Поштовани,
Веслачки савез Србије има част и задовољство да, од 1. до 3. јуна 2018. године на Ади
Циганлији, буде организатор Светског купа у веслању ,,Београд 2018”, којим ће уједно бити
отворена и међународна репрезентативна веслачка сезона.
Уз велику подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије, Града Београда,
градских секретаријата, предузећа и спонзора, наш Савез је по трећи пут домаћин овако
великом и значајном такмичењу.
Светски куп у веслању је такмичење које се одржава под ингеренцијом Светске веслачке
федерације (FISA), а одржава се у 3 регате у сезони и представља једно од најважнијих
такмичења за сениоре. Током пет дана, Београд ће угостити преко 1.000 спортиста и спортских
званичника, из преко 40 земаља, док ће у самој организацији такмичења бити ангажовано
преко 250 особа, од којих је 150 волонтера.
Радио телевизија Србије ће у директном преносу емитовати финалне трке, а сигнал се шаље у
цео свет.
Најсвечанијем моменту Светског купа Београд 2018 - финалним такмичењима, своје присуство
су потврдили министарка спорта Републике Француске госпођа Лора Флесел, министар
омладине и спорта Републике Србије, господин Вања Удовичић, амбасадор Републике
Француске у Београду, његова екселенција господин Фредерик Мондолони, председник
Светске веслачке федерације - ФИСА, господин Жан Кристоф Ролан.
На прошлогодишњем Светском купу, такође одржаном у Београду, наша репрезентација је
освојила 2 медаље: сребрну у дисциплини двојац (Милош Васић, Ненад Беђик) и бронзану у
дисциплини скиф (Марко Марјановић), а регатна стаза на Ади Циганлији је оцењена као једна
од најбољих стаза на свету.
Организациони комитет такмичења има жељу да школској деци приближи веслачки спорт како
би што више малишана присуствовало такмичењима, на тај начин се упознало са лепотама нашег
спорта и како би слика Регатног центра на Ади Циганлији испуњеног најмлађим навијачима
обишла цео свет.
Овим путем Вам упућујемо молбу да организујете долазак дечака и девојчица (12-14 година) на
Аду Циганлију у време одржавања такмичења:
- У петак се такмичења одржавају од 9:30 до 14:30 и од 16:00 до 18:40 часова,
- у суботу од 8:30 до 13:17 и од 15:00 до 16:45 часова,
- у недељу су финална такмичења од 9:30 до 13:48 часова.
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