Асоцијација Спорт за све Србије
ИЗВЕШТАЈ

IX Отворени међународни радничко- спортски
фестивал
Албена, 07- 12. јун 2011.

У складу са усвојеним Програмом рада Асоцијације Спорт за све Србије
за 2011. годину и динамиком реализације, вршене су припреме за организацију
учешћа на IX Отвореном међународном фестивалу радничког спорта који се
традиционално одржава у Албени- атрактивном Црноморском летовалишту
Бугарске. IX Фестивал је одржан у периоду од 07- 12. јуна 2011. године и на
њему је узело учешће 18 држава и преко 2500 рекреативаца.
Организатор догађаја је Балканска Асоцијација радничког спорта а
непосредни реализатор је Бугарска Асоцијација „Рад, спорт и здравље“.
На овом програму, као и свих претходних година, изузетну
организациону сарадњу и подршку пружила је агенција Ас Травел из Београда.
Наиме, њихова пословна сарадња и одговорност и ове године је обезбедила
најквалитетнији могући превоз и смештај у изузетном хотелу на морској обали.
Све је преточено у релативно повољан програм који је благовремено достављен
свим чланицама Асоцијације, организацијама досадашњим учесницима у овом
догађају, а програм Албена 2011 постављен је на сајту Асоцијације чиме је
постао доступан свим заинтересованим организацијама и појединцима.
Међутим, и поред релативно повољног аранжмана, традиционални
учесници су, суочени са глобалним економским проблемима, имали доста
потешкоћа на обезбеђењу финансијских средстава које је овај програм
подразумевао.
Упорним ангажовањем Асоцијације и Ас Травел-а обезбеђено је учешће
од скоро 130 такмичара, пратећих особа и службених лица. Асоцијација је,
захваљујући разумевању наших потреба од стране акционарског друштва
„Дунав РЕ“, обезбедила мајице за свих 130 такмичара и службених лица и
средства за покриће трошкова за два представника Асоцијације.
Иначе такмичари- рекреативци из Србије су се надметали у 10 спортова
и спортских игара: малом фудбалу, одбојци, одбојци на песку, куглању, стоном
тенису, уличном баскету, пикаду, надвлачењу конопца, стрељаштву и боћању.
Такмичарски програм је реализован успешно- на нивоу традиције. Наши
такмичари су остварили запажени успех и на том плану. Треба посебно истаћи
да су рекреативци Београдских електрана освојили прво место у малом фудбалу
у конкуренцији 59 екипа из 18 држава и друго место у одбојци у конкуренцији
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15 екипа. Запажене наступе су остварили конопаши ЕПС-а, такмичари у пикаду
из Жабља итд.
Посебно треба истаћи допринос Програму Албена 2011. (путовања и
боравка) од стране Покрајинког савеза Спорт за све Војводине, који је у
сарадњи са осигуравајућом кућом ДДОР Нови Сад, осигурао све учеснике
фестивала у Албени.
У току трајања фестивала један наш такмичар се разболео те је значајна
пажња посвећена овом проблему. Након дводневних безуспешних покушаја да
се његово здравствено стање стабилизује у здравственом центру у Албени,
морали смо хитно да га сместимо у болницу у Варни где је обављена хирушка
интервенција перфорираног слепог црева. С’ обзиром да је опоравак и
постоперативни период подразумевао дуже лежање у болници, Асоцијација је
организовала његово преузимање из болнице, трансфер од болнице до
аеродрома у Варни и авио превоз до Софије где га је сачекао брат из Лесковца.
Генерално посматрано, изузимајући поменути проблем, учешће наших
екипа на Фестивалу у Албени 2011. је било врло успешно и у складу са
вишегодишњим напорима да све функционише на најбољи могући начин.

Извештај припремио
Јездимир Марсенић
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