Асоцијација Спорт за све Србије
Извештај о реализацији
Отвореног Летњег фестивала Спорта за све
Бечићи 2012

У организацији Асоцијације Спорт за све Србије и Црногорског Савеза Спорт за
све, у Бечићима код Будве од 19-23. септембра 2012. године, одржан је Отворени Летњи
фестивал Спорта за све – Бечићи 2012.
Смештај учесника ове традиционалне међународне манифестације Спорта за све,
био је у хотелу „Бечићи“ и ЕПС-овим апартманима који су у непосредној близини хотела.
Одлуци о избору места и партнера, претходио је распис-јавни тендер, на који се
јавило више заинтересованих организација из Србије и Црне Горе.
Тендерска Комисија у саставу Ђерић, Перишић и Марсенић (четврти члан, госп.
Манојловић због пута није присуствовао седници Тендерске Комисије) након прегледа
свих понуда изабрао је понуду београдске организације „О-зоне“ и одлучио да се фестивал
одржи у њиховом хотелу у Бечићима.
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 отварањa и затварања и цене
ванпансионских услуга). Упоредо са тим извршена је припрема и штампање постера
фестивала и два броја билтена а који су дистрибуирани свим чланицама Асоцијације,
градским и општинским спортским организацијама, предузећима и другим
заинтересованим колективима и појединцима.
Међутим, и поред благовремених припрема, врло је присутна пракса да пријаве
учесника касне, те се, до пред сам почетак фестивала, није могао прецизније одредити
број учесника. Бројем учесника, и поред тих мањкавости, треба бити задовољан. Програм
Отвореног Летњег фестивала Спорта за све анимирао је преко 400 рекреативаца из Србије,
Црне Горе, Македоније и Румуније.
Техничка конференција и жребање екипа обављено је 19.09.2012. године у 21 час,
да би такмичарски програм у скоро свим дисциплинама почео 20.09. у јутарњим часовима,
по утврђеној сатници.
Поред већ традиционалних спортских дисциплина које су официјални део Летњег
фестивала, учесницима су промотивисане игре: корнхол, гејтбол, ринго, балоте, кечбол,
спидбадминтон, и др. које су изазвале велику заинтересованост и учесника Лет феста али и
случајних пролазника других гостију.
Свечано отварање Летњег фестивала Спорта за све је обављено у четвртак
20.09.2012. године у 21 час на спортском терену. У програму свечаног отварања су
учествовали КУД „Кањош Мацедоновић“ из Будве и плесна група „Марис“ из Требиња.
Добродошлицу у Црну Гору, Будву и Бечиће учесницима је пожелео Милан
Брацановић, председник Црногорског савеза Спорт за све. Учесницима се на учешћу у Лет
фесту захвалио бираним речима Велизар Ђерић, председник Асоцијације Спорт за све
Србије а госпођа Рајка Шпадијер, потпредседница СО Будва, је свечано отворила
фестивал.
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Захваљујући добром положају хотела „Бечићи“, који се налази на самој обали мора,
уз добро припремљене спортске терене за такмичења, уређену плажу и зелену површину
која окружује хотел, наши аниматори су могли да искажу сву своју креативност која је
афирмисала организацију Лет феста.
У току трајања фестивала успешно је организована Стручна трибина на тему
„Програми Спорта за све на нивоу локалних заједница“. Уводне реферате на задату тему
изложили су: мр Бранко Вујовић, мр Рајко Ћупић и заједнички Марина Ивановић и Филип
Вешовић. Трибина се логично наслањала на прошлогодишњу тему, а покренула је нова
питања која ће можда довести до унапређења програма Спорта за све на нивоу локалних
заједница са заједничким циљем да се кроз програме физичких активности унапреди
здравље нације.
Током трајања фестивала сви учесници су имали могућност да се подвргну тесту
процене фитнес статуса (ходање на 2 км) и Body Mass Indexа, где су им од Асоцијације
ангажовани сарадници, иначе стручњаци са Факултета спорта и физичког васпитања из
Београда, на основу добијених резултата давали савете како и колико да буду физички
активни и како да сачувају здравље а здрав стил живљења постане њихова свакодневна
пракса. Програмима ова два теста обухваћено је близу 200 учесника Лет феста.
У рекреативном делу програма посебну масовност и атрактивност остварио је
аеробик и акваробик, као и промотивне игре у којима су, поред учесника Лет феста,
учестовали и други.
За све учеснике Лет феста који су учествовали у више од 50% официјалних и
факултативних програмских активности додељена је специјална диплома Мајстор
рекреације коју је добило преко 100 рекреативаца.
Смештај у хотелу „Бечићи“ је био добар у принципу, мада смо имали проблема са
пуњењем с обзиром на структуру соба (1/3 и 1/4), али треба рећи да су собе биле конфорне
и чисте. Храна у хотелу је била изванредна. Цене ванпансиона прилагођене реалним
могућностима плаћања учесника.
Треба такође истаћи да нисмо били задовољни квалитетом ЕПС-ових апартмана а
посебно њиховом хигијеном (нису нам дати уговорени апартмани који су за класу бољи од
датих).
Терени и све друге услуге су биле на нивоу жељеног или договореног.
У оквиру програма свечаног затварања фестивала, Асоцијација Спорт за све Србије
и Црногорски савез Спорт за све доделили су заједничка признања: пехаре и дипломе за
најбоље пласиране екипе и појединце, захвалнице, Мале и Велике плакете истакнутим
организацијама и појединцима. Том приликом, пригодним речима, присутнима се обратио
господин Јездимир Марсенић, Генерални секретар Асоцијације Спорт за све Србије, који
је Црногорском савезу Спорт за све поклонио књигу „Богатство Србије“ и пожелео да се
следеће године заједничко дружење, уз игру и песму, настави на истом месту. Тиме је и
званично завршен Летњи фестивал Спорта за све – Бечићи 2012.
Међу награђенима посебно истичемо Свеукупног победника Отвореног Летњег
фестивала ЈП Србијашуме из Београда, другопласирану екипу из Комбината
алуминијума Подгорица и као трећепласирану екипу Спорт за све Чачак.
Пехар за Fair play освојила је кошаркашка екипа ЈП Србијашуме из Београда.
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Добитници признања су:
Заједничке плакете Асоцијације Спорт за све Србије и Црногорског Савеза Спорт за
све:
1. Хотел „Бечићи“
2. Драги Ћурлинов - Ђевђелија
3. Душан Томић - Врање
4. Спортски савез града Врања
5. Спорт за све Ваљево
6. Спорт за све Чачак
7. СРД Пивара „Требјеса“ Никшић
8. ДСР Комбинат алуминијума Подгорица
9. ДСР Комисија за хартије од вриједности Подгорица
10. СРД Рудник угља Пљевља
Мале плакете Асоцијације Спорт за све Србије:
1. Општина Звечан
2. Општинска установа за спорт „Тутин“
3. Београдска Индустрија Пива
4. Adam Dumitru - Румунија
5. Игор Брауновић - Београд
6. Живорад Михајловић - Београд
Велике плакете Асоцијације Спорт за све Србије:
1. ЈП Србијашуме - Београд
2. Ioan Rosca - Румунија
Генерално, може се закључити да је програм Отвореног Летњег фестивала Спорта
за све – Бечићи 2012. успешно остварен, како у односу на број учесника тако и на плану
реализације програмских садржаја. Догађај је, у потпуности, испунио очекивања, уложени
напор, оба Савеза, неких чланова Управног Одбора и других ангажованих сарадника и
волонтера.
Билтен Лет фест-а је доступан на сајту Асоцијације уколико желите да се детаљно
информишете о учесницима и оствареним резултатима.

Извештај припремили:
Јездимир Марсенић,
Марина Ивановић и
Филип Вешовић
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