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рку под називом Coca-Cola Happy run, која је одржана
19. октобра 2014. године, Матуранти маратонци
интензивно су припремали три месеца. Како се дан Трке
приближавао, тако су и организатори имали све више посла, па
су, веома често, у школи остајали дуго након последњег звона.
Веома је битно напоменути да је Трка имала хуманитарни
карактер, будући да је део новца од сваке пријаве дониран
Свратиштима за децу у Београду. Такође је на лицу места
постављена и кутија у коју је могао да се донира новац, а
маратонци су организовали и прикупљање гардеробе за децу из
свратишта.
Место одржавања Трке је било Ушће, код споменика
Вечне ватре. Организатори су водили рачуна о свему, па су тако
организоване трке основаца на 800 метара. Ученици основних
школа су били подељени у следеће категорије:

Дечији крос 800m
Основна школа I-II разред дечаци
Основна школа I-II разред девојчице
Основна школа III-IV разред дечаци
Основна школа III-IV разред девојчице
Основна школа V-VI разред дечаци
Основна школа V-VI разред девојчице
Основна школа VII-VIII разред дечаци
Основна школа VII-VIII разред девојчице

Након уводних трка, на ред је дошао главни догађај, а то је
Трка задовољства на 5 километара. Учесници Трке су били
подељени у следеће категорије:
HAPPY RUN 5km
Апсолутна мушка
Апсолутна женска
Средње школе дечаци
Средње школе девојчице
Земунска гимназија дечаци
Земунска гимназија девојчице
Најмлађи учесници Трке задовољства били су
једанаестогодишњаци, Јовановић Лазар и Јецић Хана, док је
најстарији учесник Трке, Античевић Горан, који има педесет осам
година.
Иако су сви учесници Трке били веома весели, за
највеселијег учесника је изабран ученик Земунске гимназије
Никола Јовановић (II10).
Најбољи у категорији Земунска гимназија дечаци:
Кокановић Андрија (II10): 19,46
Јецић Владимир (III 7 ): 19,53
Ивановић Стефан (II 6 ): 21,05
Земунска гимназија девојчице:
Миленковић Анђела (IV2): 28,33
Бјелановић Настасија (IV3): 30,26
Поповић Александра (II3): 30,32
Сви учесници Трке задовољства добили су дипломе,
мајице и медаље, док су најбољи у свим категоријама награђени и
пехарима. У ишчекивању званичних резултата Трке, присутни су

се забављали у бројним активностима, као што су трке у
џаковима, такмичење у надвлачењу конопца, демонстрацији
аикида, игрању бадминтона и симулирању веслања.
Трку задовољства су истрчала и два веома посебна
учесника, ретривери Меда и Лекс.
По завршеној Трци сви учесници су могли да се освеже и
окрепе. И у овом сегменту су организатори догађаја показали
креативност и маштовитост, док се за пиће побринуо спонзор
Coca-Cola.
На самом крају нашег извештаја желимо да се захвалимо
свима који су помогли да овај хуманитарни догађај буде
организован на овако високом нивоу.
Први међу једнакима је Саша Порубски, који је идејни
творац свега. Свесрдну помоћ имао је од фитнес студија
„Feellife“, Ки аикидо клуба „Мусаши“, Бадминтон клуба „Clear“,
Веслачког клуба „Графичар“ и Наутичког клуба „Лиман“.
Такође се захваљујемо професорима Земунске гимназије
који су својим присуством подржали манифестацију, као и
директору Гимназије, Милошу Бјелановићу, који је уручио
награде најбољима у категорији Земунска гимназија дечаци и
девојчице.
Посебну захвалност организатори дугују главном спонзору
Трке задовољства Coca-Coli, Војсци Србије која је уступила
шаторе, као и клиници Bel medic која је бринула о здрављу
учесника и посетилаца.
Наравно, највећу захвалност и похвалу заслужују
волонтери, ученици Земунске гимназије, без чијег, готово
даноноћног, ангажмана све ово не би било изводљиво.
Видео снимак Tрке из ваздуха можете погледати овде.
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