БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА
ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

ОБУКА НЕПЛИВАЧА И УСАВРШАВАЊЕ ТЕХНИКА ПЛИВАЊА У СПОРТСКИМ ЦЕНТРИМА
од 30.01. до 28.02.2017.године
Ре
д
бр.

Организатор

Спортско
рекреативно
образовни
центар
" Врачар "

Адреса

Сјеничка
бр.1

1.
Спортско
рекреативно
образовни
центар
" Врачар "

Сјеничка
бр.1

2.

3.

Градски
центар за
физичку
културу

Делиградска
бр. 27

Телефон

рецепција
011/266778
0

рецепција
011/266778
0
Александра
069/8220200

Назив
Програма

Садржај програма

Учимо да
пливамо

Програм је
намењен деци да
савладају технике
пливања, уз игру и
забаву да се
ослободе од воде,
развију моторику,
кординацију

Делфини

Зимска школа
пливања
"Стари ДИФ
2017"

Програм је
намењен деци
основних и
средњих школа
како би савладали
основне технике
пливања
Програм вежби
кретања, дисања,
роњења и игара у
води за децу
непливаче

Место
одржавања

Дужина
трајања
(датум)

Термини
одржавања

СРОЦ Врачар,
мали базен

30.01.28.02.2017.
године

понедељаксубота

пон-петак 9-13
суб 13-15

Сатница

Сроц Врачар,
велики базен

30.01.28.02.2017.
године

понедељакнедеља

пон-петак: 11-15;
суб 04.02.2017. 810; 12-13; 15-16;
11.18 и
25.02.2017.год: 810 и 13-15

Мали баѕен
ГЦФК- а

30.01.28.02.2017.
године

понедељакпетак

12:30-13:30
13:30-14:30

4.

5.

6.

7.

8.

Јавно
предузеће
спортски
центар "Нови
Београд "

Јавно
предузеће
спортски
центар "Нови
Београд
Културно
спортски
центар Пинки

Завод за спорт
и медицину
спорта
Републике
Србије
Установа за
физичку
културу "
Спортско
рекреативни
центар
" Ташмајдан"

Аутопут бр.
2

Аутопут бр.
2
Градски
парк бр. 2

Кнеза
Вишеслава
бр.72

Илије
Гарашанина
бр. 26

Миодраг
Перишић
063/603-141

Миодраг
Перишић
063/603-141
Александар
Божовић
069/3771660

35-45-585;
060/6410706 Ацо
Гајевић

Јован
Перишић
069/891596
1

Спортско
пливање
кондиционир
ање

Развој опште
моторике у
базену
Школа
пливањаобука
непливача

Зимска школа
пливања
ЅСМСРС
2017

Школа
пливањаобука
непливача

Садржај програма
су основе
спортског
тренинга са
акцентом на
кондицију у
пливању за децу.
Програм садржи
одговарајуће које
у свом саставу
имају низ
моторичких
кретњи у води ( са
или без реквизита
) за пливаче
Обука непливача,
учење основних
техника пливања
Пројекат
бесплатне обуке
пливања за
ученике основних
и средњих школа,
кондиционо
пливање са
вежбама дисања
Вежбе на сувом и
привикавање на
воду, вежбе
дисања и гледања
у воду, одржавања
хоризоналног
положаја, скокови
у базен

СРЦ " 11.април
" средњи
унутрашњи
базен

30.0128.02.2017.
године

понедељакпетак

СРЦ " 11.април
" средњи
унутрашњи
базен

30.0128.02.2017.
године

понедељакпетак

Базен КСЦ "
ПИНКИ -Земун
"

30.01.28.02.2017.
године

понедељаксубота

уторак 9:30-10:30,
субота 9-10,
пон-петак 16-17

затворени базен
у Дому
спортова
ЗСМСРС на
Кошутњаку

30.01.28.02.2017.
године

понедељакпетак

пон-пет од 12 до 13
( осим 15.02. и
16.02.2017. )

Београд,
затворени базен
СРЦ
"Ташмајдан"

30.01.28.02.2017.
године

понедељак,
среда, субота

понедељком, 12-13
и 13-14 средом, 1415 и 15-16 суботом

пон-пет 15-16

пон-пет 14-15

9.

Установа за
физичку
културу "
Спортско
рекреативни
центар
" Ташмајдан"
Јавно
предузеће
Спортско
културни
центар
"Обреновац"

10.

Илије
Гарашанина
бр. 26

Краља
Александра
I бр. 63

Јован
Перишић
069/891596
1

064/832238
1 Жаклина

Школа
пливања усавршавање
технике
пливања
"Вода је
здравље"
програм
обуке
непливача и
школе
пливања

Корекција
техника пливања
са даскама у
дубокој води ,
корекција рада
ногу и руку
савладавање
ритма
Стварањем
здравих навика
кроз обуку
непливача ће
полазници
савладати страх од
воде и обладати
техником пливања

Београд,
затворени базен
СРЦ
"Ташмајдан"

30.01.28.02.2017.
године

Базен ЈП
Спортско
културни
центар "
Обреновац"

30.01.10.02.2017.
године

понедељак,
среда, субота

понедељком, 12-13
и 13-14
средом 14-15 и
15-16 суботом

понедељак-петак
од 9 до 13:30
понедељакпетак

ОБУКА НЕПЛИВАЧА И УСАВРШАВАЊЕ ТЕХНИКЕ ПЛИВАЊА
У ПЛИВАЧКИМ И ВАТЕРПОЛО КЛУБОВИ
од 30.01 до 28.02.2017.године
Ре
д
бр.

Организатор

Адреса

1.
Ватерполо
клуб Стари
Град

Гoспoдaр
Jeврeмoвa 31

Телефон

Зоран
Мијалковск
и 065/4862321

Назив
Програма

Зимска
школица
пливања

Садржај програма

Упознавање деце
са пливањем,
упознавање са
пливачким
стиловима и са
пливачким
способностима,

Место
одржавања

СПРЦ "Милан
Гале
Мушкатировић"
, СПЦ
"Ташмајдан"

Дужина
трајања
(датум)

30.01.28.02.2017.
године

Термини
одржавања

понедељак,
петак, субота
и недеља

Сатница

пон и пет 19:1520:15
суб 12-13
недеља 11-12 у
СПРЦ Милан Гале
Мушкатировић

2.

3.

Пливачки
клуб
"Термоелектра
на Колубара"

Клуб за
водене
спортове
"Морнар"

Спортски
центар базен бб
Велики
Црљени,
Лазаревац

Бобан
Марковић
064/885-2681

Зимска
школа
пливања
2017

Цара
Душана 2,

Срђан
Димитријев
ић 063/211396

Зимска
школа
пливања
2017

Обука непливача,
полупливача и
пливача

Новобеоград
ска зимска
школа
пливања

Обука непливача
и усавршавање
технике пливања

Аутопут 2,

Марина
Мирковић
064/865-3030 и
063/332244

4.
Пливачки
клуб "Нови
Београд 011"

5.
Пливачки
клуб
"Врачар"

Сјеничка бр.
1

Пливачки
клуб "РЕБРО"

Мајора
Зорана
Радосављеви
ћа 315а
Батајница

6.

Гордана
Марчетић
064/203-7742 и Никола
Мирчевић
060/1922865

Радован
Маринко
066/484-505

Школа
пливања ,
обука
непливача
Школа
пливања и
усавршавања
технике
пливања

Обука непливача
и усавршавања
технике пливања
деце

Обука непливача
обухвата правила
понашања на
базену, кретање
кроз воду,
роњење, скокови,
основе принципа
дисања,
Обука непливача
за ученике
основних и
средњих школа, и
рекреативно
пливање

Велики
Црњени,
Спортски
центар баѕен

30.01.28.02.2017.
године

СПРЦ "Милан
Гале
Мушкатировић"

30.0128.02.2017.
године

уторак,
четвртак и
субота

уто, чет и суб
18:30-19:30,
уто и чет 15-16

СЦ Нови
Београд

30.0128.02.2017.
године

понедељак,
среда и петак

од 18 до 20

Базени Спортско
рекреативно
образовни
центар Врачар
Базен у
Батајници у ул.
М.З.
Радосављевића
315 а

понедељак ,
уторак и
четвртак

пон, уто и четвртак
17-19

30.01.28.02.2017.
године

понедељакнедеља

пон- чет 13-16,
петак 13-14 15-17,
субота 14-16,
недеља 16-17

30.0128.02.2017.
године

понедељакпетак

од 12 до 15

7.

8.

9.

10.

11.

Пливачки
клуб "Црвена
Звезда"

Пливачки
клуб
"Таурунум"
Земун
Пливачки
клуб "
11.април "
Нови Београд
Ватерполо
клуб
"Партизан "
Ватерполо
клуб
"Партизан "

Љутице
Богдана бр.
1

Градски
парк бр. 2

Ауто пут за
Загреб бр. 2

Ана 064/
416-97-06

069/3771587

063/8183165
Ивана
Поповић

Црнотравска
бр.4

064/8282343
Душан
Гајић

Црнотравска
бр.4

063/8282343
Душан
Гајић

Школа
пливања
Школа
Пливањаусавршавање
технике
пливања

Школа
пливања

Кондиционо
пливање

Обука
пливања

Тестирање, приказ
основних техника
пливања ,
практична обука
непливача, тест
завршни

Усавршавање
технике пливања

Обука непливача
уз врхунске
стручњаке
Аеробно
дужинско
пливање,
усавршавање
техника пливања
Обука краул,
леђне и прсне
технике пливањаобука непливача

Завод за спорт и
медицину
спорта "
Кошутњак ",
СЦ " М.Гале
мушкатировић

28.01.28.02.2017.
године

Базен КСЦ
"Пинки-Земун
"а.д. Градски
парк бр.2

30.01.28.02.2017.
године

Београд, Сц
Нови Београд
Аутопут бр. 2

30.01.28.02.
2017.године

СЦ " Бањица"
ул.
Црнотравска 4

30.01.28.02.2017.
године

СЦ " Бањица"
ул.
Црнотравска 4

9-10, 10-11,20:1521:15 М.Гале
Мушкатировић. 1819 15-16 Кошутњак
пон-недеља

понедељак,
среда,
четвртак,
петак,

пон-среда 10:15-11,
15-16, 20-21,
четвртком 10:3011:30,
петком 10:15-11,
15-16

понедељакнедеља

пон/сре/пет16-17
уто/чет 08:30-10:30
15-17,
суб и нед 09-10

понедељакпетак

од 15:30 до 17

30.01.28.02.2017.
године

понедељакпетак

од 9 до 12

Дужина
трајања
(датум)

Термини
одржавања

КЛИЗАЊЕ
од 30.01 до 12.02.2017. године
Ред
бр.

Организатор

Адреса

Телефон

Назив
Програма

Садржај програма

Место
одржавања

Сатница

1.

Јавно
предузеће
Спортски
центар
"Олимп Звездара "
Установа за
физичку
културу "
Спортско
рекреативни
центар "
Ташмајдан"

2.

Вјекослава
Ковача бр.
11

Илије
Гарашанина
бр. 26

011/ 2415-223
Бошко
Поповић
066/296-985

069/8273024
благајна

Рекреативн
о клизање
за школску
децу
"Олимп
2017"

Рекреативн
о клизање

Бесплатан улазак
на клизалиште за
децу како би се
дружили и
савладали технике
клизања
Програм обухвата
клизање по
леденој плочи.
Развија спретност,
окретност, баланс,
равнотежу
нарочито ефекат
на стиџању
физичке
кондиције

ЈЦСК "Олимп
Звездара"
Вјекослава
Ковача 11,
отворено
клизалиште

Отворено
клизалиште
стадиона
''Ташмајдан''

30.01.12.02.2017.
године

понедељак петак

01.02.15.02.2017.
године

понедељакнедеља

од 10 до 16

10-12ч; 12:3014:30ч; 15-17ч

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
од 30.01. до 12.02.2017. године
Ред
бр.

1.

Организатор

Спортски савез
особа са
инвалидитетом
Београда

Адреса

Вјекослава
Ковача 11

Телефон

Назив
Програма

Спортске
активности
за oсобе са
инвалидитето
241-00-99
м у току
064/64-63зимског
808
распустаАлександар
програм
Вујчић
клизања

Садржај програма

Обука клизања и
рекреативно
клизање деце са
инвалидитетом уз
помоћ искусних
сарадника и
волонтера

Место
одржавања

СЦ ОЛИМП

Дужина
трајања
(датум)

30.01.12.02.2017.
године

Термини
одржавања

субота и
недеља

Сатница

од 8 до 10

2.

Спортски савез
особа са
инвалидитетом
Београда

Вјекослава
Ковача 11

Спортске
активности за
особе са
инвалидитето
м у току
241-00-99,
зимског
064/64-63распуста808
програм
Александар
пливања
Вујчић

Обука пливања ,
усавршавања
технике и
рекреативно
пливање,рад на
социјализацији
особа са
инвалидитетом

СЦ БАЊИЦА,
Републички
завод за спорт
и медицину
спорта, СЦ
Mилан Гале
МУшкатировић
, СЦ Визура

пон/сед/пет 16- 17
Бањица,
уто/чет о14-15
Кошутњак,
уто 15-16 и суб 1011 М.Гале
Мушкатировић,
сре 15:30-16:30, суб
10-11СЦ Визура

30.0112.02.2017.
године

понедељаксубота

Место
одржавања

Дужина
трајања
(датум)

Термини
одржавања

Сатница

Мала сала,
фитнес сала и
пр

30.01.12.02.2017.
године

понедељакнедеља

од 11 до 12 карате,
од 12 до 13 кендо ,
од 13 до 14 рвање

ЗИМСКИ СПОРТСКИ КАМПОВИ
од 30.01. до 12.02.2017. године
Ред
бр.

1

Организатор

Установа за
вршење јавне
службе у
области
физичке
културе
Спортски
центар
"Љубомир
ИвановићГеџа"

Адреса

Вука
Караџића 35

Телефон

Ана
065/527665
5

Назив
Програма

Зимски камп
борилачких
спортова
(карате,
кендо и
рвање )

Садржај програма

Камп је планиран
за ученике
основних и
средњих школа
поводом обуке у
спортовима

2

3

4

5

Установа за
вршење јавне
службе у
области
физичке
културе
Спортски
центар
"Љубомир
ИвановићГеџа“
Установа за
вршење јавне
службе у
области
физичке
културе
Спортски
центар
"Љубомир
ИвановићГеџа“
Јавно
предузеће за
обављање
послова из
области
спорта и
рекреације,
Сурчин
Јавно
предузеће за
обављање
послова из

Вука
Караџића 35

Вука
Караџића 35

Косовска бр.
2
Косовска бр.
2

Ана
065/527665
5

Ана
065/527665
5

Александар
Тодоровић
066/863-7748
Александар
Тодоровић
066/863-7748

Зимски
спортски
камп кошарка,
одбојка,
стони тенис,
ритмичка
гимнастика

Турнир у
малом
фудбалу

Спортско
рекреативни
камп "Зимски
распуст у
интегралу"

Зимска школа

Камп је планиран
за ученике
основних и
средњих школа
поводом обуке у
спортовима

Турнир у малом
фудбалу планиран
је за ученике
основних и
средњих школа у
више категорија

Камп би
обухватао 3
спортске гране
распоређене у две
целине,
едукативни и
практични дее.
Обухваћени су:
фудбал. атлетика
и шах
Полазницима
кампа би била
омогућено да
савладају

30.01.12.02.2017.
године

понедељакнедеља

30.01.12.02.2017.
године

понедељакнедеља

Сурчин,
Бановачка 1,
Спортски
комплекс
"Интеграл"

30.01.10.02.2017
.године

понедељакпетак

Сурчин,
Бољевци, ул.
Браће Кокар бр.
15, Спортска

30.01.10.02.2017.

понедељак-

Велика сала
спортског
центра

Велика хала
Спортског
центра

13-14;30 одбојка,
14:30-16 кошарка,
11-13 стони тенис,
13-15 ритмичка
гимнастика

од 09 до 13

од 10 до 15

области
спорта и
рекреације,
Сурчин

6

7

8

Јавно
предузеће
Спортски
центар
"Олимп Звездара "

Јавно
предузеће
Спортски
центар
"Олимп Звездара "

Јавно
предузеће
Спортски
центар
"Олимп Звездара "

спортаодређене спортове
Бољевци 2017 уз помоћ
стручњака , уѕз
практични и
едукативни део

Вјекослава
Ковача бр.
11

Вјекослава
Ковача бр.
11

Вјекослава
Ковача бр.
11

011/ 2415223 Бошко
Поповић
066/296-985

011/ 2415223 Бошко
Поповић
066/296-985

011/ 2415223 Бошко
Поповић
066/296-985

хала Бољевци

Зимски камп
на "Олимп
2016 " У
Трим сали
Борилачки
спортови и на
клизалишту

Камп окупља децу
основних школа и
средњих школа
како би деца
савладала технике
џудоа, каратеа,
кикбокса

ЈПСЦ "Олимп Звездара" ,
Бјековића
Ковача 11,
Трим сала
Спортског
центра и
клизалиште

Зимски камп
на "Олимпу
2016" у
фискултурној
сали и
обилазак
Астрономске
опсервавције

Камп је смишљен
тако да окупи децу
основних школа
како би их се
упознали са
спортовима
кошарком,
одбојком,
рукометом,
спортским
полигоном

ЈПСЦ "Олимп Звездара" ,
Бјековића
Ковача 11,
Велика сала и
обилазак
Астрономске
опсерваторије

Камп је
осмишљен да
окупи децу
основних школа
како би научили
плес, зумбу,
аеробик

ЈПСЦ "Олимп Звездара" ,
Бјековића
Ковача 11,
Трим сала
Спортског
центра и
клизалиште

Зимски камп
на "Олимпу
2017" у Трим
сали плес,
зумба,
аеробик и
клизалиште

године

петак

од 10 до 15

30.01.12.02.2017.
године

понедељакпетак

11:45-16

30.01.12.02.2017.
године

понедељакпетак

09:45-16

30.01.12.02.2017.
године

понедељакпетак

07:45-14:30

9
Установа
спортски
центар
Вождовац

рецепција
Црнотравска 011/266778
бр.4
0

10
Установа
спортски
центар
Вождовац

11.

Завод за спорт
и медицину
спорта
Републике
Србије

рецепција
Црнотравска 011/266778
бр.4
0

Кнеза
Вишеслава
бр.72

35-45-585;
060/6410706 Ацо
Гајевић

Зимски камп
(школа
теквондоа,
тениса и
фудбала )

Зимски камп
(рукомет,
кошарка,
стони тенис,
корективне
гимнастике)

Зимски
спортски
камп
ЗСМСРС
2017

Обука почетника
из области
наведених
спортова у
пријави за децу
школског узраста
за време летњег
распуста

Велика и мала
сала , трим
каинет и балон
у објекту
установе
спортски
центар

Обука почетника
из облсти
наведених
спортова у
пријави за децу
школског узраста
у времену трајања
зимског распуста

Велика сала,
мала сала , трим
кабинет, салон
за стони тенис у
објекту
установе
спортког центра
Вождовац

Спортско рекреативни камп за
Кошаркашки
ученике први деотерени у оквиру
основна обука
ОФО сале,
спортских
фитнес сала и
елемената кошарке,
сала у Дому
фитнеса и стоног
спортова
тениса, други деоЗСМСРС на
усавршавање
Кошутњаку
савладаних
елемената

31.0110.02.2017.
године

понедељакпетак

30.0112.02.2017.
године

понедељакпетак

30.01.12.02.2017.
године

понедељакпетак

теквондо 9-11,
фудбал 10-12 ,
тенис 12-14

рукомет 8-11,
кошарка 14-15,
корективна
гимнастика 11-12,
стони тенис 10-14

од 12 до 14

НАПОМЕНА:
Организатори имају право да мењају сатницу одржавања програма у случају непредвиђених ситуација уз обавезу да обавесте
Секретаријат за спорт и омладину

