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У петак, 17. маја, у 13 сати на спортском аеродрому „Лисичји јарак“ поред Београда
одржаће се свечано  отварање међународне  падобранске  манифестације „Балкански
скок пријатељства 2019“.

  

Отварању ће присуствовати представници Министарства омладине и спорта Србије,
Министарства одбране, Војске Србије, Српске православне цркве, предсједник
Ваздухопловног савеза Србије Лабуд Булатовић, сарадник за спорт у Представништву
Републике Српске у Србији Бранко Ковачевић и бројни гости.

  

Манифестација ће окупити више од стотину падобранаца из Србије, Сјеверне
Македоније, Словеније, Хрватске, Црне Горе, Бугарске, Мађарске, Грчке, Француске,
Белгије, Њемачке, Шведске, Русије, Израела, Аустралије и Републике Српске.

  

Организатор манифестације, пуковник у пензији Ненад Кузмановић рекао је да подршка
Министарства омладине и спорта, Министарства одбране и Војске Србије изузетно
значи у организацији једне овакве манифестације.

  

Миодраг Кастратовић, генерални секретар Падобранског клуба ветарани 63.
падобранске бригаде „Архистратиг“, изјавио је да је ова манифестација оличење љубави
према падобранству, као и 63. Падобранској бригади њених бивших припадника из
некада заједничке државе, који су дошли из држава региона да наставе дружење са
старим пријатељима и у пензионерским данима изводе скокове и уживају у
падобранским чаролијама.

  

Нагласио је да су посебно добродошли падобранци из Републике Српске, тим прије што
се до прије неку годину дио ове манифестације одржавао и у Бањалуци. Ове године
учесници из Републике Српске су Драшко Лајић, Ненад Мартиновић, Јелена Вученовић и
Стефан Пауновић из Аеро клуба „Приједор“.

  

„Балкански скок пријатељства 2019“ окончаће се заједничком вечером, на којој ће бити
уручена признања и дипломе учесницима.
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Манифестацију су организовали Падобрански клуб ветерана 63. Падобранске бригаде
„Архистратиг“ и Ваздухопловни савез Србије, уз подршку Министарства одбране и
Војске Србије, Министарства омладине и спорта, Представништва Републике Српске у
Србији, „Бекс“ курирске службе, „Златиборца“, „Агропапука“, „Икар-сервиса“ и
падобранских клубова „Феникс“ и „Делта“.

  

Програм манифестације можете погледати  ОВДЈЕ.
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