Асоцијација Спорт за све Србије

ИНФОРМАЦИЈА
о одласку на Ски фестивал Црногорског савеза Спорт за све – Дурмитор,
Жабљак 2012

Црногорски савез Спорт за све је у периоду од 22-25. марта 2012. године на
Жабљаку одржао традиционални Ски фестивал.
Жабљак са својим погодностима је добра дестинација за програм Ски фест-а
односно за рекреативна такмичења и дружење. Поред многобројних екипа, (око 350
учесника из свих крајева Црне Горе), фестивалу су присуствовали представници
Асоцијације Спорт за све Србије.
Пријем и смештај у хотелу „Планинка“ протекао је брзо и ефикасно, тако да је
остало доста времена првог дана за обилазак Жабљака и Црног језера.
Вечерњи програм у великој сали хотела је почео говором добродошлице г. Драгана
Марковића који је посебно поздравио делегацију Асоцијације Спорт за све Србије. Потом
је уследио богат музички програм где су се учесници забављали уз игру и плес
потпомогнути квалитетним музичким репертоаром.
Скроман такмичарски програм се одржао на ски стази Јаворовача и садржао је
алпске дисциплине: слалом, паралел слалом и велеслалом.
Акценат Ски фест-а је стављен на такмичењима у санкању, одбојци и фудбалу на
снегу, грудвању, надвлачењу конопа и прављењу фигура од снега.
У хотелу „Планинка“ се у поподневним часовима одржавало такмичење у стоном
тенису, пикаду и шаху.
На завршном вечерњем програму, који је почео доделом пехара, медаља и диплома
за остварене техничке резултате председник Црногорског савеза Спорт за све г. Милан
Брацановић се захвалио свим учесницима на добром дружењу, такмичењу и забави,
пожелео да се традиција посећености фестивала настави на предстојећем Лет фесту 2012 и
званично затворио Ски фестивал.
Вечерњи забавни програм је трајао дуже од очекиваног, а расположени учесници су
славили, играли, плесали и певали до касно у ноћ.
Поред изузетно лепог времена са доста снега и сунца, Ски фест Црногосрског
Спорта за све на Жабљаку је протекао у веселој атмосфери, великом дружењу уз песму и
осмехе који ће остати дуго у сећању.
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