








Шарл Дусе, Школа мачевања Екол 
ескрим, Белгија

Драгомир Николајевић, 
Гимнастичка школа 
Жонвил л Пон,  Француска



Александар Јосифовић, 
Гимнастичка школа 
Винернојштад, Аустроугарска

Франтишек Хофман, Прашка 
соколска школа,Аустроугарска





Генерал Светомир Ђукић-Српски 
олимпијски комитет

Франтишек Хофман-Соколски 
покрет (наставник ВА)



Оснивач  мачевалачког  (борачког) 
друштво“Српски мач” (1897)наставник 
ВА Шарл Дусе (у белој блузи)

Шеф велосипедске (бициклистикчке) 
секције у Српском олимпијском 
покрету капетан Ђорђе Благојевић



Први учитељ бокса  капетан Драгомир 
Николајевић (фот. из 1902. год, 
Жонвил л Пон, школовање у Франц.) 

Поручник Милош Васић, наставник борења  
у Великој школи, потоњи  генерал и 
командант армије у Великом рату.



 Официри и наставници Војне 
академије, у Краљевини Србији, 
дали  су допринос у појави 
атлетике, гимнастике, пливања, 
бокса, саватеа, бициклизма, 
рвања, мачевања, олимпијског 
покрета, соколства, као и 
физичког вежбања на свим 
нивоима школовања. Такође, кроз 
обавезан војни рок који је уведен 
од 1883. године, српски официри 
су преносили знања стечена на ВА 
на војнике који су служили 
редовни војни рок.

Пуковник Милутин 
Мишковић, члан 
Управе Гимнастичке  
школе (1908), претече 
Факултета спорта
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