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Заједничким
снагама до
стварања нових
шампиона
Година на измаку биће
запамћена по корацима
од седам миља које је
Спортски савез Београда
направио да би повратио
углед институције, у коју
спортисти, тренери и
остали спортски радници,
не само из главног града, долазе као у
своју другу кућу.
Крајем 2018. године на чело кровне
спортске организације престонице дошао
је Драган Томашевић, чији је један од
првих стратешких потеза био да у првог
оперативца ССАБ промовише младог, у
исто време искусног спортског радника
Николу Пенића, који је својом енергијом
и идејама дао значајан импулс нашој
организацији.
Током 2019. године покретањем низа
пројеката, иначе сјајна сарадња са
Секретаријатом за спорт и омладину
Града Београда добила је неке нове
обрисе. Били смо гости свих гранских
спортских савеза, наших чланица, са
жељом да заједничким снагама дођемо до
нових идеја како да унапредимо сарадњу
на задовољство свих. Организован је
низ едукативних семинара у сарадњи
са Здравственом комисијом ССАБ и
Антидопинг агенцијом Републике Србије,
где су сви заинтересовани могли да
чују изузетно корисне информације за
унапређење свог рада. Потписано је
више споразума о сарадњи за значајним
институцијама за функционисање спорта
у Београду. Промовисали смо нови
изглед сајта, телефонском апликацијом
наставили да газимо у корак с временом
у којем модерна технолошка решења
добијају све већи значај.
Кроз БГ Победника, легитимног
наследника БГ Тријумфа, уливамо нову
снагу спортистима, од оних најмлађих до
кандидата за одличја на највећим светским
такмичењима, што можете да видите
прелиставајући ово најновије издање.
Данас, у наше просторије које изгледају
као апотека, сви они којима је спорт друго
име улазе са осмехом.
Београдски спортисти су током
ове године остварили огроман број
врхунских резултата кроз клупска и
репрезентативна такмичења, а наш
заједнички циљ је да им створимо услове
за још боља остварења. Уз обавезу да
наставимо још снажније да радимо на
просперитету спорта у главном граду
Србије, Спортски савез Београда жели
вам срећну нову, олимпијску 2020. годину!
Дамир Радовић
Број 2 - 2019. Излази периодично.
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Немања Мајдов, најбољи српски
џудиста, о години успеха и
наредним великим плановима

ЖЕЛИМ МЕД
ЗАШТО НЕ Б
Д

уго српски џудо није имао
оваквог спортисту, правог борца.
У последњих неколико година
суочавао се и са повредама, али је увек из
свега излазио још јачи. Немања Мајдов,
младић о коме прича цео свет, Србин из
Републике Српске, репрезентативац и
члан београдске Црвене звезде.

Како оцењујеш своје наступе
на недавно одржаном Светском
првенству у Јапану, као и на Гренд
слему у Бразилији? На оба такмичења
на грудима ти се нашла бронзана
медаља.
- Презадовољан сам са оба турнира,
посебно Светским првенством у Јапану,
што је моја друга светска медаља. Ако
узмемо све околности које су ме снашле
пре два и по месеца, сав притисак и
ризик под којим сам отишао, ова бронза

можда сија и сјајније него оно злато
из Будимпеште, наравно ако гледамо
с једне стране, а са друге стране ипак
светски шампион је светски шампион.
Али ова медаља стварно има посебну
причу, јер сам имао операцију колена
два месеца пре првенства. Отишао
сам без посебних припрема, али сам,
хвала Богу, и са једном ногом успе да
победим пет мечева у једном дану и да
се опет попењем на постоље светског
шампионата други пут у каријери. После
тога сам се базирао на наставак процеса
опоравка и јачања колена, али сам
одлучио да идем у Бразилију такође због
бодова за Олимпијске игре и дошао сам
до бронзе - истиче Немања Мајдов.
Џудо стручњаци су сагласни
да си познат као такмичар који
изузетно тешко пада и који је веома

ДАЉУ У ЈАПАНУ,
БИ БИЛА ЗЛАТНА!
непредвидив, јер располажеш и
користиш разноврсне технике. Како то
коментаришеш?
- Тако је, тешко падам. То је тачно и
то је можда једна од највећих врлина
џудиста у свету – ко тешко пада, нико
га не воли видети у жребу. Разноврсне
технике које користим, одмалена ми
је усадио мој тренер и отац Љубиша
Мајдов Докторе. Вежбали смо, који год
нам борац дође и у којој год позицији да
се нађемо, да имамо пар решења, да се
не може десити ништа непредвидиво. Не
можемо доћи у позицију да пре жреба
молимо Бога да нам не дође одређени
стил или врста борца, већ да имамо увек
два-три одговора у рукаву, јер да бисте
били најбољи, морате да имате одговор
на све и да победите све и ми смо зато
постали то што јесмо данас.

Познато је да духовну снагу и мир
потребан за врхунске резултате
проналазиш у великим српским
светињама – на Хиландару, Острогу...
Шта је за тебе вера?
- Вера је за мене све, највећа љубав и
она треба да је највећа љубав свих нас.
Главна мотивација и снага и све што
ме покреће у овом свету је вера и љубав
према Богу, јер Он нам је дао све. Са
спортске стране мени је дао највише
него било ком Србину у овом спорту. С
друге стране, ја се не вежем ни за шта
материјално, ни за један резултат, него
се вежем за неке људске вредности, за
то какав је ко човек. Трудим се да будем
на тој страни што бољи. Искрено, пре
сваког битнијег турнира идем на духовне
припреме, обилазим манастире. На
Светој Гори сам задње четири године,
у контакту сам са духовницима. Тако

да ми то даје највећу енергију и снагу и
то ми пре мечева даје највеће смирење.
Сваки спортиста има неки свој начин да
дође у стање благостања или тог неког
идеалног осећања, а ја ту долазим кроз
веру. Слава Богу за све!
Узор си многим младим џудистима
који већ дуже време прате и радују се
твојим наступима. Да ли си ти имао
узоре када си почињао?
- Искрено, јако ми је драго што сам
узор деци, јер у данашњем свету имамо
много самопрозваних звезда и лоших
узора нашој деци. Драго ми је да ја будем
један од светлих примера, а има нас
сигурно још много на кога ће се млади
угледати. Трудим се да се покажем у
најбољем светлу. То ми такође даје једну
додатну мотивацију, која ме покреће
када останем без горива, јер знам да
3

Која је твоја порука младим
спортистима, пре свега џудистима?
- Моја порука младима, посебно
џудистима и свим спортистима је да
сањају велике снове, да верују у себе и
да се моле Богу да им да снаге да се могу
посветити томе. Треба да имају велики
циљ, јер ко има мали циљ, доћи ће до
њега лако и ту остаје, а ко тежи великом
циљу и направи визију, Бог ће да
обезбеди, помогне и нађе пут до њега јер
види сваки уложени труд. Верујте у себе,
верујте да и ми са ових простора можемо
да будемо на врху света, не мора то да
се види на мени, има још много лепих
примера у другим спортовима. Немојте
да имате предрасуде које постоје не само
код деце већ и код родитеља и тренера
типа: „Баш ће моје дете да буде најбоље
на свету...“. Сви ми исто спавамо, исто
једемо, имамо две ноге и две руке... тако
да немојте да имате те предрасуде, већ
верујте у себе и с Божјом помоћи доћи
ћете до циља.
Какви су ти планови за даља
такмичења до краја ове године?
На којима планираш наступе и шта
очекујеш?
- Немамо сада неке велике циљеве,
последњи велики циљ је било СП на
којем сам освојио медаљу, следећи циљ
су Олимпијске игре. Ја сам тренутно у
норми, али код нас се норма сече у току
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СЛОБОДАН ЂУРИЋ

ће деца гледати у мене и да ће некоме
мој успех бити подстрек да и они буду
шампиони. И ја сам био такво дете, и
ја сам имао узоре, и гледао сам и знао
да шта год они ураде и ја морам то
тако да урадим, да постанем и будем
бољи. Јер ако ја својим радом и успехом
мотивишем бар једно дете да сутра
постане шампион и да ме наследи, да
сутра оно мотивише некога другог, знам
да сам успео.

наредне године, тако да сада морам да
одржавам норму и да сачувам бодове.
Моја наредна такмичења су сви Гренд
слемови и Гран пријеви. А имаћу и
Лигу шампиона у Лисабону са Црвеном
звездом. На том пољу нападамо злато,
прошле године смо
узели бронзу, што је
била прва клупска
медаља у историји
Србије и то је велики
успех, а ове године
циљамо неку већу
медаљу, односно злато. То је, дакле,
један од тимских циљева. Затим мој
даљи циљ је Мастерс у децембру у Кини,
30 најбољих џудиста на свету, и он носи
велике бодове за ОИ, то је мој циљ што
се тиче форме.

медаља која недостаје мојој колекцији од
седам европских и две светске медаље.
Фали још само ова, што ће да буде мој
врхунац. Мој циљ и очекивање није само
да се пласирам на ОИ, јер ја сам већ
шампион света и шта год да се деси увек
ћу бити шампион света,
а не само олимпијац.
Зато желим да будем
олимпијска медаља,
олимпијски шампион
и сигурно ћу све да
подредим томе јер
немам шта да изгубим.
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Следеће године је најважније спортско
такмичење у спорту - Олимпијске игре.
И то у колевци џудоа у Јапану. Са
каквим амбицијама идеш?
- ОИ су мој циљ одмалена, једина

Каква је била твоја каријера до сада?
Колико је било успона и падова?
Колико си задовољан постигнутим?
- Моја каријера до сада је била, да
кажем, сјајна. Да сам као мали сањао да
ће ми каријера бити оваква, ни ја, ни мој
отац и тренер, ни брат Стефан, ни моја
мајка Биљана која све то прати, не бисмо
веровали да ћу успети остварити овакву
каријеру. Наравно, увек нам је циљ био

НАГРАДА
И ОД ДОДИКА
Током каријере освојио је доста
награда. Немања је био најбољи
спортиста СД Црвена звезда,
један од најбољих спортиста
Србије, најбољи спортиста Града
Београда, најбољи спортиста
Републике Српске.
Носилац је Ордена заслуга за
народ, од председника Милорада
Додика. Заједно са оцем је
проглашен за српске витезове.

да далеко догурамо, али да ће то бити
овако, да ћу бити најбољи југословенски
борац свих времена, сигурно да нисмо
помишљали. Али наравно Бог награди
сваки труд и сигурно да ништа није
случајно. Као пионир сам био јако
добар, са преко 200 медаља, и чак
сам од 2006. до 2009. године био
непоражен са 198 узастопних победа.
Прешао сам у кадете где сам освојио
осам медаља са европских купова, био
сам вицешампион Европе и први на
светској ранг-листи. У јуниорима сам
био два пута шампион Европе, такође
сам као јуниор наступао на првенству
Србије за сениоре и постао најмлађи
првак у историји до 81 кг, и тај трон сам
одбранио следеће две године.
А онда сте прешли у сениоре и
наставили истим ритмом, медаље и
само медаље.
- Са 21 годином био сам шампион
света, најмлађи из Европе у
мојој категорији – 90 кг, па онда

вицешампион Европе, па светска
бронза ове године, и освојио сам Гренд
слем и Гран при турнире. Али било
је и падова, доста повреда. Имао сам
неколико тешких повреда које су ме
удаљиле од струњаче, у задњих четири,
пет година по пет, шест месеци. Мој
доца Александар Јаковљевић ме сваки
пут вратио из тешких ситуација, али
то је нешто што ме ојачало и све се
десило с неким Божјим разлогом,
враћао сам се још јачи и увек сам после
повреда правио велике резултате. То
је доста утицало на
моју психу, некога
то убије а некога
очеличи. Моја
каријера одмалена
је непрестана
борба, један пут
преко трња до
звезда, не само
мене већ и мојих
родитеља и
породице. Ми смо
тим који је заједно
савладао све
могуће препреке и
борио се заједно.
Наравно, велику
захвалност
дугујем господину
Ивану Тодорову
који ме је 2013.
године довео у
Црвену звезду и
коме би и цела
Србија требало
да буде захвална што је препознао мој
таленат и довео ме у Србију и у Звезду.
Отац Љубиша је некада био џудиста,
сада ти је тренер. Брат Стефан је
такође успешан џудиста. Ко је најјачи
у породици Мајдов?
- Тако је, отац је био џудиста, мој
покојни деда је такође био инструктор
џудоа у војсци, тако да могу да кажем
да нам је то у породичној традицији. То
нам је у крви. Брат је успешан џудиста,
две године је старији од мене, и он ми је
био узор који ме је извео на пут, пратио
сам га као и сваки млађи брат што ради.
Стефан је вишеструки првак Балкана
и Србије. Био је трећи на европском
првенству за јуниоре, тада сам ја био
први и то је било први пут у историји
овог спорта да се два брата пењу на
победничко постоље у истој категорији,
а на клупи као тренер седи отац, који
нас је од малих ногу узео под свој
спартански режим одгоја и тренинга,
тако да је то био посебан моменат.

Велику заслугу има мајка Биљана која
је главна подршка. Иако смо можда нас
тројица физички јачи, она је ипак тај
стуб који нас држи на висини задатка
својом снагом духа и воље. Отац је
проглашен за најбољег тренера Европе
за 2017. годину и то је први пут да је
неки џудо тренер из Србије добио ту
награду.
Познато је да си велики патриота.
Шта за тебе значе Република Српска,
Косово и Метохија и Република
Србија?
- Трудим се и мислим да јесам
патриота. Ја волим Републику Српску,
Косово и Метохију и Србију, као и све
Србе на планети. Поносан сам што сам
Србин и покушавам да представим
Србију у свету у најбољем светлу и Србе
као једне од најбољих, најспособнијих,
најјачих и најпаметнијих људи на свету.
Трудим се да својим радом докажем
да не може нико лако да нас прегази
и да не дамо лако на себе. Како ја то
волим да кажем: „Не дамо те, земљо
Душанова!“. Репубилика Српска је моја
отаџбина из које сам потекао, а заједно
са њом ја гледам на Србију и на КиМ
као на једну државу и један народ. За
мене је то један посебан вид љубави,
која даје додатну снагу да на најбољи
начин одбраним боје нашег народа који
је много претрпео кроз историју.
Како проводиш слободно време и да
ли имаш неке хобије?
- Слободно време проводим са
породицом и пријатељима. Тренутно
немам много слободног времена јер
покушавам да кроз рад обезбедим себи
доста тога и да након каријере могу
много више да уживам у слободном
времену и људима које волим. Сада
већину слободног времена проводим
са својом девојком Ањом, која ми
је тренутно и велика подршка и
мотивација. То је наравно другачија
врста мотивације од оне од породице,
деце и осталих видова мотивације.
Свака нова мотивација је боља од
претходне, јер је свежија и има своју
причу. Бог ми је послао Ању таман пред
Светско првенство и она ми је била тада
највећа мотивација да победим иако
сам био повређен. Дошла је баш кад је
било најпотребније, одмах у ватру и све
је издржала. Што се хобија тиче, волим
да пуцам, нисам ловац, али волим
да пуцам из свих врста оружја и то је
још један начин на који се решавам
притиска. То ме одмара, одмара и
ослобађа главу од притиска који носим
као професионални спортиста.
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Секретарка за спорт и омладину
Града Београда о досадашњем
раду и плановима за будућност

С

екретаријат за спорт и
омладину Града Београда је
јавни сервис спорта у главном
граду Србије. Од када је на функцији
градске секретарке Драгана Белојевић,
једна од најбољих рукометашица
Србије свих времена, унела је пуно
новина и позитивних ствари у рад
Секретаријата. Прошло је мало више
од годину дана од њеног постављења.
Ове године завршена су два квартала,
а о урађеном и плановима Драгана
говори за БГ Победник.
- Кроз спорт смо научили да
само велики рад доноси резултате.
Радимо без одмора. Завршена су
успешно прва два квартала, Град
улаже у развој спорта у Београду.
Категорисаним савезима се
финансијски помаже за развој
млађих категорија. Успешно
смо одрадили конкурсе за
зимски и летњи распуст, па су
млади могли бесплатно да се баве
спортовима које воле.
Уз одвајања за градске савезе,
који су још примарни циљеви
Секретаријата када су улагања у
питању?
- Секретаријату су примарне ствари
млади, школски спорт и рекреација. У
последњих неколико година учешће
деце у спортским активностима
повећали смо за 50 одсто, а ове
године за још 20 одсто. Планирамо
код школараца у систем да убацимо
још два нова спорта: баскет три на
три и игру између две ватре. Веома
сам задовољна како директорка
Асоцијације за школски спорт, проф.
доктор Весна Ћилерџић са својим
тимом спроводи акције. Наводим
пројекат „Брзином до звезда“.
Град Београд је ове године
пуно средстава уложио и у
инфраструктуру?
- Ове године смо улагали у
инфраструктуру спортских објеката.
„Пионир“ ће током месеца бити
готов, Град је обезбедио средства за
реновирање сале. ГФЦ „Стари Диф“ је
добио средства и реновиране су сала и
теретана, као и базен. Град је преузео
управљање Спортским центрима
„Милан Гале Мушкатировић“ и „Мирко
Сандић Врачар“. Хоћу и овим путем да
пожелим успех новом менаџменту са
директором Јованом Кнежевићем на
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ДРАГАНА БЕЛОЈЕ
БЕОГРАДСКОМ СП
челу. За све ово имам велику подршку
заменика градоначелника Горана
Весића, који се разуме и зна спорт
јако добро. Наравно, све ово не би
ишло овако лепо да наш председник
Александар Вучић није човек који
воли, поштује и јако се добро разуме у
спорт. Ово нису фразе, јер свако може
видети колико се новца улаже у целој
Србији у спорт. И то се осликава на
наше успехе у иностранству.

Новина је и да се помаже сениорским
клубовима који учествују на великим
међународним такмичењима.

- У договору са Славком Гаком,
некадашњим градским секретаром за
спорт, одлучили смо да финансијски
више помогнемо и клубове из главног
града који учествују на званичним
клупским међународним такмичењима.
Ове године ће добити веће износе да
би се припремали да направе што

У ССАБ одлично раде
Секретарку смо питали о сарадњи са
Спортским савезом Беграда.
- Спортски савез Београда је наш
партнер са којим спроводимо доста
пројеката. Тим ССАБ на челу са
Драганом Томашевићем и Николом
Пенићем одлично ради и врло су
амбициозни у спровођењу програма поручила је Драгана Белојевић.

ЕВИЋ: ПОДРШКА ВЕСИЋА
ПОРТУ МНОГО ЗНАЧИ!
боље резултате на европској сцени.
Сарадњом са секретаром Гаком сам
презадовољна и увек је на располагању
да помогне. Од мог доласка на ову
функцију Славко је увек ту да помогне.
Град брине и за младе, кроз
омладински сектор, за који сте такође
Ви надлежни?
- Средства се одвајају и за омладину.
Имамо и канцеларију за младе. У
Секретаријату ради тим који чини

све да се млади најбоље едукују и
помажемо им и кроз конкурсе за
омладинске организације. Млади су
будућност Србије.
Ваш супруг Дарко Белојевић
један је од најпознатијих тренера,
специјалиста за рад са голманима.
Однедавно је у стручном штабу А
селекције Србије.
- Дарко је годинама уз Љубишу
Тумбаковића и готово свуда су били

заједно у иностраним клубовима.
Тада нисам баш пратила њихове
утакмице. Сада су на окупу у Београду
и дефинитивно морам да гледам
фудбал и идем на утакмице. Бити у
репрезентацији на било који начин
је велика ствар. Верујем да ће нам
резултати бити све бољи - закључила
је Драгана Белојевић, која ће са сином
Матијом и ћерком Наташом бити и
највећа подршка супругу Дарку.
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Никола Пенић, генерални секретар
Спортског савеза Београда, за БГ Победник

С

портски савез Београда
је организација која је
препознатљива у спорту не
само главног града, већ и целе Србије.
Са чак 106 чланица, ова организација,
као главни партнер Градског
секретаријата за спорт и омладину,
представља прави ослонац граду за
спровођење великог броја пројеката.
Генерални секретар ССАБ Никола
Пенић после нешто више од шест
месеци, колико је први оперативац
у кровној спортској организацији
престонице, открива кораке
који ће бити предузети у блиској
будућности.
- Београд има 17 општина, од тога 16
има свој спортски савез. Нема га само
највећа београдска општина Нови
Београд, али верујем да ћемо и то
ускоро решити, на опште задовољство
свих спортских клубова на територији
поменуте општине. Сада видите
колика је то спортска снага. Свака
општина има неколико стотина
клубова који морају да се окупе око
свог локалног спортског савеза како
би заједничким деловањем остварили
своје интересе. Дакле, акценат ће
бити на побољшању инфраструктуре
укупног чланства организације коју
оперативно водим. Спортски савез
Београда је повратио свој углед и
битан смо фактор у функционисању
целокупног спорта - истакао је
Никола Пенић.
Млади, а већ искусни спортски
радник објаснио је на који начин
планира да стратешки усмери
деловање ССАБ.
- Клубови морају пре свега да
се интегришу у оквире својих
општинских савеза. Поред чињенице
да би на тај начин све функционисало
по складном систему, чланарином
која би била минимална, омогућило
би се и боље функционисање свог
општинског савеза. Не би могло да се
догоди да партиципирају за средства
у Секретаријату за спорт и омладину
а да претходно о тој намери нису
упознали општински савез, самим
тим и нас. Радићемо интензивно
на реализацији овога о чему сада
причамо. Дубоко сам убеђен да је
то једна од најзначајнијих акција
које планирамо да покренемо 2020.
године. Морају се увести правила и
стриктно поштовати.
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ЖЕЉА НАМ ЈЕ ДА СВАКА

ОПШТИНА ИМА
САЈАМ СПОРТА

Друга новост је, чини се,
најзанимљивија за почетнике у спорту.
- Циљ нам је да свака општина
од седамнаест, колико их имамо,
наредне године уз сарадњу са нама, а
под покровитељством Секретаријата
за спорт и омладину, организује
свој сајам спорта. Била би то
манифестација на којој би се дружили
челници општина са представницима
клубова, спортистима, спортским
радницима, али сви заједно пре
тога са посетиоцима сајма. Ту би
клубови из бројних спортских грана
представили своје дисциплине, а деца
би добила могућност да изаберу своју
спортску будућност. Организацијом
општинских сајмова спорта учинићемо
своје постојање видљивијим и на
тај начин приближити грађанима
могућност да се на општини где живе
баве спортским активностима.
Током ове године наставило се са
едукацијом спортских стручњака,
квалитетно је одрађено неколико
семинара.
- Председник Драган Томашевић
ради одличан посао. Заједно смо на
становишту да нам је наредне године
сваког месеца потребан један семинар,
дакле имаћемо их 12. Планирамо да их
шест буде из области тренерске струке,
где бисмо ангажовали и врхунске
стране предаваче. Других шест би било

намењено спортским бирократама, као
подршка спортским радницима чији
се учинак не види јавно, а без којих не
може да се ради - открива Пенић.
Са Драганом Белојевић, секретарком
за спорт и омладину Града Београда,
успостављена је сјајна сарадња, што
у прошлости са другим секретарима
није увек било тако.
- Драгана је била врхунски спортиста
и лако схвата наше идеје. Подршка
није само декларативна, јасна је
и конкретна. Припремамо израду
монографије о највећим успесима
спортиста из београдских клубова који
су у последњих сто година освајали
медаље на европским, светским
првенствима и Олимпијским играма.
Такође, у поменутој монографији
наћи се се информације о београдским
клубовима који су освајали европске и
светске купове, док ће треће поглавље
чинити сва велика међународна
такмичења чији је домаћин био
Београд. Систематизација ове врсте
података капитална је за читав
београдски спорт. База података са
горепоменутим информацијама, која
ће бити сачињена у наредном периоду,
послужиће будућим генерацијама
као историјска грађа коју ће моћи
да допуњују новим успесима наших
спортских шампиона након сваког
олимпијског циклуса.

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА САЈАМ ФИТНЕСА, ВЕЛНЕСА И ЗДРАВЉА

Н

а Београдском сајму, у Хали 3,
од 4. до 6. октобра 2019. одржан
је трећи по реду Сајам фитнеса,
велнеса и здравља Белфис 2019. Догађај
који је окупио представнике водећих
светских фитнес брендова, али и
наше врхунске спортисте, представио
је посетиоцима последње трендове
и достигнућа из области фитнес
опреме, тренинга, суплементације...
Поред богате излагачке понуде
најсавременијих справа, реквизита,
опреме, одеће, Белфис је током три дана
програма вежбања у различитим зонама
пренео атмосферу коју виђамо у халама
и на бинама највећих европских сајмова.
На 5.000 м2, са више од 60 излагача,
око 7.000 посетилаца, више од 50
програма, преко 100 презентера и 19
сати предавања, Белфис 2019. показао је
да се фитнес бранша у Србији све брже
развија и напредује, као и да можемо
очекивати све веће успехе у наредним
годинама. Медикал чек поинт
забележио је више од 2.500 тестирања,
док је дечја зона изазвала велико
одушевљење најмлађих посетилаца.
Белфис 2019. отворио је државни
секретар Министарства омладине
и спорта Предраг Перуничић, уз
присуство помоћника градоначелника
Града Београда Андреје Младеновића
и великог броја спортских колега и
љубитеља фитнеса.
- У Србији 60 одсто људи нема ни
сат дневно физичке активности, а
сви знамо колико спорт утиче на
друштво у здравственом, психолошком,
социолошком и привредном смислу.
Ако од понедељка неко почне да се
бави спортом и рекреацијом, Сајам је
успео - рекао је Перуничић и истакао да
је у стратегији Министарства циљ да се

Стојаноски захвалио
Министарству
спорта и Граду
Председник Савеза за рекреацију
и фитнес Небојша Стојаноски
захвалио је свима на помоћи да
се трећи Белфис организује и
понуди нове актрактивне фитнес
садржаје.
– Много су нам помогли
Министарство и Град Београд.
Да није њих, овај сајам не би био
овако успешан. Такође, захваљујем
свим фитнес инструкторима,
спортистима и појединцима који
развија рекреативни спорт и да овакви
сајмови промовишу не само фитнес,
него и читав спорт.
Помоћник градоначелника Андреја
Младеновић истакао је да Београд
може да се похвали великим фитнес
клубовима који не заостају за светским.
- Драго ми је што отварамо трећи по
реду Белфис и што је фитнес постао
не само вид рекреације већ и покрет у
нашој земљи. Белфис је један од млађих
сајмова, али је пун енергије и младости
и то је сигурно главна одлика овог сајма.
Важан је због тога што велики број
грађана Србије посећује фитнес клубове,
бави се спортом и њима је Белфис
занимљив - истакао је Младеновић.
Осим тродневног програма у Хали
3, за време трајања Сајма у свечаној
сали Београдског сајма одржана су
и бројна предавања и радионице о
здравој исхрани и развоју фитнеса.
Новина у овој зони едукације јесте и
први форум “Туризам и фитнес”, који
је окупио менаџере и власнике хотела
и одговорио на различите дилеме
- да ли је фитнес само нужно зло у

својим доприносом граде српску
фитнес индустрију - рекао је
Стојаноски.
хотелијерству или пак добар алат за
додатну зараду?
Овогодишњи сајам подржао је и
глумац Александар Радојичић, који се
радо одазвао позиву организатора да
буде промо лице Белфиса.
Ове године Белфис је, осим гостију
из целог региона (Црне Горе, Босне и
Херцеговине, Хрватске, Словеније),
угостио и више од 110 колега из
Немачке фитнес асоцијације (ДССВ),
између осталих, председницу и
генералног секретара ове организације,
директорку највећег европског сајма
фитнеса ФИБО, директоре компанија
водећих фитнес брендова, власнике
фитнес и велнес центара, који из
Београда носе лепе успомене и сви
су сагласни у једном - Београд је
феноменалан домаћин, а Србија земља
која с правом постаје значајна тачка
на мапи европског фитнеса. Наредни
Белфис очекује нас на јесен 2020,
организатор ове манифестације је
Савез за рекреацију и фитнес Србије,
а покровитељи су Министарство
омладине и спорта и Град Београд.

БЕЛФИС ОКУПИО
СВЕТСКУ ЕЛИТУ!
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У Спортском савезу Београда
увели лепу новину, показавши
додатну бригу о својим чланицама

ПОСЕТЕ ГРАНСКИМ
СПОРТСКИМ САВЕЗИМА!

Ж

еља да се из прве руке сазна
како градски спортски
савези у престоници
излазе на крај са изазовима са којима
се сусрећу, као и да им се омогући
да изнесу какве имају потребе у све
захтевнијем времену које не трпи
импровизацију, родила је идеју код
генералног секретара Спортског савеза
Београда Николе Пенића да покрене
акцију обиласка наших чланица.
Представници Стручне службе
ССАБ засукали су рукаве, поред
својих редовних канцеларијских
обавеза кренули су и на терен током
пролећа, да би посао комплетирали
током јесени. Све похвале иду ка
представницима гранских савеза, који
су нас угостили на најлепши могући
начин, кроз отворене разговоре
препознали идеју да само заједничким
снагама можемо да направимо искорак
10

за боље сутра спорта у главном граду
Србије.
Наше колеге из Стручне
службе: Ивана Лукић, Јелена
Јаковљевић, Тања Тошић, Бојана
Милићевић Маринковић, Нина
Пековић Савић, Славен Радонић,

Миленко Марић и Иван Момић
били су учесници овог подухвата, а
информације које су добили, нове
идеје и предлози свакако ће бити од
користи у наредном периоду.
Настављамо даље, све за добробит
спорта и спортиста у Београду.
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Реконструисану халу „Александар Николић” посетили функционери

BEOGRAD.RS

ВЕСИЋ: ИСПУЊЕНИ СУ СВИ
МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ

З

аменик градоначелника
Горан Весић обишао је у
септембру завршне радове на
реконструкцији хале „Александар
Николић” и најавио њено отварање за 1.
октобар, како је касније и било.
Догађају су присуствовали
председник Олимпијског комитета
Србије Божидар Маљковић, председник
Кошаркашког клуба Црвена звезда
Небојша Човић и директор Спортског
центра “Ташмајдан” Милан Нововић.
Весић је истакао да је дворана, која
је симбол кошарке и Београда, добила
ново лице.
- Реконструисана дворана моћи ће
да прими 8.000 посетилаца. Радовима
је остварена већа компактност,
уз испуњење свих међународних
стандарда. Постављен је нови паркет,
замењене су расвета и климатизација.
Такође, постављена су нова седећа
места, нова ложа и покретне трибине,
које су раније морале да се монтирају
и до три сата. Постављена је нова
противпожарна заштита, док је и
таваница добила потпуно ново лице.
Сређују се свлачионице, као и други
делови дворане - истакао је Весић.
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фантастично. Компактнија је хала,
Он је додао да ће у склопу
акустика је додатно појачана - истакао
реконструкције бити потпуно сређен
је Маљковић и додао да се свако
плато испред хале на коме ће се
улагање у спорт многоструко врати.
налазити биста професора Александра
Он је указао на то да је Србија земља
Николића.
- Ово је само наставак улагања државе спорта, али и упозорио да се само 12
одсто наше омладине бави спортом,
у спорт. Раде се стадиони широм
од тог броја само четири одсто под
Србије, као и комплекси за одређене
надзором тренера.
спортове. Град Београд се придружио и
Милан Нововић је подвукао да је
уложио новац у реконструкцију дворане
завршено 95 одсто
„Александар
предвиђених
Николић”,
     
радова и поновио
док ћемо
      
следеће године
„  ”,     да ће хала за
уложити новац у
       утакмице бити
реконструкцију
 „     ”,  „ спремна 1. октобра.
- Остале су
СЦ „Милан Гале
 ”     “ ”
да се ураде
Мушкатировић”,
финесе на уређењу терена, партера
СЦ „Мирко Сандић” на Врачару и
и дела испред хале, уз постављање
“Старог Дифа”. Без улагања у спортске
нових кошева. Битно је истаћи да
објекте, нема такмичења, нити
се кроз реконструкцију и повећање
интересовања навијача, као ни успеха
капацитета хале нису угрозили
спортиста – закључио је Весић.
терени за друге спортове, пре свих за
Божидар Маљковић је у склопу
рукомет и одбојку, као и за одржавање
реконструкције бивше хале „Пионир”
такмичења у борилачким вештинама
најавио отварање и спомен-собе
- истакао је Нововић и захвалио Граду
посвећене професору Александру
Београду и председнику Републике на
Николићу.
реализацији.
- Ово што је урађено изгледа

Београдска асоцијација за школски спорт активна током целе године

ШКОЛАРЦИ
УЖИВАЈУ
У СПОРТУ

Б

еоградска асоцијација за
школски спорт је добровољна
невладина, неполитичка и
непрофитна територијална спортска
организација. Формирана је да
својим деловањем доприноси развоју
и промоцији школског спорта у
граду Београду и Републици Србији.
На челу организације је проф. др
Весна Ћилерџић. За кратко време
поставила је ствари на своје место,
реорганизовала тим и Асоцијација ове
године бележи пуно успеха.

Школарци из Београда могу
бесплатно да уживају у пуно
спортова, у којима се такмиче и
представљају своје школе. Почетком
новембра одржано је завршно
такмичење у баскету 3 на 3 и ова
дисциплина показала се као сјајна.
Одржана су такмичења у футсалу за
ученике основних и средњих школа.
Ту су и такмичења у кошарци,
стоном тенису, пливању, одбојци,
рукомету, гимнастици, атлетици,
стрељаштву, џудоу, ватерполу и игри

између две ватре (ватрене лопте).
Београдска асоцијација за школски
спорт дала је свој допринос и помоћ
у реализацији Европске недеље
спорта, која се одржала широм Србије
од 23. до 30. септембра под слоганом
“Би актив”. Малишани су кроз
спортске игре, дружење и поклоне
уживали у природи и важности спорта
за здравље и одржавање спортског
духа. А истичемо и акције које се
спроводе - “Мини-мини спорт” и
“Брзином до звезда”.

БЕОГРАД ХОЋЕ ГИМНАЗИЈАДУ 2021.
У

Београду су од 30.
септембра до 2. октобра
боравили највиши функционери
Међународне федерације за
школски спорт (ИСФ) како
би разговарали о могућој
кандидатури Србије за
организацију Гимназијаде 2021.
године, која је најмасовније
спортско такмичење након
Олимпијских игара и
Универзијаде. Са председником
ИСФ-а Лораном Петринком
на челу, делегацију су чинили и
генерални секретар Хрвоје Чустоња,
потпредседник Робсон Агуиар,
спортски директор Јосип Кошутић и
члан Извршног одбора Роман Греба.
- Савез за школски спорт Србије је
већ увелико препознат као изузетан
домаћин међународних такмичења
и као такав један је од главних

кандидата за добијање Гимназијаде.
Савез је презентовао и нови пројекат
који укључује и децу основних школа

а који је рађен по угледу на
Гимназијаду, и ово би било
први пут да се овакав формат
такмичења организује у оквирима
Међународне федерације, што
би чинило историјски корак ка
промоцији школског спорта, а све
би кренуло из Београда. Имамо
велику подршку државе Србије,
Министарства омладине и спорта
и Града Београда, без којих не
бисмо на овако високом нивоу
спроводили такмичења у главном
граду - истакао је Жељко Танасковић.
Поред председника Савеза
Жељка Танасковића и генералног
секретара Уроша Савића, састанку
су присуствовали државни секретар
за спорт Предраг Перуничић и
градска секретарка Драгана Белојевић,
који су подржали Савез у даљем раду и
разговарали са представницима ИСФ.
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Стручна саветовања у организацији ССАБ пун погодак

Рвање 

Хала “Враз”
угостила рваче
На 6. међународном турниру у рвању
“Пресидент цуп”, који је одржан у
септембру у Београду, учествовало је
преко 250 такмичара из чак 40 клубова
из десет европских држава. Технички
организатор био је Рвачки клуб Црвена
звезда, а покровитељи такмичења били су
Град Београд и Рвачки савез Београда.
Све борбе одржане су у Спортској
хали “Слободан Пива Ивковић - Враз”.
Представници наших клубова постигли су
одличне резултате, а догађај је испратио
потпредседник ССАБ Младен Кецман.

ССОСИБ 

Београд опен 2019.
Београд је у септембру, шесту годину
заредом, био домаћин Међународних
спортских игара „Београд опен 2019”.
Спортски савез особа са инвалидитетом
Београда био је организатор ове
манифестације, а са циљем да промовише
и афирмише услове и могућности које
наш главни град пружа у напорима за
побољшање услова живота и рада особа
са инвалидитетом, као и унапређивање
њиховог положаја у друштву.
На неколико спортских борилишта широм
Београда надметало се око 500 спортиста
оба пола, свих видова инвалидитета, из
шест земаља, у пет спортских дисциплина.
Спортови у којима су се такмичили
спортисти били су: фудбал, седећа одбојка,
пикадо за слепе, атлетика и карате.
На овом турниру учествовале су екипе из
Србије, Мађарске, Румуније, Словеније и
Шпаније.
Покровитељ ове, по много чему
јединствене манифестације био је Град
Београд - Секретаријат за спорт и
омладину и Секретаријат за социјалну
заштиту. Спонзори манифестације били
су “Еуробанка”, “Отобок”, “Мекдоналдс”,
“Лагор” д.о.о., “Свислајон” и “Хеленик група”.
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ЕДУКАЦИЈА
СЕ НАСТАВЉА

С

портски савез Београда
је током године која је
на измаку, у сарадњи са
градским Секретаријатом за спорт
и омладину, наставио са праксом
организовања стручних семинара.
Због потребе за сталном едукацијом
спортиста, спортских стручњака и
спортских радника, појачан је ритам
предавања, па су до сада организована
три саветовања у организацији
Здравствене комисије ССАБ, а до
краја године,

почетком децембра, заинтересовани ће
још једном имати прилику да слушају
предавања са изузетно интересантним
темама.
Такође, у сарадњи са Антидопинг
агенцијом Републике Србије (АДАС)
организована су два семинара о
антидопинг правилима, која су
изазвала сјајну реакцију код наших
чланица, па су сале у Дому ученика
“Патријарх Павле” и на Београдском
сајму биле попуњене.
Планови Спортског
савеза Београда за
2020. годину сигурно ће
обрадовати све оне који
су жељни нових знања
из области медицине
и спорта. Спрема
се низ едукативних
семинара, а учешће за
све заинтересоване биће
бесплатно.

У Фудбалском савезу Београда
поносни на селекцију 2003.

ПЕХАР ЈЕ
ОСВОЈЕН,
МИКОВИЋ
НАЈБОЉИ

У

чешком граду Брно у септембру је
одржан традиционални, четврти
по реду међународни кадетски
фудбалски турнир „Данубе Моравиа Куп
2019“, на којем је тријумфовала селекција
Фудбалског савеза Београда (дечаци
рођени 2003. године).
Учествовало је осам селекција из
Чешке, Словачке, Пољске, Мађарске,
Словеније и Србије, распоређених у
две групе (група А: Западнословенски
регион, Љубљана, Регион Височина и
домаћин Брно, и у групи Б: Братислава,
Краков, Ђер и Београд). После првог
такмичарског дана наши кадети су
забележили две убедљиве победе над
Пољацима (5:0) и Мађарима (3:0), па су
као победници групе ушли у финале.
У борби за победнички пехар
изабраници инструктора Жељка
Миковића били су бољи од домаћина
такмичења, Брна, савладавши их са 2:0
и то погоцима двоструког стрелца Марка
Јанковића.
Делегацију ФС Београда је предводио
председник ФСБ Илија Петковић, који је
овом приликом имао неколико сусрета

Бокс  

Раднички хоће пехар

Прошле године је стартовала клупска боксерска
лига Србије. После неколико година паузе
љубитељи племените вештине уживали су у
борбама. Ваљевски Металац је освојио титулу
првака државе, а сада је на реду почетак нових
изазова у рингу.
Лигашки део стартовао је 10. октобра. Мечеве
ће директно преносити ТВ Арена спорт. Ове
године Суперлига биће подељена у две групе.
У групи А се налазе Сомбор, Раднички Београд
и Металац Ваљево, а групу Б чине Лозница,

са представницима домаћина и екипа
учесника овог турнира, са којима је
учвршћена дугогодишња успешна
сарадња коју ФС Београда има са
регионима из Чешке, Словачке,
Мађарске и Словеније.

Раднички Крагујевац, Војводина и Наисус.
БК Раднички из Београда се изузетно појачао и
из овог клуба поручује да желе пехар намењен
победнику првенства.
Ненад Боровчанин, председник БСС, некада
боксерски шампион Европе у тешкој категорији,
био је веома задовољан када се обратио великом
броју представника медија.
- Бокс је оживео у Србији, уз велику помоћ
државе и председника Александра Вучића, као
и напора нас у Савезу и представника клубова.
Желимо пуне трибине у сваком граду. Новина
је да ће већина клубова бити појачана са по
два страна боксера. Биће ту Кубанаца, Бугара,
Босанаца. Велика је ствар да и Београд има свог
представника - истакао је Боровчанин.

Бејзбол  

Рад са младима
Бејзбол савез Београда у последња три
месеца је имао јако пуно активности.
Одиграла се Београдска бејзбол лига за децу

до 12 година, одржана су два кампа, такође
за децу до 12 година, као и Трофеј Београда.
Бејзбол савез Београда се определио за рад
искључиво са млађим категоријама и развојем
бејзбола кроз школски спорт.
- Овим акцијама смо приметили тренд све
већег интересовања деце за бејзбол. У свим
нашим активностима активно учествује
Секретаријат за спорт и омладину Града
Београда и генерални спонзор нашег савеза
- истакао је први човек београдског бејзбола
Ђорђе Ајдуковић.
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Веслање 

Београду СП 2023.

Огромном већином гласова - 110:30, донета
је одлука да се 53. Светско првенство
за сениоре 2023. одржи у Београду, на
Савском језеру, на којем ће се делити
највећи број виза за Олимпијске игре у
Паризу 2024.
И то није све, јер је Београд добио и
организацију још једног Светског купа,
годину дана пре Светског првенства, што
ће бити четврти пут након 2012, 2017. и 2018.
године.
- Београд и Србија су се доказали као
одлични домаћини највећих веслачких
такмичења на Ади Циганлији. Захваљујући
великој подршци Владе Србије,
Министарству омладине и спорта и Граду
Београду, избор нашег главног града је и
велико признање Веслачком савезу Србије
и целом српском спорту за континуитет у
изузетном организовању великих светских
и европских такмичења - истакао је
прослављени српски веслач Никола Стојић,
који је био у делегацији ВСС у Линцу.

Бадминтон 

Признање
за Кристину

Србија је добила и трећег судију са
судијском лиценцом Европске бадминтон
конфедерације. После Предрага
Вуковића и Горана Јелесијевића (поседује
и судијски сертификат БЕЦ што је још
више звање), после турнира Светског
сениорског купа "Јонекс Белгијан
интернационал 2019", судијску лиценцу
БЕЦ стекла је и Кристина Јовин. Њено
судијско умеће је на поменутом турниру
било под лупом судијске комисије БЕЦ.
С обзиром на то да је, поред положеног
теоријског теста и на делу показала
висок ниво, Јовин, која је била актер и
овогодишњег Европског првенства за
играче до 17 година у Пољској, и званично
је постала део судијске породице БЕЦ.
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Спортски савез Београда оверио сарадњу са три познате установе

ЗАЈЕДНИЧКИМ
СНАГАМА ЗА
ДОБРОБИТ СПОРТА

В

исока спортско-здравствена
школа, Антидопинг агенција
Републике Србије (АДАС) и
Факултет за спорт и физичко васпитање
Универзитета у Београду нови су
партнери Спортског савеза Београда.
Са овим установама потписани су
споразуми о сарадњи.
ССАБ је већ имао сарадњу са АДАСом кроз организацију семинара,
а заједничким снагама ће се
наставити рад у области стручних
едукација и саветовања о питањима
везаним за борбу против допинга
у спорту и антидопинг правилима.
Са Факултетом за спорт и физичко
васпитање заједнички ће се решавати
и радити на научноистраживачким,
развојним, организационим,
техничким и другим пројектима и
пословима из области спорта.
У сјајном амбијенту београдског
хотела “Москва” АДАС је заступала
директорка, др Милица Вукашиновић
Весић, ФСФВ је представљао декан проф. др Саша Јаковљевић, а споразуме
испред ССАБ потписао је председник
Драган Томашевић.
ССАБ су на овој свечаности
представљали и генерални секретар
Никола Пенић, потпредседник Младен
Кецман, чланови Извршног одбора, међу
којима је био и Петар Ђукић, директор
Спортског центра “Пинки”, као и чланови
Стручне службе. Присутан је био и
Новица Тодосијевић из Секретаријата
за спорт и омладину Града Београда.

Представници наших чланица су и на овај
начин могли да се увере да ћемо заједно
радити на развоју спорта у главном граду,
а сарадња са АДАС-ом и ФСФВ је један од
битних корака у том правцу.
- Желео бих да изразим задовољство
због формализовања сарадње са овакве
две институције. Наставићемо да
радимо у интересу београдског спорта,
да едукујемо спортисте и спортске
раднике, јер смо на заједничком задатку
- рекао је Томашевић.
Проф. др Саша Јаковљевић је истакао
значај промоције београдског спорта.
- Покушавамо на факултету да се
приближимо Београду и Београђанима.
Не видим зашто институција коју
представљам са капацитетима које
поседује не би била на услузи свом
граду. Осећам огромно задовољство
због потписивања овог споразума –
поручио је Јаковљевић.
Др Милица Вукашиновић Весић
задовољна је због формализовања
сарадње са нашом организацијом.
- Започели смо је ове године. Кроз
сарадњу ћемо допрети до још већег броја
спортских радника, тренера и спортиста.
Борба против допинга је веома важна
тема, заједно ћемо радити на едукацији и
побољшању услова за рад у овој области
спорта – истакла је докторка Милица.
Са ВСЗШ споразум је потписан
у просторијама Спортског савеза
Београда. Ову високошколску установу
представљао је проф. др Бранко
Бошковић.

ССАБ у Градској скупштини
организовао изузетно посећен скуп

САРАДЊА СА “NIKE”
И “АБЕЛА ФАРМОМ”

С

портски савез Београда на
свечаном коктелу у Градској
скупштини, у присуству
представника Града, Секретаријата
за спорт и омладину, великог
броја представника чланица наше
организације, медија и пријатеља
спорта, промовисао је нови изглед
веб-сајта, телефонску апликацију, као
и публикацију БГ Победник. Такође,
потписана су два протокола о сарадњи
са реномираним компанијама - „Најки“
и “Протон систем” („Абела фарм”).
Веб-сајт Спортског савеза Београда је
модерног изгледа и лак за сналажање.
Прилагођава се величини екрана
свих уређаја и са лакоћом се користи
и на малим резолуцијама као што су
мобилни телефони. Овај сајт издваја
то што је за његову израду коришћена
Прогресив веб-ап технологија,
која омогућава корисницима да
га инсталирају као апликацију на
својим телефонима. Корисници

могу да приступе сајту чак и када
немају интернет конекцију и то ће им
омогућити да прочитају вести које
су пре тога учитане у апликацију.
Такође, корисници имају прилику
да укључе могућност за примање
пуш нотификација, што ће учинити
да не пропусте нове информације
са сајта, односно апликације за чије
инсталирање нема потребе да се излази
на Плеј продавницу. Самом посетом
веб-сајта са мобилног телефона постоји
могућност да се апликација инсталира
кликом на ед ту хомскрин.
БГ Победник је наследник БГ
Тријумфа, у којем ће се поред
активности Спортског савеза Београда
промовисати и чланице наше
организације, спортске манифестације
у главном граду, као и спортисти из
престонице.
Уз председника ССАБ Драгана
Томашевића, генералног секретара
Николу Пенића,
потпредседника
Младена Кецмана
и чланове ИО,
специјални гости
су били градска
секретарка
Драгана
Белојевић, са
члановима свог
тима, и Ђорђе
Вишацки,
генерални
секретар
Олимпијског
комитета Србије.

Промо трке   

Авала је освојена
Осамдесетих година
прошлог века, по идеји
дугогодишњег уредника
Студија Б Ђока Вјештице,
а по угледу на највеће
светске метрополе (нпр.
трка уз Емпајер стејт
билдинг у Њујорку), наш
град је добио јединствену
спортску манифестацију
„Куле Београда“. Реч је
о атрактивним тркама
уз степеништа највећих пословних зграда
(“Београђанка”, “Генекс”...).
На тркама учествује више стотина
атлетичара наших најпознатијих клубова,
рекреативаца и ветерана. Од 2007. године
такмичење има међународни карактер, а од
2010. године посебну атракцију представља
трка уз Авалски торањ.
Ове године “Куле Београда” чиниле су две
трке - 32. трка уз “Београђанку” (7. април) и
9. трка уз Авалски торањ (7. септембар).
Најуспешније у свим категоријама “Планета
спорт” је наградила “Најки” спортском
опремом.
Учешће у трци је било бесплатно, а сјајну
атмосферу у подножју торња направио је
ДЈ Нојзи Вилсон. Такмичење је одржано под
покровитељством Секретаријата за спорт
и омладину Града Београда, а организацију
су помогли “АМС осигурање”, Општина
Вождовац, “Ред бул”, СП “Ласта”, ДПЦ,
“Хајнекен 0.0” и други.

Спорт за све   

Предшколци
се играли

Асоцијација „Спорт за све” Београд је под
покровитељством Секретаријата за спорт
и омладину Града Београда организовала
21. септембра „Дечје игре без граница”
у Балон хали “Сава” на Дедињу. Циљ
програма је био да се за децу предшколског
узраста из општина у Београду организује
низ забавно-рекреативних активности и
такмичења, где би се они упознали са новим
видовима физичких активности, дружили
са вршњацима и упознали са важношћу
редовне физичке активности.
Учешће у програму узеле су екипе
предшколаца из општина Нови Београд,
Раковица, Врачар, Вождовац, Чукарица,
Земун, Стари град и Савски венац. У
манифестацију се укључио и Радио 202 са
емисијом “Клинцијада”, а гост на догађају
био је Љуба Нинковић, који је био задужен
за музички програм. Организатори су
захвалили произвођачу сокова “Марела”
Крагујевац, којима су се учесници
освежавали.
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Кошарка 

Драгана Контић
на челу Скупштине

Одржана је Изборна скупштина
Кошаркашког савеза Београда на којој
су изабрани органи КСБ за наредни
период од четири године (2019/2023). У
импресивном амбијенту препуне свечане
сале у Кући кошарке било је присутно
преко 50 особа, свих 37 делегата новог
сазива Скупштине КСБ и сви чланови
Председништва КСБ. Избори су одржани
у свечаној атмосфери, а посебан утисак
је оставила структура појединаца,
сва најеминентнија имена београдске
кошарке и водећи људи клубова.
Сви предлози које је Председништво КСБ,
у својству Изборне комисије, доставило
Скупштини, без спорења о било ком
предлогу, једногласно су и уз пуну подршку
усвојени од стране свих 37 делегата. На
челу КСБ у својству председника биће
Бошко Аџић, који је функцију председника
обављао и претходне две године.
За председника Скупштине КСБ
једногласну подршку добила је
досадашња председница Драгана
Контић. На челу Надзорног одбора биће
истакнути спортски радник, у претходних
неколико мандата члан Председништва
КСБ, Новко Јанковић.

Атлетика 

Бекрић најавио
повратак

Атлетски ас Емир Бекрић у
предолимпијској години најављује повратак
на стазе старе славе. Освајач бронзане
медаље на Светском првенству у Москви
2013, као и сребрне медаље на Европском
првенству у Хелсинкију годину дана раније,
након боравка у Љубљани вратио се у
београдски спорт, где ће кроз такмичења у
дресу Атлетског клуба Партизан тражити
форму за Олимпијске игре у Токију и
Европско првенство у Паризу.
Емир је у друштву челника ССАБ,
председника Драгана Томашевића и
генералног секретара Николе Пенића, био
у радној посети код градске секретарке
за спорт и омладину Драгане Белојевић.
Разговарало се о повратку нашег
врхунског спортисте на атлетску стазу
после повреде, као и о корацима који ће
бити предузети у том правцу.
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Прве компанијске спортске игре
у Солуну одушевиле све

“СРБИЈАШУМЕ”
ИЗНАД СВИХ

Д

оделом пехара, медаља,
диплома и захвалница, у
Агији Тријади, туристичком
летовалишту крај Солуна, свечано
су затворене Прве компанијске
спортске игре у организацији Српске
федерације компанијског спорта. Скоро
200 учесника из угледних српских
компанија, заједно с такмичарима
из Македоније и Грчке, увеличали
су манифестацију која ће и наредних
година, у још масовнијем облику,
красити младу али успешну Српску
федерацију компанијског спорта.
Иако је резултат био у другом плану,
а акценат на дружењу, треба истаћи да
су “Србијашуме” свеукупни победник
игара, чији су запослени однели највише
пехара и медаља. А такмичили су се
запослени и у компанијама: “Београдски
сајам”, “Кепром”, “Електросрбија”,
“Београдски метро и воз”, “Београдске
електране”, “Туристичка организација
Београда”, “Феријални савез Србије”,
“Велетржница Београд”, “Ташмајдан”,
“Ада Циганлија”, “Град Суботица” и
македонски “Биљанини извори”.
Председник Српске федерације
компанијског спорта Велизар Ђерић

захвалио је свим учесницима овог пилотпројекта, али и представницима Светске
и Европске федерације компанијског
спорта.
- Председник Дидије Бесер и
генерални секретар Муса Лами нису
били са нама у Солуну, али су увек
уз нас, па су тако послали поруку и
честитали нам на играма које смо
организовали на обали грчког мора.
Захвални смо им на подршци и чланству
у Светску и Европску федерацију
компанијског спорта. Игре у Солуну
плод су вишемесечног рада људи
из Српске федерације компанијског
спорта и подршке највећих спортских
и друштвених институција. Као што
знате, наша федерација је примљена у
Спортски савез Србије, препознати смо
као успешна организација од стране
Привредне коморе Србије, а захвалност
на подршци дугујемо и Министарству
спорта и уопште држави Србији. На
Компанијским спортским играма у
Солуну заправо је остварена велика
победа читаве наше земље, а доказ
томе је да се пет дана тамо причао само
српски језик - између осталог је рекао
Велизар Ђерић.
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