ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕ ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА ШКОЛСКЕ 2015/2016 ГОДИНЕ
(У ОБЛАСТИ СПОРТА)
ПЛИВАЧКИ И ВАТЕРПОЛО КЛУБОВИ
БЕСПЛАТНИ ВАУЧЕРИ ЗА ШКОЛУ ПЛИВАЊА
Ред
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Организатор

Пливачки клуб
Таурунум

Пливачки клуб
''Баракуда''

Пливачки клуб
Црвена Звезда

Ватерполо клуб
Стари град

Адреса

Градски парк
бр. 2, Земун

Устаничка 180а

Љутице
Боградана 1а

Господар
Јевремова 31

Телефон

Назив Програма

Садржај програма

Место одржавања

Дужина
трајања
(датум)
од 01.07. –
31.08.2016.
године

011/ 3164-846

Школа пливања

Основе пливања

Базен КСЦ „ПинкиЗемун“

062/555-854
Дејан Илић

Школа пливања
(обука непливача
и усавршавање
технике
пливања)

Учење технике два
стила пливања,
стартова, окрета и
усавршавање бар
једне технике пливања.

Завод за спорт и
медицину спорта
РС, Кнеза
Вишеслава 72.

011-2661-872

Обука непливача
за ученике
основих и
срењдних школа
у Београду, за
време летњег
распуста

Тестирање, приказ
основних техника
пливања, практична
обука кроз тренинг у
води, завршни тест.

Летња школица
пливања

Упознавање деце са
културом понашања на
базену и поступцима
пре/за време и након
тренинга и физичке
активности; - Обука
пливања и
усавршавање
пливачких стилова;Разна пригодна
тестирања као провера
стечених знања и
способности;

065/4862–321;
Зоран
Мијалковски

Термини
одржавања

понедељак –
субота

Затворени базен
Завода за спорт и
медицину спорта и
СЦ Милан Гале
Мушкатировић

понедељак,
16.06.уторак, четвртак,
31.08.2016.
петак и субота
СЦ Милан Гале
Мушкатировић
од 20.06. –
29.07.2016.
године; Завод за
спорт и
медицину
спорта РС од
27.06. –
понедељак,
29.07.2016.
уторак, четвртак,
године
петак

СРПЦ „Милан Гале
Мушкатировић“ и
СРЦ „Ташмајдан“

СРПЦ „Милан
Гале
Мушкатировић“ –
понедељак,
петак, субота и
недеља; СРЦ
„Ташмајдан“ –
уторком и петком
(само у августу –
од 02.08. –
26.08.2016.
године)

од 01.07. –
31.08.2016.
године

Сатница
Понедељак – петак од
10:15 до 11:00 и од 19:00
до 20:00; субота од
09:15 до 10:00

Понедељком и петком
од 20:00 до 20:45;
уторком и четвртком од
19:00 до 20:30 и суботом
од 08:30 до 09:15

СЦ Милан Гале
мушкатировић од 20:00
до 21:00; Завод за спорт
и медицину спорта РС –
понедељком и петком од
16:00 до 17:00 а уторком
и четврком од 18:00 до
19:00
СРПЦ „Милан Гале
Мушкатировић“ –
понедељком и петком од
19:30 до 21:00 (опционо
од 19:30 до 21:30);
суботом од 11:00 до
12:00 и недељом од
10:00 до 11:00 (опционо
од 10:00 до 12:00); СРЦ
„Ташмајдан“ – уторком и
петком од 09:00 до 10:30
(само у августу – од
02.08. – 26.08.2016.
године)
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Пливачко
удружење“Златн
и делфин“

Пливачки клуб
"Нови Београд
011"
Пливачки клуб
''Термоелектрана
Колубара''
Велики Црљени

Пливачки клуб
Врачар

Јаше
Продановића 5

069/770-013,
Владан
Марковић

Научи да пливаш

Аутопут 2,
Нови Београд

063/332-244
Марина
Мирковић

Новобеоградска
летња школа
пливања

11563 Велики
Црљени

064-885-26-81
Бован Марковић

Летња школа
пливања

Сјеничка 1

011/344-79-11
и 064/203- 7742
Гордана
Мирчетић

Школа пливања,
обука непливача

Програм „НАУЧИ ДА
ПЛИВАШ“ биће
реализован у току
летњег распуста (јун август). У програм
обуке непливача,
школе пливања и
усавршавања техника
пливања биће
укључена сва
заинтресована деца из
основних и средњих
школа са Новог
Београда и шире.
„Новобеоградска
летња школа пливања
“ Програм биће
реализован у току
летњег распуста (јун август). У програм
школе пливања и
усавршавања техника
пливања биће
укључена сва
заинтресована деца из
основних и средњих
школа са Новог
Београда и шире.
Обука непливача и
школа пливања која се
одвија пет дана у
недељи.
Тренизи за сваку од
група се организују 5
пута недељно у
трајању од 60 минута;
Полазници се
навикавају на водену
средину, ослобађају се
страха од воде и
усвајају основне
елементе неопходне за
даљу обуку и
усавршавање; правила
понашања на базену

ЈП СЦ „Нови
Београд“

од 04.07. –
29.07.2016.
године

понедељак –
петак

Од 20:00 до 22:00

ЈП СЦ „Нови
Београд “

од 04.07. –
29.07.2016.
године

понедељак –
петак

Од 18:00 до 20:00

Базен СЦ Велики
Црљени

од 04.07.25.08.2016.
године

понедељак,
уторак, четвртак,
субота, недеља

Од 18:00 до 21:00

Базен – Спортско
рекреаривно
обрзовног центра
Врачар

од 20.06 –
15.07.2016.
године

понедељак петак

Од 08:00 до 11:00
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Клуб за водене
спортове Морнар

10

Пливачки клуб
Партизан

11

Ватерполо клуб
„Партизан“

Цара Душана
2, Стари град

063/211-396
Срђан
Димитријевић

Хумска 1

011-2647-759 и
064-372-2683
Матије
Копривица

Црнотравска 4

011/266-02-11;
064/828-23-43
Душан Гајић

Летња школа
пливања

Обука непливача
ученика ученика
основних и
средњих школа
за време летњег
распуста 2016.
године

Oбука пливања

Обука непливача, полу
пливача и пливача
деце са Општине
Стари Град узраста од
1. до 8. разреда
основних школа и од 1.
до 4. разреда средњих
школа.
Вежбе из програма за
непливаче: дисање у
води, вежбе за положај
тела у води, плутање
на грудима и леђима,
клизање на грудима и
леђима, пливање
ногама на грудима и
леђима, вежбе
завеслаја рукама у
води.
Оспособљавање
ученика за пливање у
дубокој води спортским
техникама пливања.

СРПЦ Милан Гале
Мушкатировић

од 16.06 31.08.2016.
године

понедељак,
уторак, четвртак
и петак

Од 19:30 до 20:30

СРПЦ „Милан Гале
Мушкатировић“ и
СРЦ „Ташмајдан“

СРПЦ „Милан
Гале
Мушкатировић“
од 27.06. –
30.08.2016.
године; СРЦ
„Ташмајдан“ од
28.06. –
30.08.2016.
године

СРПЦ „Милан
Гале
Мушкатировић“ –
понедељком,
уторком и
четвртком а СРЦ
„Ташмајдан“ –
уторком и
четвртком

СРПЦ „Милан Гале
Мушкатировић“ – од
17:30 до 18:30; СРЦ
„Ташмајдан“ – од 10:30
до 12:00

СЦ „Бањица“, ул.
Црнотравска 4

од 20.06.31.08.2016.
године

понедељак –
петак

Од 09:00 до 12:00 и од
16:00 до 17:00

НАПОМЕНА:
Организатори имају право да мењају сатницу одржавања програма у случају непредвиђених ситуација уз обавезу да
обавесте Секретаријат за спорт и омладину. За детаљније информације заинтересовани грађани се могу обратити директно
удружењима и установама на бројеве телефона датим у табели.

