Асоцијација Спорт за све Србије

ИНФОРМАЦИЈА

О учешћу на Другом Балканском фестивалу Спорта за
све- Бодрум, Турска 2012
У складу са програмским активностима и Одлуком Управног одбора Асоцијације
Спорт за све Србије, екипа наше Асоцијације, предвођена председником Велизаром Ђерићем,
била је учесник на 2. Балканском фестивалу Спорта за све који је одржан од 09-14.маја
2012.године у Битезу поред Бодрума – Турска. С обзиром на веома скромне финансијске
могућности Асоцијације уз чињеницу да су авио карте за Бодрум имале високу цену, цео
пројекат је био доведен у питање. Ангажовањем председника г.Ђерића обезбеђено је да за пет
особа трошкове пута покрију друге организације а Асоцијација трошкове авио карата за три
особе чиме је Спорт за све Србије био представљен на овом скупу осмочланом делегацијом.
Поред учесника из Србије и Турске, учешће на овом догађају су узели и представници
седам земаља из окружења и Тунис.
Иначе, фестивал је програмски био подељен у три целине:
 спортско - рекреативно такмичарска део;
 културно-забавна део и
 едукативно-научни део.
У односу на друге државе, наша малобројна екипа узела је учешће у спортскорекреативно такмичарском програму, тачније у дисциплинама: стони тенис, пикадо и боћање и
у едукативно-научном делу.
Већина земаља учесница је дошла у пуним саставима, са по 30-40 такмичара, од којих
су, стекао се утисак, многи чак и активни спортисти, против којих се наша малобројна екипа,
ипак успешно носила. Екипа у боћању освојила је пехар за друго место, али, са посебним
задовољством истичемо да нам је припао можда и вреднији трофеј за фер-плеј.
У оквиру фестивала одржан је и годишњи састанак Борда Балканске Асоцијације Спорта за
све где се, поред стратегије развоја Спорта за све на Балкану, расправљало и о што скоријем
укључивању Грчке у ову Асоцијацију.
У оквиру трећег дела овог скупа презентирани су национални програми и могућности
сарадње Балканских земаља кроз поједине програмске активности на којем је наша делегација
имала запажено излагање уз 15-то минутни видео приказ основних програма и догађаја.
Домаћин је, током Фестивала, за госте организовао и културно-забавно вече на отвореном
Античком амфитетру у Бодруму. Уз аутентичну сценографију, приказан је богат програм, уз
учешће фолклорних група свих узраста, а најупечатљивији су били артисти, који су својим
вештинама просто мамили уздахе публике.
Социјални програм Турска Асоцијација Спорт за све је зачинила целодневним крстарењем
бродом Бодрумском регијом за све учеснике као и чином затварања 2.Балканског фестивала
Спорта за све са уручењем припадајућих признања.
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