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 РЕЗИМЕ 

      

     Војводина, и посебно Нови Сад, је препознат као нова, 

неоткривена дестинација, која располаже све бољим условима за 

одржавање спортских догађаја, препознатљивим гостопримством и 

нетакнутом природом.  

          Нови Сад се налази у средишњем делу аутономне покрајине 

Војводине, на северу Србије, на граници Бачке и Срема. Град лежи на 

обалама реке Дунав. На левој обали Дунава се налази равничарски 

део града (Бачка), док је на десној обали, на обронцима Фрушке горе, 

смештен брдовити део града (Срем). 

          Нови Сад је највећи град Аутономне Покрајине Војводине, 

северне покрајине Републике Србије, а после Београда, други град у 

Србији по броју становника. 

          Нови Сад се налази 80 km северозападно од Београда и 

међународног аеродрома „Никола Тесла” и 346 km јужно од 

Будимпеште ауто-путем Е-75. Свакодневне железничке линије за Беч, 

Будимпешту, Праг, Кијев и Москву, као и аутобуске линије повезују 

Нови Сад са европским градовима. Такође, Нови Сад се налази у 

непосредној близини ауто-пута Е-70 и железничким коридором који 

повезује Београд – Загреб. 

          Новосадски јавни превоз је заснован на разгранатом 

аутобуском саобраћају. Мрежу линија чини 18 градских и 35 

приградских линија. 

          У Ченеју, десетак километара северно од града, налази се 

аеродром „Ченеј”. Аеродром се тренутно користи у спортске и 

привредне сврхе, мада постоје идеје у проширивању намене 

аеродрома. 
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         Нови Сад располаже са разноврсним смештајним капацитетима, 

који варирају од пете до прве категорије. 

       Такмичарски спортски туризам подразумева сва путовања ради 

учествовања у одређеним спортским такмичењима (надметањима), од 

домаћих до међународних. Основни мотив путовања јесте нека 

спортска манифестација (спортски догађај), било да учесници активно 

учествују у њој (спортисти) или су, пак, пасивни учесници (гледаоци). 

       Спортски догађај ће окупити националне тимове из једанаест 

земаља Балкана: Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, 

Румуније, Бугарске, Словеније, Македоније, Албаније, Грчке и Турске, 

који ће се борити за пехар Првака Балкана у старим спортовима. 

       Тимови ће бити састављени од по дванаест такмичара који ће се 

борити у двадесет дисциплина. 

       Организатори овог спортског догађаја су Министарство омладине 

и спорта и Министарство економије и регионалног развоја. 

       Учесници који желе да боље упознају Нови Сад имаће могућности 

да то учине пре почетка или након завршетка самог такмичења, који 

ће им бити обезбеђени у сарадњи са Туристичком организацијом 

Новог Сада. 
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ЦИЉ ДОГАЂАЈА 

 

       Старински спортови, у којима су се некада забављали пастири 

чувајући стада, паори у доколици, деца у игри и младићи који су 

покушавали да тим вештинама импресионирају своје изабранице или 

да победе омладину из суседног села, су на данашње генерације 

пренели наши преци, а ми их настојимо очувати, одржати у што 

изворнијем облику и пренети на будуће генерације.   

       У Војводини се од 2010. године одржава Олимпијада старих 

спортова у Бачком Градишту. Олимпијада се одржава сваке године 19. 

августа на дан сеоске славе, Преображење господње.   

       Учесници ће се такмичити у двадесет дисциплина: натезање 

мосора, драгаче, из места, мачевање, стрелање, џакање, штулање, 

камена, крбање, натезање конопца (пајванисање), ринглање, 

канџијање, вранићи, пилцике, чочак, токач, козана, пењање на дрво, 

ножичање, секирица. 

       Циљ догађаја, поред основне такмичарске функције, је и 

очување традиције и обичаја народа Балкана, као и та да покаже да 

ови старински спортови могу бити забавни и атрактивни.  
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ДОБРОДОШЛИ У НОВИ САД 

 

 

       Нови Сад се налази у југоисточној Европи, на Балканском 

полуострву. Налази се у средишњем делу  аутономне  покрајине 

Војводине, на северу Србије, на граници Бачке и Срема. 

       Град лежи на обалама реке Дунав. На левој обали Дунава се 

налази равничарски део града (Бачка), док је на десној обалина 

обронцима Фрушке горе, смештен брдовити део града (Срем). Код 

Новог Сада се у Дунав (са леве стране реке) улива Мали бачки канал, 

који је део система канала Дунав-Тиса-Дунав.  
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       Најважнији европски магистрални правац, E-75, повезује Нови 

Сад према северу са Суботицом, затим са Сегедином и Будимпештом у 

Мађарској, Бечом и Линцом у Аустрији, Нирнбергом, Франкфуртом и  

Келном у Немачкој, те Родетрдамом и  Хагом у Холандији. 

       Пут E-75 се од Новог Сада наставља у правцу југа према 

Београду, Крагујевцу, Нишу, затим Скопљу, Солуну и Атини преко 

јужног крака (E-75-S), и према Софији, Пловдиву кроз Бугарску, те 

Једренима и Истамбулу кроз Турску преко источног крака (E-75-N).  

       Познато је да је речни саобраћај најјефтинији вид транспорта, а 

такође и веома популаран као вид туристичких кретања – крстарења. 

То се нарочито односи на велике европске реке попут Дунава, који 

путем система канала Рајна-Мајна-Дунав повезује Северно и Црно 

море, односно Западну и Северну са Источном и Јужном Европом. На 

том, изузетно важном  пловном путу  налази се и Србија, са 588 km 

пловног пута на Дунаву, као и Нови Сад на коти 1255, што му даје 

међународни значај. 
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НОВИ САД 

 

       Нови Сад је административни, привредни, културни, научни и 

туристички центар Војводине, други град по величини у Србији који 

броји око 355,000 становника.  

       Нови Сад је град са историјом дугом више од 300 година. Први 

пут се помиње у списима 1694. године, само две године након почетка 

градње Петроварадинске тврђаве. Без обзира на овако релативно 

кратку историју самог града, овај простор има веома дугу и 

занимљиву прошлост, која обухвата бројне народе и културе. На овом 

месту где се приближавају и састају три реке, Дунав, Тиса и Сава 

сучељавале су се културе Истока и Запада, Православље, 

Католичанство и  Ислам и самим тим су овде уточиште нашле бројне 

етничке и верске групе. Овај простор су насељавали и посећивали 

бројни народи. Поред Римљана ту су били и Гепиди, Хуни, Авари, 

Словени, Германи, Мађари, Византијци и Турци. Прву тврђаву на 

петроварадинској стени су подигли Римљани. Ову тврђаву су 

обновили Мађари, а даљу бригу о њој су преузели Турци. У 17. веку, 

након протеривања Турака, аустоугарски владари су почели градњу 

мостобрана на левој, мочварној страни Дунава, наспрам тврђаве. Око 

овог фортификацијског објекта је настало насеље трговаца, занатлија 

и војника. Ово насеље је прво названо Српско село, док је касније 

носило назив Петроварадински шанац.  
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       Након ратова, почетком 18. века, када је дошло до повећања 

насеља, грађани жељни слободе су успели, уз финансијски откуп од 

80 000 форинти, да од царице Марије Терезије издејствују статус 

слободног краљевског града, под именом Нови Сад. Тако Нови Сад 

носи статус града од 1. фебруара 1748. године. 
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ТУРИСТИЧКЕ АТРАКЦИЈЕ 

 

       Име му чине две речи- НОВИ и САД, које га већ и тиме означавају 

новим расадником људског стваралаштва. То је град брзих промена, 

подједнако такав у очима својих гостију и својих становника. 

 

Градска кућа налази се на Тргу Слободе. Изграђена је у 

неоренесансном стилу 1895. године, а представља копију Градске 

куће у Грацу. Тргом доминира споменик Светозару Милетићу, 

значајном политичару XIX века. 

Српско Народно Позориште је основано 1861. године. Ту су 

смештени Опера, Драма и Балет, али и неколико клубова у којима се 

одржавају различити концерти и манифестације.   

Змај Јовина улица је главна улица у Новом саду. То је 

омиљена пешачка зона, а улица је названа по чувеном дечијем 

песнику, у чију част се сваке године организују Змајеве дечије игре. 

Овде је центар збивања. Главна улица повезује Трг Слободе са 

Дунавском улицом. Почетком улице доминира римокатоличка црква 

Имена Марије, изграђена у неоготском стилу 1893/95 године. Преко 

пута цркве налази се Туристичка организација Града Новог Сада, где 

се туристи могу информисати. 
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       Гимназија „Јован Јовановић Змај”, је најстарија гимназија у 

граду, саграђена на месту Змајеве родне куће.  

       Саборна црква је обновљена 1880. године. Крст у порти 

Саборне цркве је најстарији споменик Новог Сада из друге половине 

XVIII века. 

       На углу Дунавске и Змај Јовине улице налази се градска 

библиотека, основана као читалачки клуб 1885. године.  

       Најлепши парк Новог Сада – Дунавски парк. Уређен је 1895. 

године. У средишту парка је језеро са острвом „Ержебет”, које је 

седиште лабудова и корњача. Парк је украшен са скулптурама и са 

250 врста дрвећа и цвећа. 

       Преко пута парка налази се Музеј града – Збирка стране 

уметности и Музеј Војводине – чува репрезентативну збирку 

историје и културе Војводине од праисторије до данас. Поред сталне 

поставке организује и значајне изложбе. 

       Петроварадинска тврђава, позната као Гибралтар на Дунаву 

налази се на десној обали Дунава. Грађена је у периоду од 1692. до 

1780. године, а њен идејни творац био је маркиз Себастијан Вобан. 

Настала је у време аусртијских владара Леополда I, Јосифа I, Карла 

VI, Марије Терезије и Јосифа II. 
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       Тврђава стоји на серпетинско диоритској стени, која има 

доминантан и стратешки положај на овим просторима, те су се због 

тога за њу кроз векове борили многи народи.  

На латинском језику „petra” значи стена, „var” је на мађарском 

град, док би на турском „din” било вера. Спајањем тих речи добија се 

име Петроварадин, што има значење да је то Град на стени чврст као 

вера. 

Данашња тврђава једно је од најбољих остварења европске 

војне архитектуре XVIII века. Веома је добро очувана и важи за другу 

по величини тврђаву у Европи. 

Тврђава је данас културно-историјски споменик од 

прворазредног значаја и својеврсна туристичка атракција. На тврђави 

се данас налази хотел, бројни кафићи и ресторани, а у току лета се на 

њој дешава највећи музички фестивал у овом делу Европе – EXIT. 

Поред ове манифестације на тврђави се одигравају и друге 

манифестације: Културни времеплов, Тунели светлости, Baby EXIT, 

Вински лавиринт и Ноћ Музеја. 

Од туристичких садржаја на тврђави се истичу Музеј Града 

Новог Сада, који се налази у згради Топовњача, затим Опсерваторије 

и атељеи. Треба истаћи да Музеј Града Новог Сада организује 

обилазак катакомбама, подземним градом. То се свакоме препоручује, 

јер оставља невероватан и незабораван утисак на посетиоца. 
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ПРОГРАМ ДОГАЂАЈА 

 

Петак, 23. август 

 

10:00h – 18:00h Регистрација 

(Рецепција хотела Леополд I, Петроварадинска тврђава, Нови Сад) 

18:30h Свечана вечера 

(Ресторан хотела Леополд I) 

 

 

Субота, 24. август 

 

12:00h Свечано отварање Првенства Балкана 

(Стадион „Карађорђе”, Нови Сад) 

 

 Манифестацију ће отворити: 

др Горан Петковић- државни секретар за туризам и  

др Предраг Перуничић- државни секретар Министарства 

омладине и спорта 

 

 АКУД „Соња Маринковић”, изведба сплет игара из Војводине 

 

 Сања Илић и Балканика 
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14:00h Почетак такмичења 

 Натезање мосора 

 Драгаче 

 Из места 

 Борба части- мачевање 

 Стрелање 

 Џакање 

 Штулање 

 Камена 

 Крбање 

 Пајванисање- натезање конопца 

 Ринглање 

 Канџијање 

 Вранићи 

 Пилцике 

 Чочак 

 Токач 

 Козана 

 Пењање на дрво 

 Ножичање 

 Секирица 

 

19:00h Проглашење победника и додела пехара 

 Даница Крстић уз пратњу оркестра 

 

20:00h Коктел 

(Хавана клуб, хотел Леополд I, Петроварадинска тврђава, Нови Сад) 

 Гарави сокак 

 Ђорђе Балашевић 
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Неофицијални – Туристички део 

Недеља, 25. август  

 

7:30 – 9:30 Доручак 

10:00 Окупљање испред хотела Леополд I и полазак у обилазак града 

10:00 – 13:00 Обилазак града уз водича 

13:15 – 15:30 Ручак у ресторану Атина у строгом центру града 

15:45 Окупљање и полазак у посету галеријама на Тргу галерија 

17:00 – 18:00 Слободно време 

18:00 -20:00 Залазак сунца на „Новосадској капији” – полази се са 

Штранда бродом катамараном „Пливајуће острво” 

21:00 Свечана вечера у хотелу Леополд I 

       Учесници догађаја који одлуче да још боље доживе Нови Сад, 

могу да бирају између следећих дневних излета: 

Обилазак Сремских Карловаца - Сремски Карловци се налазе 

на Дунаву, у Срему, на обронцима Фрушке Горе. Познати су по својој 

дугој и важној историји, јединственој архитектури и добрим домаћим 

винима. Такође, многи домаћи филмови су снимљени на овим 

просторима. Налазе се на шест километара од Новог Сада, тако да 

представљају идеалну дестинацију за једнодневни излет из Новог 

Сада. 
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       У барокном језгру, око трга са Чесмом четири лава смештена су 

здања од великог значаја за српску историју. То су: Саборна црква 

Св. Николе из 1762. године, Патријаршијски двор – 

најмонументалнија грађевина XIX века у Војводини, Богословија, 

Карловачка гимназија – најстарија српска гимназија основана 1791. 

године , Капела мира – подигнута 1817. године на месту где је 

потписан чувени Карловачки мир 1699. године између сила 

хришћанске алијансе и Турске, Римокатоличка црква посвећена Св. 

Тројству из 1768. године, Магистрат – монументална двоспратна 

грађевина са почетка XIX века. 

       Наравно, прва асоцијација на Сремске Карловце јесу вински 

подруми. Неки од њих су: винарија Киш, винарија Косовић, винарија 

Дулка, винска кућа Живановић, винарија Дошен и друге. Сваке 

године се одржава чувена манифестација Карловачка берба грожђа. 

       Сремски Карловци се поносе својим природним ресурсима.  

Дворска башта налази се у самом насељу, 500 метара од центра. 

Некада је представљао једну од најстаријих ботаничких башта у 

земљи. Простире се на два нивоа. У горњем делу су спортско- 

рекреативни садржаји, а у доњем шеталишта. Сремски Карловци леже 

на десној обали Дунава. Стражилово је најпознатије излетиште у 

оквиру Националног парка Фрушка Гора, удаљено четири километара 

од Сремских Карловаца. Захваљујући слави и значају Бранка 

Радичевића, чувено је ђачко стециште и место јединственог песничког 

ходочашћа. 

 

 

 

 



 

16 

 

       Обилазак војвођанских салаша – Обилазак салаша 137 где 

се налази  ресторан са традиционалном војвођанском кухињом 

(гибаница, царска пита, штрудла са маком и орасима, бундевара, 

ринфлајш са пет сосова, ролована телетина, рибић на кајмаку, 

салашарски соте, пуњене тиквице,...). Ресторан је у традиционалном 

паорском стилу са пуно старинских детаља који подсећају на прошла 

времена и боравак чине још пријатнијим. 

''Наш салаш'' је јединствен и аутентичан објекат проткан етничким 

обележјима вој- вођанског подручја, а у исто време обогаћен 

модерним концептом угоститељства. Од сличних објеката првенствено 

се издваја изванредан мени настао искуством мајстора кулинарства. 

Широка понуда је на располагању свакодневним посетиоцима. 

Ресторан салаша, поред великог избора јела српске традиционалне, 

али и модерне кухиње. У оквиру понуде уводи и концепт ''слоw-фоод'' 

као најсавременији гастрономски начин спремања, сервирања и 

конзумирања хране. Винска карта ресторана садржи више од 60 вина 

из Европе и Јужне Америке. 

Бркин салаш је 2008.г. уређен за пријем гостију и бављење 

руралним туризмом као еко-етно газдинство. Активан одмор кроз 

редовне дневне салашарске послове, рад са пчелама, мали фудбал, 

омогућава акумулацију снаге неопходне за повратак редовним 

активностима. Боравак на салашу представља доживљај, а највећа 

чар је када се у опуштеној атмосфери уз чашу вина, дочека сутон. 
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       Обилазак Фрушке горе и посета манастирима – Ова 

невелика планинска лепотица некада је била острво Панонског мора. 

Њен највиши врх – Црвени чот налази се на 539m надморске висине. 

Фрушкогорско подручје је највеће налазиште липа у Европи. Изузетну 

вредност представљају шуме храста, букве, граба, тополе и врбе.  

Никако не треба заобићи 15 српских, фрушкогорских манастира - 

Крушедол, Петковица, Ракавац, Велика Ремета, Дивша, Ново Хопово, 

Старо Хопово, Јазак, Мала Ремета, Гргетег, Беочин, Привина Глава, 

Шишатовац, Кувеждин и Врдник-Раваница, који чине јединствену, 

густо распоређену скупину насталу у раздобљу од XV до XVIII века. 

Ти манастири су кроз историју представљали симбол националног 

отпора срба Турској империји и заштитнике великог националног 

блага, оличеног у сакралној уметности и архитектури, очувању духа и 

колективног памћења народа. 
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ХОТЕЛ ЛЕОПОЛД I  

(ХОТЕЛ ТВРЂАВА) ***** 

 

       Више од луксузног хотела, Леополд I је симбол елеганције и 

уживања, свеприсутан је дух касне ренесансе који нас присећа на 

прошле дане. Категорисан је са пет звездица. Мир и дискреција коју 

хотел пружа јединствени су и незаборавни, а краљевски дизајниран 

ентеријер зрачи сјајем старог злата. 

       Детаљи и ситнице из прошлости задржавају пажњу и боравак 

чине много занимљивијим. Када закорачите у хотел закорачили сте у 

део историје који се вековима налази на овом месту, срце и душу му 

чине гости, а стална потреба за усавршавањем, лепотом и 

перфекцијом никада не престаје. 

       Хотел садржи конгресну салу капацитета 42 седећа места и 

председавајући сто за три говорника. 

       У угоститељској понуди хотела налази се: аперитив бар, 2 

фоајеа, клуб, ресторан „a la carte“ (капацитета 75 седећих места), 

српски национални ресторан, италијански ресторан и специјализовани 

рибљи ресторан на тераси хотела са погледом на Дунав.  
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       Хотел Леополд I располаже са 25 двокреветних соба и 20 соба са 

француским лежајемУ хотелу се налазе 11 луксузно опремљених 

апартмана, неки од њих носе назив познатих историјских личности 

као што су: Апартман Марија Терезија, Арсеније Чарнојевић, 

Савојски, Карло VI i Јосиф II. Такође, у хотелу Леополд I постоје и две 

резиденције и то Јосиф I и Леополд I. 
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КОТИЗАЦИЈА 

 

       Цена овог спортског догађаја је 305€ по учеснику и она 

обухвата: 

 Три ноћења на бази пуног пансиона у хотелу Леополд I 

 Водич за обилазак града 

 Ручак у ресторану Атина 

 Улазнице за галерије 

 Карта за пловидбу бродом катамараном „Пливајуће острво” 

 

       Цене дневних излета за које се учесници овог догађаја могу 

одлучити, а које не спадају у укупну цену догађаја су: 

 

 Обилазак Сремских Карловаца – 15 еура 

 Обилазак војвођанских салаша – 25 еура 

 Обилазак Фрушке горе и посета манастирима – 20 еура 
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ЗАКЉУЧАК 

 

       Војводина, и посебно Нови Сад, је препознат као нова, 

неоткривена дестинација, која располаже све бољим условима за 

одржавање спортских догађаја, препознатљивим гостопримством и 

нетакнутом природом.  

       Богата традиција и култура, као и веома добра инфраструктура и 

супраструктура су идеални као подлога за одржавање једне овакве 

спортске манифестације као што је Првенство у старим спортовима 

које треба сачувати од заборава и пренети на следеће генерације. 

       Старе спортове као и старе народне фолклорне игре треба чувати 

и неговати јер је то културно благо Војводине и може бити веома 

интересантно као туристичка атракција.  

         

        

 

 

 

 

 

 

               
 

 

                    

 


