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Нови Сад, 17.05.2016. године 

 

ПРОГРАМ  
ФЕСТИВАЛА СПОРТА ЗА СВЕ ВОЈВОДИНЕ 

 
 Савез Спорт за све Војводине  у сарадњи са својим чланицама и другим спортским 
организацијама  организоваће у суботу 28.05.2016. године 1. Фестивал Спорта за све 
Војводине у периоду од 10.00-14.00 часова. 
 Фестивал ће бити једнодневног карактера и одржаће се на отвореним и затвореним 
теренима СЦ „Сајмиште“ као и у спортско-рекреативном центру „МАР.УК“ у Новом Саду.  
 Циљ Фестивала је да пропагира и афирмише програмске активности Спорта за све на 
територији АП Војводине као и да допринесе масовнијем укључивању грађана у спортско-
рекреативне активности ради очувања и побољшања здравља.  
 На Фестивалу ће бити представљене могућности за бављење спортско-рекреативним 
активностима за све категорије становништва (од предшколског узраста до особа треће 
животне доби, као и особа са посебним потребама и особа са инвалидитетом) 
Програм фестивала би био подељен у следеће целине: 
 

1. Окупљање учесника  
2. Презентације рада у организацијама из области спорта за све као и других 

организација (са укључивањем у рад заинтересованих грађана) 
◦ Предшколски узраст  
◦ Школски узраст  
◦ Студентске спортско-рекреативне активности  
◦ Радничке спортско-рекреативне активности 
◦ Спортско-рекреативне активности грађана 
◦ Трећа животна доб 
◦ Особе са посебним потребама  
◦ Особе са инвалидитетом  
◦ Традиционални спортови 
◦ Промоција Европске недеље физичке активности, Дана изазова... 

 
3. Турнирски део – Турнири задовољства  

• За одрасле 
◦ Баскет 
◦ Мали фудбал 
◦ Одбојка 
◦ Стрељаштво 
◦ Куглање 
◦ Пикадо 
◦ Надвлачење конопца 
◦ Шах 
• За децу 
◦ Трка на 60 м за децу  
◦ Скакање у џаковима 
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◦ Надвлачење конопца 
◦ Слалом на кенгурима 
◦ Прескакање вијаче 

 
4. Мерења здравствених параметара и презентација прве помоћи  
5. Стручна трибина 
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„ФЕСТИВАЛ СПОРТА ЗА СВЕ ВОЈВОДИНЕ“  
НОВИ САД, СУБОТА, 28. МАЈ 2016. ОД 10,00 ДО 14,00 ЧАСОВА 

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „САЈМИШТЕ“,  Улица Новосадског сајма и Хајдук Вељкова 11а 

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР „МАР.УК“, Новосадског сајма 37 
 

 

Програм: 
 
 

Термин Активност Узраст Место 
реализације 

09,30-10,00 Окупљање учесника 
Сви 

учесници 
СЦ „Сајмиште“ 

10,00-14,00 

Презентације рада у организацијама 
из области спорта за све и других 
заинтересованих установа и 
организација (са укључивањем у рад 
заинтересованих грађана) 
• Предшколски узраст (моторички 

полигони)  
• Школски узраст (плес, џез балет, 

бадминтон, карате, фер плеј тим, 
ролери...) 

• Студентске спортско-
рекреативне активности 

• Радничке спортско-рекреативне 
активности  

• Спортско-рекреативне 
активности грађана аеробик, 
kangoo фитнес, рекреативни 
фитнес програми, Nordic walking, 
Зумба, вештачка стена за пењање...  

• Трећа животна доб  
• Особе са посебним потребама  
• Особе са инвалидитетом (стони 

тенис, седећа одбојка) 
• Традиционални спортови –

свебор, кендо 
• Промоција Мove week-a, Дана 

изазова, Летњег фестивала Спорта 
за све, Ски феста ... 
 

Заинтересов

ани 
учесници 

 
 

На теренима СЦ 
„Сајмиште“ и СРЦ 

„МАР.УК“ 
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12,00-13,00 

Стручна трибина 
• Општи увод о спорту за све 
• Проф. Фрања Фратрић 

o „Вежбајмо да бисмо живели“  
• Aсоцијација Спорт за све 

Србије 
 

 
Просторије СРЦ 

„МАР.УК“ 

10,00-14,00 

 
 
Турнири задовољства  за одрасле 
 

• баскет 
• мали фудбал 
• одбојка  
• стрељаштво  
• куглање  
• пикадо  
• шах 

 

 
 
 

Заинтересов

ани 
учесници и 
грађани 

 

Терен СЦ Сајмиште 
Затворени терен 
Терен СЦ Сајмиште 
Ваздушна стрељана 
Куглана 
СЦ Сајмиште 
СЦ Сајмиште 

 

„Спортинс“ активности за ученике 
основних школа  

• Надвлачење конопца 
• Скакање у џаковима 
• Слалом на кенгурима 
• Прескакање вијаче 
• Трка на 60 м 

 

Отворени терени СЦ 
„Сајмиште“ 

10,00-14,00 
Мерења здравствених параметара и 
презентација прве помоћи 

Заинтересов

ани 
учесници и 
грађани 

 
Терени СЦ 
„Сајмиште“ 

 


