РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију, стандард и ветеране
ИНФОРМАЦИЈА
сарадња сa „Београдски теквондо савез“
На основу одлуке министра одбране, 28.09.2018. године пуковник Слађан Ристић,
начелник Управе за традицију, стандард и ветеране у име Министарства одбране потписао
је Споразум о сарадњи са „Београдским теквондо савезом“.
Београдски теквондо савез се обавезује да обезбеди бесплатан упис и тренирање за децу
запослених у МО и ВС, старости до 16 година, у клубовима чланицама Београдског
теквондо савеза у складу са Списком клубова, под истим условима који важе и за остале
чланове клуба.
Списак клубова:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Клуб 27. октобар, ул. Имотска 1, Вождовац,
Клуб Београд, Спортски центар „Вождовац“ Бањица,
Клуб Таурунум, Спортски центар „Пинки“ Земун,
Клуб Кбв Маг, ГЦФК Стари Диф, Делиградска 27,
Клуб Чукарички, СЦ Партизан Жарково,
Клуб Грмеч, Војводе Мишића 165, Обреновац,
Клуб Звонко Осмајић, Кондина 12, ЦБС Звонко Осмајић,
Клуб Кбс Београд, Византијска, Велики мокри луг,
Магнус тим, ОШ „Владимир Рибникар“ Славија.

Бесплатно тренирање подразумева ослобађање од плаћања трошкова месечне чланарине и
не обухвата трошкове евентуалних тестирања, лекарских специјалистичких прегледа,
полагања тестова за стицање теквондо звања, наступе и учешћа на такмичењима,
семинарима и припремама, регистрацију чланова у регионалном или национално савезу,
набавки личне теквондо опреме за тренинг и такмичења (која је обавезна – неопходно је у
року од 30 дана обезбедити минимум адекватне опреме за тренинг у сарадњи са изабраним
клубом).
У случају да клуб из функционалних разлога није у могућности да обезбеди упис и
тренирање деца запослених у МО и ВС биће упућена на други најближи клуб.
Функционални разлози могу бити: недовољан број термина за тренинге у односу на број
полазника, величина тренажног простора који не омогућава клубу пријем свих
заинтересованих чланова, старост полазника (клуб нема формирану групу или довољан
број полазника сличног старосног узраста).

„Београдски теквондо савез“ функционално је везан за Секретаријат за спорт и омладину
Града Београда и поред организације градских првенстава у свим селекцијама реализује и
бројне семинаре које воде еминентни стручњаци из земље и иностранства. Као посебно
важан, преставници Теквондо савеза истичу свој рад са млађим селекцијама односно
децом. Теквондо је олимпијски борилачки спорт познат по брзим, високим и атрактивним
ножним ударцима, пореклом је из Кореје, а данас се широм света практикује као спорт,
самоодбрана и рекреација.
Београд, 02. октобар 2018. године.

