Асоцијација Спорт за све Србије
ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ

XIX СКИ ФЕСТИВАЛА СПОРТА ЗА СВЕ
Копаоник, 16-20.марта 2011.

У складу са Програмском оријентацијом Асоцијације Спорт за све Србије и
динамиком реализације Програма за 2011. годину, приступило се програмима за
организацију XIX Oтвореног међународног Ски фестивала Спорта за све СрбијеКопаоник 2011.
Реализација ове манифестације је, и у претходном периоду, остваривана на
Копаонику као дестинацији која квалитетно испуњава све услове који се
претпостављају при реализацији оваквог догађаја.
Након расписаног конкурса за прикупљање понуда- кандидатуре од стране
зимских центара, на конкурс су се пријавиле 8 организација од којих су 7 своју понуду
везале за Ски центар Копаоник.
У циљу детаљнијег дефинисања понуда обављени су разговори са већим бројем
понуђача, да би након тога најповољнију цену дао MK Mountain Resort за хотеле
Angella**** и Конаци Сунчани врхови***. Сходно томе је сачињен уговор и извршена
резервација капацитета у поменутим хотелима као и један број соба у хотелу
Гранд****.
Упоредо са овом активношћу, вршени су покушаји организације сусрета са
одговорним представницима „Скијалишта Србије“, али без успеха. Преписка која је
обављена, дала је скромне резултате. Наиме наши захтеви су се односили на
обезбеђења попуста на ски пас (групни аранжман) и на обезбеђење стазе и техничких
помагала за реализацију програма такмичења у Алпском скијању. Наши захтеви су
делимично прихваћени и то у делу обезбеђења и уређења стазе. Што се тиче попуста
на ски пасеве, нисмо наишли на разумевање, те смо исте плаћали у пуној цени.
С обзиром да је одлука о месту, хотелу и цени благовремено донешена, утврђен
је и датум да се Ски фест одржи од 16- 20. марта 2011. године те се, у складу са тим,
приступило изради билтена и његовој дистрибуцији према свим чланицама
Асоцијације Спорт за све Србије, сродним чланицама на простору Балкана и другим
заинтересованим организацијама и појединцима.
Анимација учесника, у принципу, била је доста успешна. Ово се, пре свега,
односи на значајно и бројно учешће рекреативаца из Румуније, Бугарске, Македоније и
Црне Горе. Пријаве учесника из Србије су биле на задовољавајућем нивоу мада треба
рећи да је, с обзиром на топло време које је предходило Ски фесту, често долазило и до
отказивања већ пријављених учесника. Но, без обзира на ову чињеницу, Ски фестивал
је окупио задовољавајући број учесника уз напомену да је упоредо са организацијом
Ски феста текао и Курс педагога физичке културе Србије „Методика обучавања и
усавршавања карвинг скијања 2. део“ као интегрални део овог догађаја са преко 80
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полазника, тако да је укупан број учесника Ски феста био преко 450 рекреативаца. Али
без обзира на задовољавајући број, неопходно је истаћи да забрињава скроман
допринос чланства Претседништва омасовљењу овог догађаја.
Програм Ски феста започео је Техничком конференцијом и жребањем
такмичарских бројева која је одржана 16.03.2011. године у 20 часова.
Временске неприлике које су владале на Копаонику 17.03. (киша, јак ветар,
узроковале су затварање стаза и жичара) су пореметиле такмичарску сатницу утврђену
за тај дан. Изузетним разумевањем запослених у скијалиштима, превезли смо
такмичаре на стартну позицију табачима снега и такмичење је почело и реализовано уз
максимално ангажовање свих сарадника. У страху од могућег погоршања времена,
искористили смо ово разумевање, те су у истом дану реализоване трке у велеслалому и
супервелеслалому. Све друге активности Ски феста су се одвијале у складу са
програмом и његовом сатницом.
У смирај првог такмичарског дана у Конгресној сали хотела Angella обављено је
свечано отварање XIX Ски феста. Програм отварања започео је наступом КУД
Јошаничка Бања из Јошаничке Бање након чега су учеснике Ски феста пригодним
говорима поздравили: Аврам Никола- ген. директор МК Mountain Resort-a, Илић
Драгиша- председник СО Рашка и Ђерић Велизар- председник претседништва Спорта
за све Србије. Фестивалцима се бираним речима обратила и Министар Омладине и
Спорта Републике Србије гђ. Снежана Самарџић Марковић која је прогласила Ски
фестивал Спорта за све- Копаоник 2011 отвореним.
Након отварања фестивала, програм је настављен изванредном кореографијом
КУД Јошаничка Бања, успешним аниматорским наступом групе студената- усмерената
у рекреацији са Факултета за спорт и физичко васпитање из Београда и забавом уз
музички програм групе Prestige из Врњачке Бање.
Наредног такмичарског дана (18.03.2011) програм је текао по утврђеној
динамици.
Са задовољством треба истаћи да је старт слаломске трке дала министар гђ.
Снежана Самарџић Марковић, која је са својим сарадницима и челницима наше
Асоцијације извесно време и пратила ток овог такмичења.
Програм игара на снегу и такмичења у хотелу протекао је у складу са
традицијом- на нивоу очекивања, за шта заслуге припадају председнику стручног
одбора проф.др Душану Митићу и тиму ангажованих судија и аниматора.
Са посебним задовољством треба истаћи да је школа скијања за почетнике
којом је руководио Драган Ћирић, на обострану радост и организатора и полазника,
успешно обавила свој посао и окупила преко 20 почетника.
Такође треба исказати задовољство организацијом Стручне трибине како
квалитетно припремљеним уводним рефератом проф.др Душана Митића тако и бројем
учесника на трибини односно стручним расправама у којима су учествовали проф.др
Станимир Стојиљковић, проф.др Горан Никовски и многи други.
Треба такође рећи да програм вечерње анимације није реализован на
планираном и традиционално очекиваном нивоу. Разлог треба тражити у лошем
хотелском избору музичког састава који није допринео да овај део програма успе и
поред напора наших аниматора.
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Свечано затварање XIX Ски феста Спорта за све Србије обављено је 19.03.2011.
године у Конгресној дворани хотела Аngella са почетком у 21,30h. У оквиру овог дела,
Председник Скупштине и чланови Претседништва Спорта за све Србије као и
Председник Спортског Савеза Србије Александар Шоштар, уручили су медаље и
дипломе за такмичарске резултате, захвалнице и Мале и Велике плакете Асоцијације
Спорт за све. Пехар за свеукупног победника екипи Clubul Sportiv Elecrtica из
Румуније, прелазни пехар Worley Persons Nuclear Services JSC из Бугарске за 2010.
годину у трајно власништво и Прелазни пехар за фер плеј за 2011. годину Рудник угља
Пљевља из Црне Горе уручила је Министар за Омладину и Спорт Републике Србије гђ.
Снежана Самарџић Марковић.
Након уручења пехара министарка је, афирмативним речима, прогласила
XIX Међународни отворени Ски фестивал Спорта за све Србије затвореним.
После свечаног затварања настављен је програм вечерње анимације и избор
„Мис Фестивала“ који је трајао до послепоноћних сати.
Генерално посматрано Програм XIX Међународног отвореног Ски фестивала
Спорта за све Србије Копаоник 2011 је, и поред стартних временских неприлика и лош
хотелски избор музике, веома успешно реализован. Тој успешности немерљив
допринос дало је Министарство Омладине и Спорта Републике Србије које је, за ову
манифестацију, додатно обезбедило средства у висини од 1.500.000 динара. Тиме је
обезбедило да се припреме и непосредна реализација остваре без, стално пратећег
проблема како затворити финансијску конструкцију.
На наше задовољство средства информисања су дала значајан допринос
успешности Ски феста а међу њима истичемо:
ТВ „КОП“, ТВ „Авала“, ТВ „Пинк“, дневне листове „Политика“, „Дневник“- Нови
Сад, „Спорт“, „Спортски Журнал“ и „Новости“.
Прилог:
Списак награђених:


Захвалницама
1. Поповић Милан
2. Љајић Решад
3. Спортски Журнал



Великим плакетама
1. Worley Persons Nuclear
Services JSC Bulgaria
2. MK Mountain Resort
3. Kежић Зоран
4. Clubul Sportiv Electrica
Romania
5. Општина
Карпош
Македонија



Малим плакетама
1. Савез за рекреацију и
фитнес Србије
2. ТВ КОП
3. Стојановић Весна
4. Кривокапић Бранко




Свеукупни победник је Clubul Sportiv Electrica из Румуније
Добитник прелазног пехара за 2010. годину у трајно власништво је Worley
Persons Nuclear Services JSC из Бугарске
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Добитник прелазног пехара за 2011. годину је Рудник угља Пљевља из Црне
Горе
Извештај припремио
Јездимир Марсенић
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