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ТРЕ НЕР КАО ПРИ МЕР

ЈЕЛЕНААРУНОВИЋ
Се лек тор у стре ља штву

Т
е шко је, или го то во не мо гу ће, за
ми сли ти дан без ве сти о спор ту. 
Ре зул та ти спор ти ста, по стиг ну ти 
у дре су ре пре зен та ци је или клу
ба, сва ко днев но при вла че па жњу 

ме ди ја. Ус пе си оства ре ни на свим ме ри ди ја
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ни ма бр зи ном све тло сти на ђу 
пут до пу бли ке. Бље ште ре зул
та ти срп ских aсова и као маг нет 
при вла че па жњу де це ко ја же ле, 
фа сци ни ра на сво јим спорт ским 
идо ли ма, да се упу сте у спорт
ску аван ту ру. Мо ти ви са на ту ђим 
успе хом, по ку ша ва ју да се до ко
па ју зве зда, да се поп ну на Олимп 
и бу ду до стој на мо ти ва ци ја бу
ду ћим на ра шта ји ма.

У са да шње вре ме по сто ји ви
ше оп ци ја не го ика да. Њи хо во 
по сто ја ње је оправ да но и свр
сис ход но са мо са мо уко ли ко по
сто ји же ља де те та , ре ше ност и 
по др шка ро ди те ља. До ступ ност 
да је мо гућ ност де ци да се опро
ба ју у ви ше раз ли чи тих спорт
ских ак тив но сти и оста ну у оној 
ко ја им нај ви ше при ја и у ко
јој, под над зо ром струч ног ли

ца, по сти жу нај бр жи на пре дак. 
Та ра зно вр сност ви ше ни је при
ви ле ги ја ста нов ни штва ве ли ких 
гра до ва, већ је све при сут ни ја и 
у ма њим сре ди на ма. Ши ре њем 
ба зе, ми, тре не ри, до би ја мо ве ћу 
мо гућ ност ода би ра, са крај њим 
ци љем се лек ти ра ња нај бо љих, 
ра да са њи ма и пра ће ња и ути
ца ја на њи хов раз вој. 

Ка да го во ри мо о стре љач ком 
спор ту, де це ни ја ма се, кроз из
ван ред не ре зул та те по је ди на ца 
и еки па, по ди зао реј тинг срп
ске ре пре зен та ци је. Ти кон ти
ну и ра ни ус пе си би ли су сво је вр
стан по зив са да шњим асо ви ма, 
да до ђу у стре ља ну, и опро ба ју се 
у овом спор ту. Мо ти ви са ни до
стиг ну ћи ма прет ход ни ка и сво
јих спорт ских узо ра, а по др жа ни 
од стра не по ро ди це и окру же
ња, упу сти ли су се у не по зна то. 
Исто ка ко се упу сти сва ко де те 
школ ског уз ра ста, ко је од лу чи 
да део свог сло бод ног вре ме на 
про ве де у не кој шко ли ци спор
та. Ка сни је, ка ко вре ме про ла зи, 
та ко та ак тив ност по ста је ин те
грал ни део сло бод ног вре ме на. 
Са по бољ ша њем ре зул та та ра сту 
ин те ре со ва ње и мо ти ви са ност, 

па у ка сни јим фа за ма, ба вље ње 
спор том за у зи ма зна чај но ме
сто у жи во ту шко ла ра ца.

Упо ре до са по ве ћа њем зна ча
ја уче шћа у иза бра ној спорт ској 
ак тив но сти, ра сте и уло га тре не
ра у це лом про це су. Тре нер, чи је 
је при мар но за ду же ње пла ни
ра ње, спро во ђе ње и кон тро ли
са ње тре на жнотак ми чар ског 
про це са, има и вас пит ну уло гу. 
Пер ма нент ним ин си сти ра њем 
да шко ла и спорт мо гу и мо ра
ју да иду за јед но, уз ис ти ца ње 

пра вих при ме ра ко ји се на ла зе 
у окру же њу, он вр ши по зи ти
ван ути цај на про цес струк ту
ри са ња вре ме на сва ког де те та. 
Тре нер ко ји под сти че по сти за ње 
за до во ља ва ју ћег успе ха у шко ли 
уз сва ко днев но ба вље ње спорт
ском ак тив но шћу је тре нер ко ји 
од са мог по чет ка учи сво је спор
ти сте да све мо же да се по стиг не 
ако се вре ме до бро ис пла ни ра. 
Због то га та де ца, а ка сни је сту
ден ти, има ју мо гућ ност да бу ду 
успе шни не са мо у јед ној ак тив
но сти, већ мо гу ускла ди ти ви ше 
ак тив но сти уз по сти за ње ви со
ког ни воа ре а ли за ци је.

Да би тре нер био фи гу ра ко
ја мо же да из не се све на ве де но, 
он мо ра да бу де до бар при мер 
сво јим спор ти сти ма, и да ни ка да 
не уђе у зам ку оно га “Не гле дај 
шта ра дим не го слу шај шта ти 

при чам”. То под ра зу ме ва не пре
ки дан рад на се би и по бољ ша
њу соп стве них ква ли фи ка ци ја, 
уз по сто ја ње, под сти ца ње и одр
жа ва ње обо стра ног по што ва ња 
свих уче сни ка про це са. Да би се 
на пра ви ло плод но тле за оства
ри ва ње ре зул тат ског на прет ка 
спор ти ста по треб но је из гра ди ти 
од нос ли шен сум ње, не по што
ва ња, про би ја ња по ста вље них 
гра ни ца, не по ве ре ња…

Ипак, ја сно је да не осва ја ју ме
да ље или не до ђу до ре пре зен та
ци је сви ко ји се так ми че. Ме ђу
тим, уче ста ла је по ја ва да на кон 
за вр шет ка шко ло ва ња, они ко
ји се не ба ве спор том на про фе
си о нал ном ни воу, бу ду но си о ци 
упра вљач ке функ ци је у клу бо
ви ма и са ве зи ма. Због то га мо

же да се ка же да је сва ко ко је по 
би ло ком осно ву био део спор та, 
ути че на одр жа ње и по бољ ша ње 
си сте ма, без об зи ра на ни во по
стиг ну тих успе ха то ком тра ја ња 
сво је спорт ске ка ри је ре.

Вр хун ски ре зул та ти ко је срп ски 
стрел ци по сти жу у кон ти ну и те ту 
већ пар де це ни ја пра ви су по зив и 
пу то каз за све оне ко је при вла чи 
по ми сао о овом спор ту. 

Ро ди те љи, без бо ја зни, по
бу ди те и по др жи те же љу свог 
де те та да оде у нај бли жу стре
ља ну, да про ба и да оста не у 
стре ља штву. 

На ши асо ви су по ка за ли да је 
мо гу ће ди рект но из Ср би је по ко
ри ти свет. Ка ко пу то ва ње од хи
ља ду ми ља по чи ње пр вим ко ра
ком та ко је и пут до вр ха Олим па 
ду га чак, али и сва ког да на кра
ћи баш за тај је дан дан.


