СРБИЈА, КОПАОНИК И АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ СРБИЈЕ
домаћини
14. ЕВРОПСКИХ ЗИМСКИХ СПОРТСКИХ ИГАРА КОМПАНИЈСКОГ СПОРТА 2018. године
На седници Генералне Скупштине Европске Федерације компанијског спорта EFCS-a, која је
одржана у Риконеу, Италија, 14. јуна 2014. године, у оштрој конкуренцији за избор домаћина 14. Европских
Зимских спортских игара компанијског спорта 2018. године, победила је Србија. Кандидатуру за домаћина
овог догађаја поднеле су и организације из Италије, Француске, Швајцарске, Немачке, Аустрије и
Словеније. Ипак, Асоцијација Спорт за све Србије, у сарадњи са Спортским савезом Србије, Туристичком
организацијом Србије, MK Mountain Resort-ом и ЈП Скијалишта Србије, била је најубедљивија. Већина
делегата, на Генералној Скупштини EFCS-а, прихватила је једногласно предлог борда да се Србија и
Копаоник изаберу за домаћина ових игара 2018. године.
Седници Генералне Скупштине EFCS-а присуствовала је четворочлана делегација Асоцијације на
челу са председником господином Велизаром Ђерићем. Успех да добијемо организацију Европских
Зимских спортских игара компанијског спорта је тим већи с обзиром на чињеницу да су заинтересованост
за организацију овог догађаја исказали национални савези држава чије економске референце су биле
значајно убедљивије.
Према процени функционера EFCS-а, председника Дидијера Бесереа и генералног секретара Мусе
Ламија, очекује се да на фестивалу узме учешће око 3.000 рекреативаца из престижних европских
компанија.
Фестивал који ће трајати пет дана биће добра прилика да се држава Србија, Туристичка
организација Србије, групација хотелијера на Копаонику, ЈП Скијалишта Србије, а и Спортски савез и
Асоцијација Спорт за све Србије, на челу са Министарством омладине и спорта, прикажу у најбољем светлу
и учесници понесу најлепше успомене из наше државе.
Делегација EFCS-а, у саставу Муса Лами – генерални секретар и Рајнхард Сицлер – спортски
директор, у припреми за избор домаћина, пратила је реализацију Националног Ски фестивала и
програмске активности на Копаонику. Том приликом су учврстили уверење да Асоцијација Спорт за све
Србије и Ски центар Копаоник (хотели и ски стазе) пружају добру гаранцију за успешну реализацију тако
великог догађаја, какве су Европске игре компанијског спорта.
Асоцијација Спорт за све Србије је већ предузела опсежне припреме за организацију овог
догађаја. Делегација, у којој ће поред представника Министарства омладине и спорта и Асоцијације бити
и представник MK Mountain resorta, ЈП Скијалишта Србије и Туристичке организације Србије, ће
присуствовати 13. Европским Зимским спортским играма компанијског спорта, које се одржавају у Cortini
d’ Ampezzo, Италији од 09-13. марта 2016. године и званично преузети заставу за наредне 14. Европске
Зимске спортске игре компанијског спорта на Копаонику 2018. године.
За све додатне информације, можете се обратити Асоцијацији Спорт за све Србије, Београд,
Теразије бр. 35/III, на телефоне 011/32 32 986 и 011/32 34 809, путем е-мејла asfaserbia@gmail.com или
посетите наш сајт www.sportforallserbia.org.rs

