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Десивојевић Цветковић: Тимски
пронашли прави рецепт за успех
Годину дана рада новог руководства Српске триатлонске уније

ФОТО: 11Три Београд

За триатлон који је тренутно најбрже растући спорт у свету, ствари у Србији су донедавно
текле доста споро, готово неприметним напретком и развојем. Док су се остале земље широм
планете утркивале у прикупљању што већег броја медаља с најзначајнијих такмичења,
повећању броја спортиста и померању граница у комплексној организацији трка, српски
триатлон је некако тапкао у месту. Било је видљивих помака у неким сегментима, али највише
захваљујући ентузијазму малобројних појединаца.

Пре годину дана дуго очекивана и далеко потребна адреналинска инјекција разбудила је и
оживела Српску триатлонску унију (СТУ), када је њено вођење преузело ново руководство на
челу са Маријом Десивојевић Цветковић. Уз нове и старе сараднике кренуло се са озбиљним
радом, према детаљно испланираној и дугорочној стратегији, а већ после једне сезоне



напредак је више него приметан. О томе како је протекло изазовних годину дана за „Журнал“ је
причала Марија, која поред успешне пословне каријере, остварује исто тако запажене
резултате и у овом спорту.
Као једну од најважнијих ставки Вашег програма истакли сте рад са млађим категоријама. Који
су конкретно кораци направљени на том пољу и шта је учињено у циљу привлачења што више
деце у овај спорт?
– Наш стратешки циљ је укључивање што већег броја деце у различите програме и такмичења.
Широка база основа је за стварање успешних спортиста. Свако наше такмичење увек има
посебне трке за најмлађе у којима су дистанце прилагођене старосној доби. У прошлој години
је више од 300 деце завршило барем једно такмичење. У циљу додатне промоције покренули
смо Крос серију од пет трка у крос триатлону и крос дуатлону. Уз помоћ Министарства
омладине и спорта и Европске триатлонске уније (ЕТУ) реализовали смо три развојна кампа у
Србији, а наши најперспективнији спортисти и њихови тренери учествовали су на камповима у
Шпанији, Румунији и Грчкој – истакла је на почетку разговора Марија Десивојевић Цветковић.
Велика пажња посвећена је стручном усавршавању тренера и судија. Колико је активности на
овом пољу планирано за текућу сезону?
– Уз помоћ ЕТУ у 2019. ће у Србији бити реализован програм за техничка лица за ниво 1, на
којем ће поред наших учествовати и судије из других земаља Европе. Наши најбољи тренери
наћи ће се на семинару за ниво 1 у Летонији, за ниво 2 у Пули, као и на развојним камповима
ЕТУ. Ми ћемо организовати два семинара за тренере који раде у клубовима и два семинара за
судије. Ови семинари се реализују по стандардима ЕТУ и бесплатни су за све учеснике. Циљ
ових активности је јасан – повећати квалитет сваког такмичења у земљи, али и омогућити да
наше судије напредују и на међународном плану и тако са трка на којима раде у Србију донесу
најбоља искуства и праксу. Пре неколико седмица добили смо и прву велику потврду да овај део
посла радимо како треба, јер је наша Људмила Медан изабрана за техничко лице на Олимпијским
играма у Токију, што је велико признање од стране Светске триатлонске уније (ИТУ) и за
Људмилу и за наш савез.

ПОБЕДИТИ И НАЈМОЋНИЈЕ
Из Вашег угла као активне триатлонке и сада председнице СТУ, сматрате ли да је Србија спремна
да стане раме уз раме с другим земљама Европе када је реч о организацији такмичења, стручном
кадру, па и разумевању и едукацији шире јавности о најбрже растућем спорту на свету?
– Имајући у виду нашу стартну позицију, број активних спортиста, буџете, спонзорске уговоре и
слично, требаће нам још неко време да почнемо да се равноправно носимо са развијеним
државама Европе. У некима од њих је триатлон предмет у школи, присутан је у војсци, неке
уније имају и по седамдесет стално запослених, а ми сада покушавамо да организујемо прва
школска такмичења и тестирања. Прави спортисти се никада не предају и знају да је уз мало
талента и огроман труд могуће победити и оне најмоћније. Не бисмо се прихватили овог посла да
немамо велике планове и све ћемо учинити да организујемо светска такмичења, да наши
спортисти учествују на највећим тркама у иностранству и да имамо учесника Олимпијских и
Параолимпијских игара – истакла је Десивојевић Цветковић.

Оно што је недостајало српском триатлону јесте организација међународних такмичења. Колики
је изазов био добити домаћинство Европског купа за јуниоре?
– ЕТУ је показала да има поверење у организационе и кадровске потенцијале Српске
триатлонске уније, тако да смо релативно лако добили право да ове године организујемо
Европски јуниорски куп. Свесни смо, наравно, колики је то изазов. Стандарди организације
европских такмичења су изузетно високи и захтевају укључивање великог броја људи
различитих нивоа стручности. Надамо се да ће успешна организација јуниорског купа бити
улазница за домаћинства у елитној конкуренцији.



Шта је све учињено на пољу, очигледно далеко боље, сарадње са ЕТУ и ИТУ?
– У 2018. години остварили смо врло успешну сарадњу са поменутим институцијама. Од те сарадње
директну корист имали су наши спортисти, али и тренери и судије. Развојне програме који су
реализовани у Србији, ЕТУ је помогла са 10.000 евра. Овде није урачуната индиректна помоћ кроз
учешће у програмима у иностранству, који су за спортисте и тренере били бесплатни. ИТУ је у 2018.
години за пет такмичења Светског купа формирала Асикс триатлон тим и на четири трке у њега је
уврстила нашег најбољег триатлонца, Огњена Стојановића. Поред финансијске помоћи ово је
признање и велика подршка Огњеновим напорима да се квалификује на Олимпијске игре 2020.

Сумирајући прву сезону на челу СТУ, да ли сте задовољни учињеним? Колико је нова улога у
којој сте се нашли за Вас била изазовна и колико сте је, по Вашем мишљењу, успешно одиграли?
– Иако је триатлон углавном индивидуални спорт, ниједан успех не може да се направи без
тима. Тако је и у руковођењу спортском организацијом. Ми смо процес промена у СТУ почели као
тим искусних и зрелих људи, који су се доказали у својим професијама и као такви с лакоћом смо
направили организацију, формирали тимове који се баве специфичним групама послова, дефинисали
конкретне циљеве и бацили се на посао. Искористили смо велико знање и искуство које имају
наши клубови, додатно их оснажили, али и подржали оснивање неколико нових. Већина смо
страствени триатлонци и љубав према овом предивном спорту, у комбинацији са искуством у
вођењу великих организација, прави је рецепт за успех. Задовољни смо постигнутим у 2018. и
спремамо се да у овој години будемо још успешнији – поручила је Десивојевић Цветковић.

ПРИЗНАЊЕ ИЗНЕНАДИЛО СТУ
СТУ је у фебруару, поред Македоније и Летоније, номинована за најбољу организацију године
међу земљама у којима је триатлон у успону. Може ли се ово сматрати првим знаком да је Србија
коначно запажена на европској мапи триатлона и да боље ствари тек следе?
– Ми смо задовољни што је ЕТУ препознала резултате наших спортиста, као и позитивне
ефекте реализованих програмских активности у 2018. На основу тих, али и неколико других
критеријума, ЕТУ нас је уврстила међу три најбрже растуће уније. Имајући у виду да је то била
прва година рада новог руководства и да ће неки програми које смо започели дати резултате
тек у наредним годинама, ово јавно признање нас је изненадило. Због позитивних ефеката
наших активности које су препознате, у овој години је повећан број програма које ће ЕТУ
реализовати у Србији – објаснила је Десивојевић Цветковић.
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