
Програм - сатница турнира: 

СУБОТА 22. јун 2013. 

10:00 “И постави Краљевство ми панађур” 
Отварање радионица старих заната, дрводеље, оружарство, живопис, краснопис, хералдика... 

11:00 „Ту је војска табор ударила“ 
постављање витешких табора, борилишта, мета 

11:15 „Телал виче и тамо и 'амо“ 
представљање програма Турнира 

11:30 „Носише се летњи дан до подне“ 
Витешке и народне игре чилегање, каријање, грабљење, надвлачење, коњаници 

12:00 „Ту се млога сила састанула“ 
Свечано отварање Турнира 

12:10 „Да се Вишњем Богу помолимо“ 
Молитва за почетак доброг дела 

12:15 „И изнесе крстат свилен барјак“ 
Истицање знамења учесника 

12:30 „И двије се ударише војске...“ 
Спектакуларни масовни бој 

13:00 „Како који добар јунак јесте“ 
Елиминације по дисциплинама 

14:00 „Млади се витези искушаваху“ 
Школа витешких вештина за децу 

14:30 „Пјевај брате па ме разговарај“ 
Уметнички програм 

15:00 „Витежство своје питати“ 
Надметање у српском витешком дванаестобоју: 
Марково топузање, Рељино летење, Новаково пентрањe,  
Хајдучко прескакање, Шипчићево верање, Радојичино пливање, 
Облачићево трчање, Милошево камењe, Страхињино шчепање, 
на брвну борење, клипка надвлачење, јуначко скакање. 

16:30 ”Мачевима оштре ђорде крате” 
Борбе мачем и штитом 

17:00 „Он тад пушћа своје бојно копље“ 
Ђостра копљем (Копље Војиновића) 

17:30 “Сикиру му из руку отрже” 
Ђостра бојном секиром (Блажово секирање) 

17:00 „Ти стријељај кроз прстен јабуку“ 
Надстрељивање луком и стрелом 

17:30 „Па он пусти златна шестоперца“ 
Ђостра топузима (Марково топузање) 

18:00 „Ходење из Руске у Српску земљу“ 
Презентација похода епских размера дрвеним лађама на једра и весла дугог 7000 км са севера Русије 
до Београда 

18:15 Српско витешко борење, приказ аутентичних техника и метода 

18:30 Мађарско борбено умеће – приказ 

19:00 „И без копија боди, и без мача сечи и без паличеја убивају“ 
Велика битка 

19:15 „Љепотом је коло зачинила“ 
Средњовековни плес, игра и школа танцовања 



19:30 „А што ћу ви лакрдију дуљит“ 
Плес са огњем, жонглери, акробате 

20:00 „У табору честитога књаза“ 
Завршетак првог дана турнира. 

  

НЕДЕЉА 23. јун 2013. 

09:00 “Да слушају Божју Летурђију” 
Празнична Литургија у цркви Ружица на Калемегдану 

10:00 Радионице старих заната, оружарство, дрводеље, живописци, краснописци 

11:00 Финално надметање у гађању бацачким оружјем секира, топуз, копље 

12:00 „И почеше се моћно борити и стојаху крепко“ 
Умеће српских витезова 

12:15 “Ал је Мађар јунак од мејдана” 
Борбена вештина мађарских витезова 

12:30 “Русија је над силама сила” 
Вештина руских витезова 

13:00 „Способности своје да кушају“ 
Финална надметања у српском витешком дванаестобоју по дисциплинама: 
Марково топузање, Рељино летење, Новаково пентрање, 
Хајдучко прескакање, Шипчићево верање, Радојичино пливање,  
Облачићево трчање, Милошево камење, Страхињино шчепање,  
на брвну борење, клипка надвлачење, јуначко скакање 

13:30 „Да га учи боју и јунаштву“ 
Школа за мале витезове 

14.30 “А да видиш мача зеленога” 
Финалне борбе мачем 

15:30 „На обе руке стријељаху и ништа не погрешише“ 
Финале надстрељивања луком и стрелом 

16:00 „Како копље на планину звизну“ 
Финале „ђостре“ копљем 

16:30 „Смехотворства подражатељи“ 
Средњовековни забављачи 

17:00 „Мили Боже чуда големога“ 
Спектакуларна битка 

17:30 „И на сабору свих кнезова један од витезова благочастивога обори најсилније и узе венац победе“  
Додељивање признања победоносцима по дисциплинама 

18:00 „И витезе часне имађаше власт венчавати“ 
Проглашење победоносног витеза 

18:15 „Без муке се песна не испоја“ 
Песма и игра уз древне инструменте 

18:30 „А победитељ Стефан, украшавајући се светлим победама, врати се својој кући, а народ га је сретао и 
венчавао победним песмама, хвалио и чудио се, благодарећи Бога.“ 
свечано затварање Турнира 

19:00 „Па се враних дохватише коња“ 
испраћај и одлазак гостију из Београда 

 


