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ЦЕНА АРАНЖМАНА ЈЕ  9.280  ДИНАРА ПО ОСОБИ 
Аранжман обухвата 4 пуна пансиона у хотелима “Звезда”, 
“Фонтана” или у другим хотелима исте категорије. Доручак и 
ручак се служе у хотелима где су смештени учесници Олимпија-
де, а вечера и заједничка дружења од 20,00 часова организоваће 
се у Конгресном центру хотела “Звезда”. На дан доласка обезбе-
ђени су ручак и вечера, а на дан одласка доручак. 
Трошкове хотелског смештаја, превоза и осигурања сносе 
екипе учеснице.
Трошкове медаља, пехара, признања, награда и поклона 
сноси организатор, у границама реалних могућности.
Сваки учесник од организатора добија: мајицу са логом 
олимпијаде, значку, књигу (Изабрани радови са I Олимпијских 
књижевних сусрета у Врњачкој Бањи 2013.) и разноврсне 
промотивне материјале.

РЕЗЕРВАЦИЈЕ, ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ.
Свако удружење може пријавити највише две екипе од по 
5 (пет) чланова, а најмање једну екипу од 3 (три) члана (без 
учешћа у дисциплини Штафета у брзом ходању), најкасније 
до 25.09.2014. године (због поплава које су отежале рад 
многих удружења).
Даном извршене резервације од-
ређен је редослед смештаја (прво у 
хотелима “Звезда“ - 200, “Фонтана“ 
- реновирани део 250 и “Фонтана“ 
- класични део 200 лежаја, па тек у 
другим хотелима сличне категорије). 
Друга рата мора бити уплаћена до 
25.09.2014. Екипа која не уплати 
другу рату, односно цео износ на 
време, губи право да учествује на 
Олимпијади, а евентуално уплаћена 
средства ће им се вратити.
Котизација за учеснике ван орга-
низованог смештаја је 2.000 динара 
по особи. Овом котизацијом се обе-
збеђује учешће у свим спортским 
сусретима, дневним садржајима 
и вечерњим дружењима. Такође, 
котизација укључује и завршну 
вечеру.
Динарске уплате врше се на рачун 
Покрета трећег доба Србије, код 
Комерцијалне банке а.д. Београд. 
Рачун број: 205-167800-21

КОНТАКТ:
Покрет трећег доба Србије
Париска 9, 11000 Београд
Тел: 011/2030-758 и 011/2030-756; Тел./Факс: 011/2030-356
Електронска пошта: penzioneribgd@bvcom.net и 
info@olimpijada3d.org
Интернет презентација: www.olimpijada3d.org
Матични број 28045549 и шифра делатности 9499
ПИБ  број 107069272

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА
ПОКРЕТА ТРЕЋЕГ ДОБА

Василије Белобрковић 

VII  ОЛИМПИЈАДУ
СПОРТА, ЗДРАВЉА  И  КУЛТУРЕ  ТРЕЋЕГ ДОБА

ВРЊАЧКА БАЊА 2014. 
од 29.септембра до 03. oктобра

ПОКРЕТ ТРЕЋЕГ ДОБА СРБИЈЕ

у сарадњи са
Савезом пензионера Србије,
Спортским савезом Србије и

Општином Врњачка Бања

организује

Покрет трећег доба Србије 
обавештава све своје чланове о одржавању
овогодишње VII Олимпијаде трећег доба.

ПРОГРАМ
под слоганом

ЗА АКТИВНУ И КРЕАТИВНУ СТАРОСТ

Пријатељи олимпијаде

Подржали Олимпијаду

ОЛИМПИЈСКИ
КОМИТЕТ
СРБИЈЕ

ПРОПОЗИЦИЈЕ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА

Спортска такмичења су екипна, изузев риболова који је појединачна спортска 
дисциплина. Екипа мора бити мешовита, што значи да је најмање један такмичар 
(особа) супротног пола. У екипи  највише једна особа може бити млађа од 60 година. 
Екипу чини пет (5) такмичара који представљају државу, општину, град, организацију 
цивилног друштва, удружење грађана, струковно или завичајно удружење и слично. 
Састав пријављених екипа није могуће мењати у току такмичења. Свеукупни победник 
је екипа са навећим бројем освојених поена у екипним дисциплинама.
Ове године уводимо новину: екипна такмичења у свим олимпијским дисциплинама 
између јуниора и сениора (по пет регионалних екипа). Изабране регионалне екипе 
старијих учесника Олимпијаде такмичиће се са регионалним екипама омладинаца 
(по завршетку редовних такмичења, у свакој од  дисциплина), а у појединачној 
конкуренцији омладинци ће се укључити у спортску дисциплину риболов. Бодовање и 
проглашење победника ће бити одвојено, а све по пропозицијама из овог Програма.
Препоручујемо свим учесницима да се пре доласка на Олимпијаду, обавезно 
консултују са изабраним лекаром да ли су здравствено способни за учешће у спортско-
рекреативном програму ове манифестације.

1. ШТАФЕТА - Брзо ходај, ал’ не трчи.
Такмичење је екипно. Екипа је мешовита и чине је 4 такмичара, који наизменично у 
брзом ходању прелазе по једну дужину фудбалског игралишта. Под брзим ходањем се 
подразумева да једна нога, у сваком тренутку, мора бити на тлу. Такмичар који буде 
трчао, добиja најпре опомену, а свака наредна опомена кажњава се додавањем по три 
(3) секунде на коначан резултат екипе. У случају да две или више екипа имају идентично 
време, пласман ће се одредити на основу мањег броја опомена. 
2. ШАХ - Играјмо шах по правилима шаховске игре
Такмичење је екипно. Екипа је по могућству мешовита и чине је три (3) такмичара. Игра 
се по договореном систему који одреди представник Шаховског савеза Србије, изабран 
од стране организатора. Судије шаховског турнира одређује Организациони одбор 
Олимпијаде. Шаховске гарнитуре и сатове доносе такмичари.
3. СТРЕЉАШТВО - Какво нам је око соколово?
Такмичење је екипно. Екипа је мешовита и чине је три (3) такмичара. Гађа се из седећег 
става, са наслоном за лактове, са два (2) пробна хица, и серијом од пет (5) дијабола за 
резултат. Збиром кругова свих чланова екипа добија се екипни пласман. Мете, дијаболе, 
пушке и записнике обезбеђује искључиво Организациони одбор.
4. ПИКАДО - Будимо смирени и прецизни
Такмичење је екипно. Екипа је мешовита и чине је три (3) такмичара. Висина табле је 
170 цм, удаљеност мете је (3) метра. Гађа се са три пробне стрелице, и две  серије по пет 
(5) стрелица за резултат. Збиром резултата добија се екипни пласман. Табле, стрелице, 
записнике, као и судије обезбеђује Организациони одбор.
5. ФУДБАЛ - Прецизно са беле тачке!
Такмичење је екипно. Екипа је мешовита и чине је три (3) такмичара. Такмичари 
шутирају фудбалску лопту са 10 метара на мали гол без голмана. Димензија гола је 125 X 
75 цм. Шутира се један (1) пробни и пет (5) пенала за резултат. Збиром резултата добија 
се екипни пласман.  Фудбалске лопте, мали гол и судије обезбеђује Орг. одбор.
6. КОШАРКА - Слободна бацања
Такмичење је екипно. Екипа је мешовита и чине је три (3) такмичара. Висина коша је 
стандардна, а удаљеност од коша је 120 цм краћа од уобичајене. Сваки учесник има 
право на једно (1) пробно бацање, и пет (5) бацања за резултат. Збиром резултата добија 
се екипни пласман. Кошаркашке лопте, записнике и судије обезбеђује Орг. одбор.
7. РИБОЛОВ - Пецајмо на језеру Жича и уживајмо у природи
Такмичење је појединачно у мушкој и женској конкуренцији. Такмичење траје (2) два 
сата. Пеца се на пловак. Победник је такмичар са највећом уловљеном грамажом. 
Учесници доносе свој риболовачки прибор (штапови, мамци, чуварке и мередов). 
Молимо све учеснике у риболову да понесу своје риболовачке дозволе (уколико их 
имају). 
У случају да две или виђе екипа имају једнак број бодова, у дисциплинама: шах, 
стрељаштво, пикадо, фудбал и кошарка, победник ће бити екипа чији су чланови 
старији по годинама. Посебно ће бити сачињена ранг листа за младе.Штампа “Recan” на рециклираном папиру



После оцене Министарске конференције Европске 
уније да је Олимпијада спорта, здравља и културе 
трећег доба Србије један од најбољих примера добре 
праксе у Европи, и подршке Комисије за економска и 
социјална питања Уједињених нација, Покрет трећег 
доба Србије добија нову снагу и наставља започети 
процес. 

До сада је Олимпијада расла по броју такмичара и 
добијала на квалитету у погледу разноврсних садр-
жаја и такмичарских дисциплина. Ове године, смо за 
VII Олимпијаду људи трећег доба, припремили нове 
активности иако свесни тешке друштвене и финансиј-
ске ситуације у земљи, нарочито након катастрофал-
них поплава које су погодиле Србију.

Олимпијада спорта, здравља и културе трећег доба у 
основи носи обележје културе умешности живљења у 
старости. Духовно и физичко кретање нераздвојни су 
део олимпијског наслеђа као најбољег лека за успешан 
и достојанствен живот човека, усклађен са унутраш-
њим и спољашњим светом.

У целини гледано, Олимпијада спорта, здравља и 
културе трећег доба представља нови однос према 
старости и старењу, а тиме и промену саме улоге свих 
удружења и организација старијих лица и пензионера. 
Она представља и облик остваривања битних циљева 
Националне стратегије о старењу и Националне 
стратегије о спорту Владе Републике Србије, у делу о 
спортско рекреативној активности, МИПАА и циљева 
Светске здравствене организације. Чињеница да је 
наша земља једна од најстаријих нација у Европи и 
свету, учвршћује наше уверење да је ова манифеста-
ција од изузетног значаја за генерације трећег доба.

Господин Вања Удовичић, министар за омладину и 
спорт Владе Републике Србије прихватио се улоге  
покровитеља и промотера VII Олимпијаде спорта, 
здравља и културе трећег доба - Врњачка Бања 2014.

Сребрни донатори

Златни донатори

29.09.2014. Понедељак  
Сатница Програм
до 16,00  Долазак екипа и смештај;
13,00-15,00 Ручак;
16,30 Отварање изложбе слика из 2013. у холу хотела  „Звезда“
  и почетак рада  Сликарске колоније 2014. године;       
18,00 Свечано отварање  VII Олимпијаде спорта, здравља и културе   
 трећег доба испред хотела  “Звезда”; 
20,00 Вечера, игранка и забава уз оркестар хотела “Звезда”, водитеља програма 
 и тим аниматора Покрета ТДС;

30.09.2014. Уторак  
Сатница Програм
06,00-09,30 Риболов - полазак у 05,30 испред хотела  “Звезда” (риболовци добијају   
 ланч пакет уместо доручка у хотелу);
07,30-08,00 Вежбајмо заједно испред хотела  “Звезда” са Гораном Вјештицом;
07,00-09,00 Доручак;
08,00-10,00 Базар здравља у холу хотела  “Звезда” -први дан;
10,00 Почетак рада Олимпијске сликарске колоније 2014.
09,00-12,00 Обука у раду на рачунарима - ИАН Телецентар-први дан;
09,30 Штафета у брзом ходању -  на променади испред хотела  “Звезда”; 
13,00-14,30 Ручак;
14,00-17,00 Обука у раду на рачунарима - ИАН Телецентар-први дан;
14,30 Шах - по скраћеном швајцарском систему у сали хотела “Звезда”;
16,00 Почетак рада Олимпијских књижевних сусрета људи трећег доба;
16,30 Обилазак знаменитости Врњачке Бање (окупљање испред хотела   
 “Звезда“);
18,30 Аудиција за “Вече талената“ и избор 10 учесника који ће показати своје  
 умеће; 
20,00 Вечера, проглашавaње победника завршених такмичења,  наступ  
 одабраних  5 талената (први дан) и забава уз оркестар хотела  “Звезда” ,  
 водитеља програма и тим аниматора Покрета ТДС.   

01.10.2014. Среда
Сатница Програм 
07,30-08,00 Вежбајмо заједно испред хотела „Звезда“ гораном Вјештицом;                   
07,00-09,00 Доручак;
08,00-10,00 “БАЗАР ЗДРАВЉА” у холу хотела „Звезда“- други дан;
09,00-12,00 Обука у раду на рачунарима - ИАН Телецентар-други дан;
10,00-11,00 Седница поводом Међународног дана старих посвећена је
  здравственој едукацији, са предавачем прим. др Анамаријом Симић   
 на тему  “Кардиоваскуларне болести људи трећег доба”. Седница
  је обавезна за све учеснике Олимпијаде и одржаће се у конгресној 
 сали хотела “Звезда”;
11,00 Стрељаштво у стрељани хотела “Фонтана” (према  распореду екипа од  
 „а до ш“);
11,00 Пикадо у холу хотела “Звезда” (према распореду екипа од „ш до а“);               
13,00-14,30 Ручак
14,00-17,00 Обука у раду на рачунарима - ИАН Телецентар-други дан;

14,30 Наставак такмичења у стрељаштву и пикаду;
15,00 -17,00 Олимпијски књижевни сусрети људи трећег доба;
16,00-18,00 ШАХ - симултанка са велемајстором у сали хотела „Звезда“;
18,00  Пројекција филма из домаће продукције; 
20,00 Поема посвећена стогодишњици Великог рата (1914-2014) и сплет игара  
 Србије у извођењу фолклорног ансамбла пензионера Земуна.
20,30 Вечера, проглашавање победника завршених такмичења,  наступ
 одабраних 5 талената (други дан) и забава уз оркестар хотела 
 „Звезда”,  водитеља програма и тим аниматора Покрета ТДС.  

02.10.2014. Четвртак
Сатница  Програм
07,30-08,00 Вежбајмо заједно испред хотела „Звезда“ са Гораном Вјештицом ;               
07,00-09,00 Доручак;
09,00 Кошарка-слободна бацања, испред хотела „Звезда“;
09,00-12,00 Обукa у раду на рачунарима - ИАН Телецентар - трећи дан;
10,00-11,00 Предавање академика проф. др Владете Јеротића на тему  
 „Духовност и људски живот“;
11,00-12,00 Предавање др Лидије Магарашевић, на тему  
 „Рано откривање глаукома као узрочника појаве слепила код старих   
 особа“;
12,00-13,00 Обилазак знаменитости Врњачке Бање (окупљање испред хотела
  „Звезда“), за све који не учествују на такмичењу у фудбалу; 
12,00 Фудбал-пенали, испред хотела „Звезда“;  
13,00–14,30 Ручак;
14,00-17,00 Обукa у раду на рачунарима - ИАН Телецентар - трећи дан;
15,00–18,00 Евентуални наставак такмичења у фудбалу;
16,00 Завршни  Олимпијски књижевни сусрети;
18,00 Пројекција новог филма из домаће продукције;
19,00 Седница Организационог одбора; 
20,30 Завршна вечера, додела признања и награда, забава уз песму и игру,  
 избор победника у Трци живота и избор „Нај – госпође/господина 
 трећег доба“ и проглашење свеукупних победника Олимпијаде спорта,   
 здравља и културе трећег доба - Брњачка Бања 2014.

03.10.2014. Петак
Сатница Програм 
07,00-09,00 Доручак
од       10,00 Испраћај учесника VII Олимпијаде спорта, здравља и културе трећег доба.

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА САРАДЊА

Покрет трећег доба Србије са Организационим одбором Олим-пијаде прихватио 
је препоруку Министарства омладине и спорта, да се на Олимпијади организују 
Међугенерацијски сусрети јуниора и сениора и то у свим спортским дисциплинама. 

МИНИ САЈАМ У ХОЛУ ХОТЕЛА ЗВЕЗДА

На штандовима у холу хотела “Звезда” представиће се наши донатори, произвођачи и 
дистрибутери лекова, ортопедских помагала и опреме, као и Организације цивилног 
друштва, које раде са старијима и за старије, а биће и промовисане разноврсне услуге 
намењене пензионерима и старијима уопште. 

САТНИЦА VII ОЛИМПИЈАДЕ СПОРТА, ЗДРАВЉА И  К УЛТ УРЕ ТРЕЋЕГ ДОБА - ВРЊАЧКА БАЊА 2014.    


