Минић, златна медаља, Нађа Максимовић, бронзана медаља,
Муратовић Младен, сребрна медаља, кат - 76 кг, Александар Живковић,
бронзана медаља, кат - 64 кг
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Са наступа чланова ТК „ Багдала“ на манифестацији „Ноћ борилачких
вештина“, Крушевац, 2011. година

Првенство Србије у теквонду, 2013. година. Чланови Теквондо клуба „
Багдала“ са тренером Драганом Ђорђевићем
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2014. године у Немачкој на 19thInternational Taekwondo Championships Kyorugi
and Poomsae for kids up to 13 years Competitions for children and parents
одржаном 1. и 2. фебруара 2014. године у Синделфингену, у категорији деца
до 13 година, Немања Петровић, члан Теквондо клуба „Багдала“ осваја сребрну
медаљу.

Немања Петровић, члан ТК „Багдала“, освајач сребрне медаље у
Синделфингену.
Тијана Богдановић, (рођена у Крушевцу, 4. мај 1998.) српска је
репрезентативка у теквондоу и чланица Теквондо клуба „Галеб“. Освојила је
сребрну медаљу за Србију на Олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру.
Те исте године, у Београд долази Корејски демонстрациони тим К - Tigers in
Belgrade.

406

Следеће године, на Првенству Србије, чланови Теквондо клуба „Багдала“
освајају две медаље: Бојан Миленковић, сениор, категорија до 80 кг, сребрна
медаља и Марта Стевовић, јуниор, златна медаља.
2018. године на Првенству Србије, чланови Теквондо клуба „Багдала“ освајају
две медаље: Бојан Миленковић, сениор, категорија до 80 кг, бронзана медаља и
Марта Стевовић, јуниор, златна медаља.
Теквондо клуб „Багдала“ редован је члан Спортског савеза града Крушевца.
Осим тога, учесник је промотивних спортских манифестација у организацији
Спортског савеза града Крушевца у акцијама „Видовдански сајам спорта“ и
„Шта тренираш“ итд.

ТК „Багдала“ са промоције теквонда на манифестацији „Шта тренираш“,
тренер Драган Ђорђевић и такмичарка Анђела Стојчиновић
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ТК „Багдала“, са промоције теквонда, на манифестацији „Шта тренираш“,
Крушевац
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ЈОГА

Јога се у Крушевцу појавила још од краја двадесетог века. Тада се вежбало са
инструкторком Радом, све док се није одселила из Крушевца. Касније часове
јоге у Крушевцу води инструкторка Лела. Маја Панић, дипломирани
фармацеут из Крушевца, вежбала је јогу код обе инструкторке. Заљубивши се
у овај спорт, 2012. године уписује програм едукације, акредитован од стране
Здравственог савета Србије, на Међународној академији при Јога савезу Србије
у Београду. Маја Панић, 2013. године стиче сертификат и лиценцу за
самостални рад као инструктор јоге. Исте године почиње са радом у студију за
јогу у Балканској улици у Крушевцу. Након тога, Маја Панић региструје
спортско удружење Јога студио „Маја“ који постаје члан Јога савеза Србије и
Спортског савеза града Крушевца.

Час јоге на Багдали, 2015. година
Уз редовну праксу са полазницима, одвијало се континуирано стручно
усавршавање. Тако да поред основног програма Хата јоге (Симилирис серијал)
у студију јоге „Маја“ може се практиковати: Јога за здраво старење 50+,
корективна јога, јога хормоналне равнотеже, јога медитација.
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Јога студио „Маја“ прикључио се акцији Јога савеза Србије 2015. године.
„Вежбајте јогу са нама“ спроводи се у градовима широм Србије од маја до
септембра. Одржавају се часови јоге на Багдали недељом од 18 часова. 2015.
године успостављен је Међународни дан јоге. Тако се 21. јуна сваке године
одржава јавни час у природи за љубитеље јоге.

Чланице Јога студија „Маја“, Багдала, 2015. година
Поред редовне јога праксе у студију, и часова у природи, Јога студио „Маја“
наступа на Међународном фестивалу јоге на Ади Циганлији у Београду и
добија златну медаљу 2016. На позив Спортског савеза града Крушевца, Јога
студио „Маја“ учествује на „Видовданском сајму спорта“ 2017. године. Те, и
следеће године, 2017/ 2018. Јога студио „Маја“ наставља континуитет наступа
на Међународном фестивалу јоге на Ади Циганлији у Београду.

Час јоге на Багдали, 2016. година
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2017. године, Јога студио „Маја“ прелази у Гогољеву улицу, бр.7 у Крушевцу.
Све до 2020. године, до почетка пандемије заразне болести КОВИД 19, прави
паузу у раду и прекида све активности до поновног успостављања часова јоге,
уз поштовање прописаних противепидемијских мера. Након тога, после
извесног времена, прелази на онлајн програм из безбедоносних разлога.

Видовдански сајам спорта на Багдали, 2017. година (презентација јоге)
У оквиру континуираних часова едукације за инструкторе јоге, Маја Панић у
периоду од 2013. до 2019. године учествовала је на међународним камповима
јоге који су одржавани у летњем периоду.
Редовна чланица Јога студија „Маја“ Наташа Тодосијевић завршила је програм
обуке за инструкторе јоге и почела да самостално води часове јоге у Крушевцу.
Холистички центар „Еликсир“ основан је 2014. год. у Крушевцу, са идејом да
се на једном месту обједини све оно што је потребно савременом човеку који
води рачуна о себи, свом изгледу и здрављу. Основни циљ је да се клијентима
„Еликсира“ пружи могућност да пронађу равнотежу духа и тела и да упркос
свакодневном стресу и брзом начину живота, остану здрави, задовољни и
радосни. Мисија „ Еликсира“
је да грађанству приближимо идеју о
холистичком приступу здрављу, кроз различите видове едукација, као и
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практичну примену холистичких терапија. Једна од холистичких терапија је и
Јога.
Јога је одлуком Министарства здравља Србије од 2008. год. у оквиру
систематизације легализованих метода традиционалне медицине, сврстана у
методе за рехабилитацију, унапређење здравља.
У оквиру Холистичког центра „Еликсир“ часове јоге држала су два
инструктора: Лела Малиновић и Виолета Марковић.
Лела Малиновић је рођена у Крушевцу 1971. године. Јогом почиње да се бави
током својих студија, од 1993. године. У Београду је редовно похађала часове
јоге код сертификованих инструктора Бихарске школе јоге, Сатјананда јога
традиције. Од 1997. године почиње самостално да држи часове јоге у
Крушевцу. Своје знање о јоги продубљује на јога семинарима у Србији,
Грчкој, Бугарској и Индији. Члан је Српске јога уније. Завршила је 2016.
године Студије јоге 1 у Београду у организацији Српске јога уније, а под
покровитељством Бихарске школе јоге у Мунгиру, у Индији. Неколико пута је
учествовала на значајним јога окупљањима Бихарске школе јоге у Мунгиру и
Рикији у Индији. Од 1997. године до 1999. године, часове јоге држи у објекту
Спортског центра Крушевац, у сали „Соко“. Након краће паузе, часове јоге
држи у сали Гимназије, ОШ „Вук Караџић“ и другим приватним салама у
Крушевцу.
Виолета Марковић је инструктор и часове јоге држи од 2012. год. Јогу
практикује дванаест година и за то време се упознала са различитим стиловима.
На својим часовима комбинује хатха јогу и терапеутску јогу. У организацији
Холистичког центра „Еликсир“ учествује у организовању Јога викенда и Јога
летовања.
Јога центар „Еквилибријум“ у Крушевцу основан је 2017. године са идејом да
људима оптерећеним савременим начином живота омогући психофизичко
опуштање и релаксацију. Од стилова јоге претежно је заступљена Хата јога
која је у нашој земљи уређена од стране Министарства здравља и
Министарства омладине и спорта. Јога центар „Еквилибријум“ је од самог
оснивања члан Јога савеза Србије, по чијем концепту се и заснива програм
вежби. Један јога час се састоји од вежби истезања, вежби снаге, техника
дисања и опуштања. Часове јоге води сертификовани и лиценцирани
инструктор јоге Драгана Живковић Старинац.
По професији је лекар опште праксе и акупунктуролог са дугогодишњим
искуством, а јогом се бави од 2014. године. Обуку за инструктора јоге
завршила је у Јога савезу Србије.
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Јавни час јоге Јога центра „ Еквилибријум“ на Багдали, 2019. године

Поред тога, стално се усавршава похађањем разних семинара и едукација из
области јоге и медитације.
Клуб окупља како љубитеље јоге оба пола, тако и људе различитих
интересовања, професија, узраста и конституција, којима је потребна
рекреација и опуштање за душу и тело. Савремени начин живота намеће пуно
обавеза, а јога нам помаже да се са тим обавезама изборимо и уједно сачувамо
своје здравље и унутрашњи мир.
Последњих година интересовање за јогом је све веће.
Од свог оснивања до данас, Јога центар „ Еквилибријум“ се труди да
промовише јогу и здрав начин живота, организовањем јавних часова јоге у
летњим месецима и учествовањем у разним активностима значајним за град
Крушевац.
Тако је октобра 2018. године забележено учествовање на Малом сајму спорта, а
септембра 2019. године и 2020. године одржани су јавни часови у оквиру
Европске недеље мобилности.
Највећи успех, клуб је забележио августа 2019. године, учествовањем на
Десетом међународном фестивалу јоге у Београду и освајањем прве награде.
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Са учешћа Јога центра „Еквилибријум“ на Међународном фестивалу јоге у
Београду, 2019. године

Део Фаса јоге са часа у Јога центру „Еквилибријум“ 2020. Године
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ФИТНЕС И АЕРОБИК

До 2000. године фитнес и аеробик су се углавном везивали за пионирске
покушаје на том пољу у спортском друштву „Партизан“ у Крушевцу. Dоласком
презентера и едукатора, пре свега из суседне Хрватске, не само у Крушевцу већ
и на територији целе Србије почиње развој савременог фитнеса и аеробика.
Захваљујући „Reebok University“ и члановима њиховог тима који су чинили:
Орландо Лопац, Ана Матејак, Амика Томчић, Горан Обровац, српски
инструктори почињу да се едукују и долазе до најсавременијих информација и
знања из области фитнеса и аеробика. Међу првима који се прикључио овој
новој групи људи био је и професор физичке културе Иван Стојановић,
оснивач и председник Аеробик и фитнес клуба „Endorphine.“

Час пилатеса АФЦ „Endorphine“ на Багдали
У то време слабијег интернета и док се на факултетима физичке културе још
увек штуро обрађивала ова област, тешко је било доћи до знања и информација
на тему фитнеса и аеробика. Фитнес конвенције су биле једино место где су
инструктори могли да стичу нова знања и да размењују искуства. С обзиром да
је постојала огромна потреба за стицањем знања и да је број фитнес и аеробик
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инструктора растао из дана у дан, и број фитнес конвенција и фитнес дешавања
је почео да се увећава из године у годину.
Ваља напоменути да су први српски фитнес инструктори свој занат пекли на
Nike Fitness конвенцијама које су се сваке године одржавале, почевши од 2002.
године. Српски фитнес инструктори имали су среће да уче од највећих имена
светског фитнеса.

Са тренинга АФЦ „Endorphine“ на атлетском стадиону
Као последица тога, у Србији се отвара већи број фитнес и аеробик клубова, а у
Крушевцу се јављају најсавременији светски фитнес програми.
Захваљујући инструкторима АФЦ „Endorphine“ по први пут се у Крушевцу
јавља „Степ аеробик“, који је одмах постао хит међу Крушевљанкама. Убрзо
долазе и други програми, пре свих „Пилатес“,“ Kick аеробик“ и „Hi Lo
аеробик“. Временом, групни фитнес програми почињу да се реализују
масовније. Тако се у оквиру манифестација „Challenge day“ и „Дан здравог
срца“, “Дан мобилности“ и других, одржавају групни фитнес часови и на
отвореном, најчешће на Багдали, али и у центру града и другим пригодним
локацијама.
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Априла 2010. године, основано је спортско удружење под називом Фитнес
клуб „Хомо спортикус“. Као што и само име говори, идеја водиља била је
подизање свести о значају физичке активности за свако људско биће, без
обзира на то у ком животном периоду улази у систем тренинга.
Фитнес клуб „Хомо спортикус“ се развијао тако што му се указало поверење
великог броја деце, спортиста, рекреативаца. То је пратила жеља оснивача
удружења, магистра спортских наука Бојана Живковића и његове супруге,
спортског тренера и инструктора Иве Живковић, да усавршавају своја знања и
да прате научна сазнања из области спорта који се убрзано развијао у
претходних 20 година. Улагањем у дијагностичке уређаје, трудили су се да
тренинг постане мерљивији, интересантнији, продуктивнији. Кроз „ Хомо
спортикус“ прошло је много истакнутих спортиста града, оних који су рођени у
Крушевцу и оних који то нису. Број особа које су им поклониле поверење у
отклањању њихових телесних недостатака у смислу деформитета тела,
постоперативних захвата, поновном повратку њиховим спортским или
животним задацима, броји се на стотине. У сарадњи са Спортским савезима
града Крушевца, „Хомоспортикус“ је учествовао је 2018. и 2019. године у
свеобухватном тестирању ученика четвртог и петог разреда на територији
града Крушевца. 2019. године у 21 школи тестирано је 744 дечака и девојчица.
Добили смо прве податке о тој популацији деце, о броју оних који се баве
спортом, БМИ и њихова брзинско снажна испољавања.

Тестирање моторичких способности у једној од крушевачких школа, са
инструкторком „Хомоспортикуса“ Ивом Живковић
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Нажалост, тешко је било не уочити да се повећао број деце са предгојазним и
гојазним стањима, као и број оних који немају изграђене основне структуре
покрета трчања и скокова, јер се не крећу довољно. Какво је стање деце
средњешколског узраста треба утврдити, као и истражити упитником навике у
исхрани. Побољшати протокол тестирања, радити више на едукацији деце о
значају здравих навика. У Србији, тренутно просечна старост становништва
износи 44 године и свако дете представља благо.
Учествовање у тестирању моторичких способности талентованих спортиста
Крушевца 2020. године, урађено је по први пут у последњих неколико
деценија. То је први корак јер треба наставити и прећи пут који би требало да
доведе до бољих резултата.

Бојан Живковић, председник и инструктор „Хомоспортикуса“ на тестирању
моторичких способности талентованих крушевачких спортиста, 2020. године
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Први корак „Хомоспотикуса“ још те давне 2010. била је идеја о оснивању
центра под окриљем Града Крушевца. Центар би спортистима пружао услуге
прегледа, дијагностике, рехабилитације, едукације о исхрани. Све би било на
једном месту и чинило базу података која би у 21. веку довела до боље
селекције спортиста, бољу бригу о њиховом здравственом статусу и
унапређења тренерског кадра. На скупштини Спортског савеза града
Крушевца споменуто је да једино на тај начин можемо очекивати да
Крушевљани понесу олимпијску медаљу. За сада то остаје сан.
Велико задовољство и част „Хомоспортикусу“ била је сарадња у пројекту „
Покретом до осмеха“ који је остварен 2016. год. са децом и омладином са
посебним потребама из Спортског клуба „Палестра “ из Крушевца.

Са тренинга при реализацији пројекта „Покретом до осмеха“ 2016. година.
Бојан Живковић, инструктор „Хомоспортикуса“ са члановима СЦ „Палестра“

Јавни часови које „Хомоспортикус“ спроводи последњих година, намењени су
деци предшколског узраста, који се спроводе у парковима, на отвореном и
бесплатни су за све учеснике.
Последњих осам година „Хомоспортикус“ има изузетну сарадњу са теретаном
„S-gym“.
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„Хомоспортикус“, десет година од настанка, наставља да се развија, улажући
на ширењу сазнања из поља корективних процедура, масаже и нутриције.
Основни задатак је да се прате сви токови и новине у дијагностици,
реквизитима, апаратима. Ако је нешто донела пандемија, онда је то огољена
истина, да су адаптација и прилагођавање, основни механизми како би се
преживело у свим областима људског испољавања.
2011. године у Крушевац долази и светски фитнес хит „Zumba фитнес“. Међу
првим лиценцираним инструкторима у Србији био је и наш суграђанин проф.
физичке културе Иван Стојановић. Истог тренутка „Zumba фитнес“ постаје
веома популаран програм у Крушевцу.
Сала у којој су се одржавали тренинзи веома брзо је постала премала да прими
све заинтересоване, тако да су се тренинзи веома брзо преместили у тада нову,
велику салу Гимназије у Крушевцу.

Са тренинга АФЦ „Endorphine“ у Крушевцу
Захваљујући свом концепту, да се ради о плесном фитнес програму, „Zumba
фитнес“ је нашао своје место и на отвореном, на журкама у локалним
кафићима. Отварање Специјалне олимпијаде у Крушевцу почео је „Zumba
фитнесом“ са инструкторима Аном Буковац и Иваном Стојановићем.
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У међувремену, појављују се и нови клубови у граду, пре свих
Healthy“ и „Fit body house“.

„Fit and

Са новим клубовима , фитнес и аеробик постају још популарнији у граду, а сам
фитнес креће све више у правцу функционалних тренинга. То подразумева и
појаву нових фитнес програма, пре свих: HIITa, Tabate, Emoma, Cross Fita i
Strong by Zumba-e.

HIIT на „Багдали „АФЦ „Endorphine“

За фитнес у Крушевцу се може рећи да је то један живи организам, који се
непрестано развија и расте.
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ПЕИНТБОЛ

Почетак крушевачког пеинтбола везује се за 2001. годину када је Зоран
Анђелковић основао ПБ клуб „Сенка“. Тада се пеинтбол јавио као рекреативна
игра на шумским и урбаним полигонима, у виду симулације борбених задатака.
2002. године клубу се придружују Милановић Никола и Башић Никола.
Почиње се са организацијом турнира у Крушевцу, Јагодини, Београду,
Панчеву. У то време постојало је десетак клубова у Србији. Те исте године ПБ
клуб „Сенка“ узима учешће и на великом Европском пеинтбол такмичењу у
Мађарској, на коме заузима 18. место у конкуренцији 60 екипа из Европе.

Чланови крушевачке пеинтбол екипе на турниру у Мађарској, 2017. год.

Српска пеинтбол лига са професионалним суђењем и такмичарским теренима
стартује 2004. до 2011. године. Сваке године клуб „Сенка“ осваја једно од три
награђена места. У годинама које долазе са финансијском кризом, такмичења у
Србији постају све ређа, а крушевачки клуб „Сенка“ почиње да организује
рекреативне „Велике игре“ на сценарио- теренима.
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Од 2011. до 2017. године јавило се такмичарско затишје како у Крушевцу тако
и у целој Србији.
Септембра 2017. године, Крушевљани Димитрије Михајловић и Милан
Атанасковић одлучују да формирају нов клуб под називом „1371“, што ће се
касније показати као прекретница у развоју пеинтбола у Крушевцу и Србији.

Чланови пеинтбол екипе „Чувари“, 19.05.2019. године

Истовремено, Милановић Никола предлаже Димитрију и Милану да формирају
такмичарски тим „Чувари“ који се исте године пријављује и учествује на
Балканском турниру у Солуну. Након солидног издања, тим почиње активно да
учествује на свим Балканским такмичењима и осваја разноврсна одличја.
2018. године у Крушевцу се отварају и два нова пеинтбол клуба „Даброви из
Вучака“ и „Зона 037“ који се базирају на рекреативном пеинтболу.
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Од 2018. године до 2020. године „Чувари“ су једини такмичарски тим у Србији
са учешћима на турнирима у Србији, БиХ, Мађарској и Грчкој. „Чувари“ могу
да се похвале са великим бројем пехара.
Због велике популарности пеинтбол у Крушевцу постаје изузетно популаран
спорт где аматерски догађаји броје и до 40 учесника.
Септембра 2019. Клуб „1371“ организује такмичарски турнир „Офарбај
Крушевац“ на локацији фудбалског терена ФК „Јасика“.
На турниру учешће узимају две екипе „Чувара“, „Аутсајдери“ из Ниша,
„Балкан експрес“ Београд, „Хард импект“ Тузла, „Буф“ Хрватска, „Блек волф“
Карановац Добој, „Ласта“ Тешањ. Прво место на турниру осваја екипа „Балкан
експрес“ из Београда, друго домаћи „Чувари“, а треће место осваја екипа
„Аутсајдери“ из Ниша.

Чланови екипе „Чувари“, освајачи признања са турнира у БиХ, 2019. године.

Утицај Клуба „1371“ се шири на целу пеинтбол заједницу у Србији. Димитрије
Михајловић крајем 2019. године предлаже оснивање Српског пеинтбол савеза.
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На првој седници, изабран је за председника, а једини услов био је да седиште
Савеза буде у Крушевцу.
Удруженим снагама, Пеинтбол савез и Клуб „1371“ у 2021. години планирају
оснивање Српске пеинтбол лиге, као и прву Дечију крушевачку лигу основних
школа.

Чланови пеинтбол клуба „Чувари“, 2020. година

Свим акцијама Пеинтбол савеза као и Клуба “1371“ са тимом „Чувари“ са
сигурношћу можемо потврдити да од 2020. године Крушевац постаје пеинтбол
центар Србије.
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КИК БОКС

Почетак званичног развоја кик бокса у Крушевцу везан је за оснивање и рад
Кик бокс клуба „Цар Лазар" који је основан 2011. године као спортско
удружење рекреативног карактера. Све до 2021. године, рад клуба био је
заснован на рекреативном бављењу и обуком деце у више група различитих
узрасних категорија.

Чланови Кик бокс клуба „ Цар Лазар“ са тренинга у сали СЦ „Крушевац“ 2017.
година

Кик бокс је иначе борилачки спорт који је настао још 1974. године. Представља
мешавину ножних удараца из саватеа и каратеа и ручних из бокса. 2018. године
је уврштен и званично признат као олимпијски спорт.
Кик бокс клуб „Цар Лазар“ постаје и званично члан Кик бокс савеза Србије
2021. године. Узима учешће на националним, регионалним и клупским
такмичењима. Завичајни клуб „Цар Лазар“ има председника и тренера,
Крушевљанина Марка Геруна, који својим залагањем и трудом кик бокс
популаризује у Крушевцу читаву деценију.
426

Чланови Кик бокс клуба „ Цар Лазар“ 2019. године

Одржано је прво кик бокс такмичење у Крушевцу у сали Економско трговинске школе 2021. године. Такмичење је било регионалног карактера, тј.
на нивоу региона централне Србије. Кик бокс клуб „Цар Лазар“ се показао као
добар домаћин и организатор такмичења, а такмичари овог клуба остварили су
добар резултат узевши седам медаља.
Такмичари Кик бокс клуба „Цар Лазар“ наступају на Међународном кик бокс
турниру у Београду, 2021. године. Тада су у конкуренцији такмичара из пет
земаља освојило четири медаље.
Планови клуба „Цара Лазар“ везани су за наставак континуитета добрих
такмичарских резултата који су остварени у 2021. години.
С обзиром да је кик бокс све популарнији код крушевачке омладине, очекује се
експанзија масовности и такмичарских резултата крушевачког кик бокса у
будућности.
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Чланови КБК „Цар Лазар“ са одличјима, на првом кик бокс такмичењу у
Крушевцу, сала Економско - трговинске школе, 2021. године

Тренер Марко Герун и чланови Кик бокс клуба „Цар Лазар“ са освојеним
одличјима на Међународном кик бокс такмичења у Београду, 2021. године
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СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

На иницијативу Спортског савеза града Крушевца 2013. године основан је
Спортски савез особа са инвалидитетом „Крушевац“. Основни задатак
ССОСИК-а је био да промовише спортске дисциплине којима могу да се баве
особе са инвалидитетом, да у редовне спортско-рекреативне активности
анимира и укључи што већи број особа са инвалидитетом са територије града
Крушевца.
Први председник ССОСИК-а је Дејан Ивановић, ратни војни инвалид са
потколеном ампутацијом. Ногу је изгубио у ратним сукобима на Косову и
Метохији, 1999. године у рејону карауле „ Кошаре“.

Дејан Ивановић, председник Спортског савеза особа са инвалидитетом,
Крушевац

Генерални секретар је Верољуб Смиљковић, такође ратни војни инвалид са
100% телесног оштећења од последица рањавања у рејону општине Урошевац,
у ратним сукобима на Косову и Метохији, 1998. години.
Свесни тога да је спорт особа са инвалидитетом у Крушевцу био велика
непознаница, анимирати особе са инвалидитетом да се баве спортом и
развијати спорт за особе са инвалидитетом је од самог почетка велики изазов.
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Треба напоменути, да су се рекреативним и професионалним спортом
деценијама уназад у Крушевцу бавила лица са оштећењем слуха, глува и
наглува лица, као и лица са оштећеним видом, слепа и слабовида лица. На
националном нивоу су постојали Национални спортски савез слепих и
слабовидих и Национални спортски савез глувих и наглувих, који су уз помоћ
њихових удружења организовали лиге, државна првенстава, учешћа на
међународним такмичењима, европским, светским и олимпијским.
Није постојала ниједна спортска организација на нивоу града која би се
бавила лицима са телесним оштећењем. На нивоу Републике Србије је постојао
Спортски савез инвалида Србије. Велика подршка ССОСИК-у, од самог
почетка су били Град Крушевац, Спортски савез града Крушевца, Спортски
центар „Крушевац“. Спортски центар „Крушевац“ је уступио канцеларијски
простор за рад ССОСИК-у у склопу Спортског центра. Удружење „Подршка.
Права. Приступ-Србија“ је комплетно опремила канцеларију са канцеларијским
намештајем и опремом потребном за рад. СЦ „ Крушевац“ је ставио и све своје
спортске објекте на располагању ССОСИК-у за одржавање и организовање
такмичења и других спортских манифестација и тренинга. Спортски савез
особа са инвалидитетом у Крушевцу је био спреман за почетак рада.
Прве активности ССОСИК-а на територији Крушевца су биле: организација
промоције екипних спортских дисциплина за особе са инвалидитетом, седеће
одбојке и голбола.

Са првог меча седеће одбојке у крушевачкој Хали спортова 2015. година
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Са промотивне утакмице голбола у крушевачкој Гимназији, екипа Крушевца,
2015. године
Велики проблем у самом почетку је био како анимирати особе са
инвалидитетом да се баве спортом. Одмах се видело да ће за екипне спортове
требати много више времена. У сарадњи са Клубом за подводне активности
почели су са првим часовима роњења.
За ССОИК је то био велики помак када су се на редовним тренинзима
укључивале особе са инвалидитетом. То је свима дало вољу за даљим радом.
Сарадња ССОСИК-а и Међуопштинске организације слепих из Крушевца је
довела до сарадње са Националним спортским савезом слепих. Захваљујући
условима са којим располаже Спортски центар „Крушевац“ и добром
сарадњом са средњим и основним школама као и са Домом ученика средњих
школа „Пане Ђукић-Лимар“, 2017. године организован је први голбал камп.
Тада је почела сарадња која и данас траје. У сарадњи са Факултетом за спорт и
физичко васпитање Нишког универзитета, 2018. године, реализован је спортски
камп за слепе и слабовиде и 2019. године, спортски камп за слепу и слабовиду
децу.
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ССОСИК је постао важан партнер у развоју спорта за слепе и слабовиде
Националном спортском савезу слепих и слабовидих Србије. Помагали су у
организацији спортских кампова широм Србије, тако да су заједно кренули са
организацијом кампова и у другим градовима: Крагујевац, Лепосавић, Зубин
Поток, Књажевац, Караташ и другим местима. Дарко Марисављевић, особа са
оштећеним видом, заволео је атлетику са тринаест година и почео је активно
да се бави.
Тренира са Јеленом Шућур из атлетског клуба „ Крушевац“, која је својим
радом дала веома значајан допринос развоју спорта особа са инвалидитетом у
Крушевцу, а поготову међу слепим и слабовидима. Дарко је до данас
учествовао на многим такмичењима заједно са водећим такмичарима и на
државним првенствима у атлетици, у организацији Националног спортског
савеза слепих Србије. Постизао је изванредне резултате и 2017. године је
проглашен за најбољег спортисту са инвалидитетом.

Дарко Марисављевић, један од најуспешнијих спортиста са инвалидитетом из
Крушевца
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Куглање је још једна редовна спортска активност у којој су се слепи и
слабовиди истакли. Снежана Радовић је била и члан државне репрезентације
2018. године. Сандра Алексић је такође освајала медаље на државним
првенствима и 2020. године је проглашена за спортисту године са
инвалидитетом у Крушевцу.

Снежана Радовић и Сандра Алексић са Државног првенства Србије у куглању
за слепе и слабовиде особе
Заједничком сарадњом ССОСИК-а и Стреличарског клуба „Царска Стрела“ од
2016. године стреличарство је постала још једна спортска дисциплина у коју су
укључене особе са инвалидитетом. Они данас имају могућности да се
рекреативно баве пикадом, стони тенисом, боћањем, риболовом. Слепе и
слабовиде особе могу и парабициклизмом. Спортски савез особа са
инвалидитетом има подршку од градске управе Града Крушевца, Спортског
центра Крушевац, Спортског савеза града Крушевца. Постигао је и
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дугогодишњу сарадњу са Факултетом за спорт и физичко васпитање Нишког
универзитета, Спортским савезом инвалида Србије. Спортски савез особа са
инвалидитетом. Крушевац је учинио много за развој спорта особа са
инвалидитетом у Крушевцу, али и у Србији.

Милош Лукић, члан КПБ „Бела Стена“ и Дарко Марисављевић, ССОСИК на
вожњи тандем бицикла у Крушевцу

Крушевљани Дејан Ивановић и Верољуб Смиљковић на тренингу са члановима
ККК „Наисус“ у Нишу, 2021. године
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СТРЕЛИЧАРСТВО

Почетак развоја званичног стреличарског спорта у Крушевцу везан је за
оснивање и рад Стреличарског клуба „Царска стрела“. Основан је 2015. године
у Крушевцу и члан је Стреличарског савеза Србије. Једини је спортски клуб на
подручју града Крушевца и расинског округа који се бави стреличарством.
Основни циљ овог клуба је развој стреличарства на овом подручју. Оснивачи
клуба су: Владимир Марјановић, Татјана Килибарда и Ирена Нецић.
Председник клуба је Владимир Марјановић, који је лиценцирани тренер за
стреличарство.
Стреличарство спада у ред најстаријих спортова који и даље постоји, и то спада
у ред тзв. белих спортова. Стреличари у Крушевцу покушавају да овај стари
спорт поново добије на значају због његовог вишеструког значаја: за развој
психофизичких способности стреличара, развијања и унапређивања
способности концентрације и смирености, посебно деце и младих, за креативно
дружење и рекреацију. Циљ је оживљавање традиције везане за овај крај, као и
могућности укључивања стреличарства у туристичку понуду нашег града.
Клуб посебно обраћа пажњу на изградњу етике стреличара, јер је она битна за
разумевање филозофије стреличарства. Клуб располаже сопственом
савременом комплетном опремом за стреличарење.
До сада, клуб је кроз различите активности укључио око 1000 учесника, а
већину су чинили деца и млади. Тренер и чланови посебну пажњу посвећују
деци и младима са сметњама у развоју, налазећи да је стреличарство један од
идеалних спортова који омогућује равномеран психофизички развој и
психосоцијалну подршку деци и младима.
Клуб сарађује са локалним самоуправама, углавном на реализацији пројеката
који се баве креативним организовањем слободног времена младих, кроз
реализацију кампова у природи и похађања школе стреличарства, и кроз
спровођење активности на очувању животне средине.
Најзначајнији пројекти клуба су:
- Реализација пројекта „Inclusion Through Disability Sport Project“, 2019. године,
потпомогнуто од стране „Хенкел Мерима д.о.о. Крушевац“,
- Реализација пројекта „Летњи камп: Млади у покрету“, који се реализује од
2017. године до 2021. године и даље, у оквиру имплементације Локалног
акционог плана за младе Града Крушевца,
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- Реализација Школе стреличарства у Александровцу (2017 - 2019), у Врњачкој
Бањи (2017- 2019) и Крушевцу (2018-2019)
- Учешће у спортским играма у Крушевцу, Ломници, Трубареву (2017- 2018)
Клуб и даље интензивно ради на омасовљавању стреличарства као спорта на
подручју Крушевца као јединственог спорта који поред тога што је атрактиван
сам по себи и има корене у најдубљој историји људске цивилизације. Доноси
вишеструку корист телу и духу стреличара.

Почетак рада Школе стреличарства у Крушевцу, Клуб за младе, 2016. година

Почетак рада Школе стреличарства у Крушевцу, Клуб за младе, упознавање
полазника са основама стреличарства, предавач Владимир Марјановић,
лиценцирани тренер за стреличарство, 2016. година
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Тренинг стреличара на отвореном, село Ловци, Крушевац, 2017. година

Тренинг стреличара на отвореном, село Ловци, Крушевац, 2017. година
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Такмичење у стреличарству на отвореном, село Ловци, Крушевац, 2018. година

Додела награда после такмичења у стреличарству на отвореном, Ловци,
Крушевац, 2018. година
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КРУШЕВAЧКИ СПОРТ ДАНАС

Систем функционисања спорта у граду Крушевцу, данас је везан за постојање
Установе за физичку културу „Спортски центар“ која газдује и управља
спортским објектима у власништву Града Крушевца и постојање Спортског
савеза града Крушевца. Спортски савез је територијална спортска асоцијација
која окупља гранске градске спортске савезе, спортска друштва и спортске
организације са територије града Крушевца, добровољно удружене ради
остваривања заједничких циљева, потреба и интереса у области спорта.
У складу са подацима које поседује Спортски савез града Крушевца, на
територији града Крушевца данас постоји око 170 спортских организација. У
Спортски савез града Крушевца учлањено је 78 спортских организација
директно, или индиректно 150 преко градских гранских савеза.
Укупан број чланова спортских организација на територији града Крушевца
који се организовано баве спортским активностима је 9.662, од чега 8037
(83%) мушкараца и 1625 (17%) жена.
Укупан број регистрованих спортиста је 5883, од којих је број регистрованих
жена 897 (13%), лиценцираних тренера са важећим дозволама за рад је 145,
од којих је 21 жена. У граду постоји 38 спортских дисциплина и спортова.
Разврставају се на олимпијске, неолимпијске и мулти спортове.
Град Крушевац је седиште националне Шотокан карате федерације Србије.
Крушевац је седиште регионалних гранских асоцијација: Пливачког савеза
централне Србије, Атлетског савеза централне Србије, Фудбалског савеза
Расинског округа и Рукометног савеза Расинског округа.
Од градских територијалних спортских гранских савеза у Крушевцу данас
постоје и функционишу: Савез за школски спорт града Крушевца, Фудбалски
савез града Крушевца, Одбојкашки савез града Крушевца и Спортски савез
особа са инвалидитетом Крушевац.
Спортске организације са територије града Крушевца такмиче се на
регионалним, националним првенствима и националним КУП такмичењима у
појединачним и екипним спортовима.
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Најмасовнија гранска спортска организација на територији града Крушевца је
Фудбалски савез града Крушевца који окупља 52 фудбалска клуба. Крушевац
је седиште Фудбалског савеза Расинског округа који окупља 106 фудбалских
клубова са територија: Крушевца, Варварина, Ћићевца, Трстеника, Бруса и
Александровца.
Примат постизања запажених спортских резултата на националном и
међународном нивоу, који је у Крушевцу имао екипни спорт осамдесетих и
деведесетих година прошлог века, данас преузимају индивидуални спортови:
атлетика, пливање, гимнастика, бадминтон, стони тенис, ауто-мото спорт,
планинарење, спортски риболов, карате и ваздухопловство. У периоду од 2000.
године па све до данас, тј. 2021. године, индивидуални спортови остварују
запажене резултате на националном и међунароном нивоу.
На националном нивоу, Крушевац је домаћин националних првенстава у свим
узрастним категоријама: у школском спорту, гимнастици, пливању, атлетици,
бадминтону, брдском бициклизму, карате спорту, мото спорту и планинарењу.
Крушевац је домаћин низа регионалних првенстава,
најзаступљенија првенства у пливању, ватерполу и атлетици.

од

којих

су

Данашња спортска инфраструктура града Крушевца везана је за
функционисања спортске установе Спортски центар Крушевац, која поседује
и управља следећом спортском инфраструктуром: градским фудбалским
стадионом, халом спортова, гимнастичком салом „Соко“, комплексом
отворених и затворених базена, комплексом тениских терена, кугланом,
отвореним спортским теренима за мале спортове, комплексом атлетскофудбалски блок коме припадају атлетска стаза са 8 трака и 2 фудбалска терена,
од којих је један са природном и један са вештачком травом.
Осим спортских објеката, којима газдује Спортски центар Крушевац на
територији града Крушевца, данас постоје: 73 отворена терена за мале
спортове, две тартан трим стазе (једна у парку „Багдала“ и једна у
„Пионирском“ парку), 42 фудбалска терена, једна балон сала и 17
фискултурних сала при основним и средњим школама.
Најмасовнија изградња спортских објеката у Крушевцу десила се крајем
седамдесетих и током осамдесетих година прошлог века. Након више од
тридесетак година од изградње првих спортских објеката и након њихове
амортизације и дотрајалости, од 2014. године почињу нова инфраструктурна
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улагања Републике Србије и Града Крушевца у репарацију постојећих и
изградњу нових спортских објеката у Крушевцу. Извршено је реновирање
„Хале спортова“ 2014. и сале „Соко“ 2015. године. Крушевац добија нови
атлетско-фудбалски блок популараног назива „Мичетов стадион“. Атлетско
фудбалски блок састоји се од два фудбалска терена, један је са природном и
други са вештачком травом и атлетском тартан стазом са 8 трака.
Урађена је трим стаза у парку „Багдала“ са тартан подлогом 2015. године.
Обновљена је 2020. године изливањем нове тартан подлоге у дужини од око
1000 метара и ширини 1,2 метра. „Пионирски парк“ у Крушевцу, 2017. године
добија трим стазу од изливеног тартана у дужини од 650 метара.
Обнављање стадиона ФК „Напредак“ у периоду од 2014. до 2021. вршено је у
више наврата, приликом којих је стадион добио нову дренажу терена, нову
природну траву, седећа места на источној и западној трибини, рефлекторе и
настрешницу на западној трибини, а у последњој реконструкцији и седишта на
северној и јужној трибини, са чијом реконструкцијом је број седећих места на
стадиону повећан и износи око 10.000 места.
У периоду од 2015. до 2021. године у Крушевцу се изграђује 6 теретана на
отвореном. То су теретане у парковима „Багдала“ и „Пионирском парку“, у
насељима: „Пејтон“, „Расадник“, „Уједињене нације“ и „Лазарица“. Теретане
су намењене за рекреацију и бављење спортским активностима грађана
Крушевца.
2020. године, Крушевац добија нови фудбалски терен са вештачком травом,
трибинама и пратећим спортским објектима на простору некадашњег стадиона
Фудбалског клуба „Борац“ у Бивољу. Исте године, Град Крушевац и Спортски
центар Крушевац завршили су идејни пројекат за реконструкцију затворених
пливачких базена у Крушевцу, чија се реконструкција очекује у блиској
будућности.
2021. године у Крушевцу, почиње изградња фудбалског стадиона на терену
фудбалског клуба „Јединство 1936“ на старом аеродрому. Нови фудбалски
стадион у Крушевцу, у складу са урбанистичким пројектом, градиће се око 2,5
км југоисточно од центра града, на локацији старог аеродрома. Предвиђено је
да се комплекс нешто веће површине од 31.000 м2 састоји од фудбалског
терена, атлетске стазе, западних и источних трибина, ограде терена и ограде
стадиона. Пројектовани капацитет стадиона који ће користити ФК „Јединство
1936“ је 1300 седишта и то 800 седишта на западним и 500 седишта на
источним трибинама. На стадиону је пројектован фудблски терен димензија
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100 х 64 м са вештачком травом и атлетском стазом са тартан подлогом са 4
пруге.
Из свега наведеног, можемо закључити да су Република Србија и Град
Крушевац последње деценије учинили много за репарацију постојеће спортске
инфраструктуре и изградњу нове, савремене, у циљу стварања бољих услова
за бављење спортом грађана Крушевца. На тај начин су се створили услови за
масовно бављење спортом и остваривање врхунских спортских резултата.
Град Крушевац, својим великим улагањима у спортску инфраструктуру, заузео
је препознатљиво место на спортској мапи Србије и Балкана. Створени су
повољни услови за бављење спортом, спортском рекреацијом и спортским
туризмом у Крушевцу. Остало ће бити велика обавеза крушевачких спортских
организација, спортских радника и спортиста, да својим самопрегорним
радом, залагањем и знањем, Крушевац достојно репрезентују на националном и
међународном нивоу.
У Крушевац, у досадашњој историји спорта, спортисти су доносили најсјајније
медаље са свих националних и међународних спортских такмичења, само су
изостала одличја са Олимпијских игара. Нека то буде циљ садашњим и
будућим, крушевачким, спортским генерацијама.
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