Мајске акције Асоцијације „Спорт за све“ Београда
Позивамо вас да нам се придружите у току маја на нашим рекреативним
манифестацијама које организујемо под покровитељством Секретаријата за спорт и
омладину града Београда.
„Пешачење до Авале“
06. мај
Поводом обележавања Дана победе, Асоцијација „Спорт за све“ Београда ће у недељу 06.
маја 2018. организовати „Пешачење до Авале“ уз учешће планинара, феријалаца,
извиђача, студената београдског универзитета и осталих заинтересованих рекреативаца.
Скуп је у 11 часова у подножју Авале. У лаганој пешачкој тури учесници ће обићи и
положити венце на споменик совјетским ратним ветеранима и споменик Незнаном јунаку.
„Фестивал традиционалних народних вештина“
19. мај
У сарадњи са Факултетом спорта и физичког васпитања, у суботу 19. маја 2016. од 11ч до
15ч у организoваћемо „Фестивал традиционалних народних вештина“ на Ади Циганлији
на пикник простору.
Ова манифестација има за циљ очување народног идентитета и традиције као и да нашим
суграђанима и гостима Београда презентира богатство наших традиција из области
физичке културе, народног надметања, вештина и такмичења.
У овој манифестацији ће учествовати студенти Факултета спорта и физичког васпитања,
чланови спортских организација, присутни гости и грађани.
Садржај програма: прикази и надметања у скоку у даљ из места, скок преко пања, бацање
камена са рамена, народна рвања, борбе на брвну, надвлачење клипка, трка у џаковима,
итд.
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„Београдска Бициклијада“
20. мај
Традиционална манифестација „Београдска Бициклијада“ одржаће се у недељу 20. маја.
Траса ове велике градске манифестације ићи ће следећом путањом: Македонска улица,
Дечанска улица, Теразијски тунел, Бранкова улица, Бранков мост, Булевар Михајла
Пупина, Кружни ток, Омладинских бригада, Јурија Гагарина, Мост на Ади, Радничка
улица, Ада Циганлија (циљ код централних спортских терена).
Старт је заказан за 11ч на Тргу Републике. Сви учесници добиће неопходне савете о
правилној и безбедној вожњи, након чега ће кренути у рекреативну вожњу уз пратњу
саобраћајне полиције.
На циљу код централних спортских терена ће бити одржан музичко забавни програм и
наградна лутрија, а најсрећније очекују поклони спонзора и организатора.
Дан рекреације и здравља на Сави
26. мај
Овом манифестацијом настављамо традицију дана рекреације и здравља из осамдесетих
година. Основна димензија је рекреација на обалама београдских река. Промоција
свакодевне редовне физичке активности и дружење чланова велике породице
рекреативаца. Планирамо игре на води, веслање у кануима, игре прецизности на обали,
кување рибље чорбе, плесне приказе итд.
У сарадњи са рестораном Стенка и клубом Савска Оаза направићемо и читав низ музичко
забавних активности.
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