АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ СРБИЈЕ

Извештај о реализацији
Отвореног Летњег фестивала Спорта за све
Тиват 2011

Отворени Летњи фестивал Спорта за све – Тиват 2011, према усвојеном
Програму, одржан је у Тивту од 14-18. септембра 2011. у организацији Асоцијације
Спорт за све Србије и Црногорског Савеза Спорта за све.
Ова традиционална манифестација Спорта за све одржана је уз изузетно
разумевање и подршку Хотела 'Плави хоризонт' из Тивта и СО Тиват. Одлуци да се
Лет Фест одржи у Тивту, претходио је распис-јавни тендер, на који се јавило више
заинтересованих организација у Србији и Црној Гори.
У припремном периоду су дефинисани сви услови боравка укључујући и цене
хотелских услуга као и евентуални пратећи трошкови (спортски терени, потребни
реквизити, локални трансфер, програм Свечаног отварање и затварања и сл.).
Упоредо са тим извршена је припрема и штампање постера и флајера (Билтен бр. 1 и
2),

који

су дистрибуирани свим чланицама Асоцијације Спорт за све Србије,

градским и општинским спортским организацијама, предузећима и другим
заинтересованим колективима и појединцима. Сличне припремне активности обавио
је и Црногорски савез Спорт за све.
Ради дефинисања међусобних обавеза одржан је заједнички састанак
Асоцијације Спорт за све Србије и Црногорског савеза Спорт за све у Милешеви, на
коме су детаљно утврђени радни задаци за обе организације.
Међутим, и поред благовремених припрема, врло је присутна пракса да
пријаве учесника касне, што се десило и овом приликом, те се до пред сам почетак
фестивала није могао прецизније одредити број учесника. И поред свега, бројем
учесника треба бити задовољан, јер је програм Отвореног Летњег фестивала Спорта
за све анимирао око 420 рекреативаца из Србије и Црне Горе (око 230 из Србије и 190
из Црне Горе).

Техничка конференција, потврда пријава и жребање екипа обављено је
14.09.2011. у 21 часова, да би такмичарски програм у дисциплинама: мали фудбал,
одбојка, одбојка на песку, баскет, стони тенис, стрељаштво, шах, пикадо, бадминтон,
надвлачење конопца, триатлон на води, народни вишебој и ного тенис, почео по
утврђеној сатници, 15.09. у јутарњим часовима.
Свечано отварање Отвореног Летњег фестивала је обављено у

четвртак

15.09.2011. године у 21 часова. Учесницима се након кратког наступа мажуретског
клуба 'Модес' из Тивта, обратио потпредседник Општине Тиват. Учеснике су,
бираним речима, поздравили председник Црногорског савеза Спорт за све господин
Милан Брацановић, а у име Олимпијског комитета Србије и Асоцијације Спорт за све
Србије господин Предраг Манојловић, потпредседник Спорта за све Србије.
Фестивал је свечано отворио председник Спортског Савеза Србије господин
Александар Шоштар, након чега је настављен културно-уметнички програм.
Атмосферу отварања учинио је пријатнијом и спонзор фестивала, пивара Требјеса
Никшић, која је све учеснике почастила пивом у неограниченим количинама.
Укупна реализација такмичења у свим дисциплинама одвијала се по унапред
утврђеном плану и програму (прилог Извештају је билтен са техничким резултатима).
У току трајања фестивала успешно је организована Стручна трибина на
тему ”Спорт за све на нивоу локалних заједница ”. Реферате на задату тему поднели
су: др Милорад Докманац, Бранко Вујовић, проф.др Драган Коковић, мр Рајко
Радуловић и проф.др Буда Бијелић. Трибина је дала основне смернице и нове
предлоге за организацију и даљи развој Спорта за све у наредном периоду. У складу
са тим, учесници трибине су закључили да се, у сарадњи са Министарством омладине
и спорта Србије, организује национално саветовање на исту тему којем би
присуствовали одговорни стручњаци за развој спорта у градовима и општинама у
Србији.
Током трајања фестивала сви учесници су имали могућност да се подвргну
тесту процене фитнес статуса, где су им стручњаци са Факултета Спорта и
Физичког Васпитања, на основу добијених резултата давали стручне савете како и
колико да буду физички активни у циљу унапређења здравља и здравом начину
живота. Програмом теста обухваћено је преко 100 учесника Лет феста.
У рекреативном делу програма посебну масовност и атрактивност остварио је
аеробик и акваробик у којима су, поред учесника Лет феста, учестовали и други гости
хотела.

За све учеснике који су учествовали у више од 50% програмских активности
Лет Фест-а додељена је специјална диплома Мајстор рекреације. Ову диплому
стекло је 90 учесника Лет феста.
У оквиру свечаности поводом затварања фестивала Асоцијација Спорт за све
Србије и Црногорског Савеза Спорт за све су доделили и заједничка признања:
пехаре и дипломе за најбоље пласиране екипе и појединце, захвалнице, мале и велике
плакете истакнутим организацијама и појединцима. Међу награђеним посебно
истичемо свеукупног победника Отвореног Летњег фестивала Управа полиције Црне
Горе из Подгорице.
Мале плакете од Асоцијације Спорт за све Србије добили су:
-

А.Д. Београдска Индустрија Пива, Београд
Градско Саобраћајно Предузеће, Београд
ЈП Србијашуме, Београд
Спортски Савез Врање
Милена Микалачки, Нови Сад
Урош Бошковић, Ужице
Петар Ђурђевић, Кладово
Милан Поповић, Ваљево

Плакете Асоцијације Спорта за све Србије и Црногорског Савеза добили су:
-

Clubul Sportiv Electrica Romania
Adam Dumitru – Румунија
Мирјана Ташковска, Скопље, Македонија
Зорица Најдовска, Скопље, Македонија

Генерално, може се закључити да је програм Отвореног Летњег фестивала Спорта
за све– Тиват 2011. успешно остварен, како у односу на број учесника тако и на плану
реализације програмских садржаја и, он је у потпуности, испунио очекивања,
уложени напор, оба Савеза, неких чланова Председништва и других ангажованих
сарадника и волонтера.

Прилог: Завршни технички билтен Лет феста
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