Асоцијација Спорт за све Србије
ИЗВЕШТАЈ

Први међународни фестивал Спорта за све
Бахреин 2-6.децембар 2012.
Међународна Асоцијација Спорт за све (FISpT) је организовала први фестивал
Спорта за све који је одржан у Бахреину од 2-6.децембра 2012.године. Домаћин
фестивала била је Бахреинска Асоцијација Спорт за све под патронатом краљевске
породице и принца Кхалид Бин Хамад Ал Кхалифа заменика председника Врховног
савета за омладину и спорт Бахреина.
Асоцијацију Спорт за све Србије, у складу са одлуком Управног одбора донетој
на седници у Бечићима, представљала је 14члана делегација на челу са председником
Велизаром Ђерићем који је лично сносио трошкове свог пута, генералним секретаром
Јездимиром Марсенићем, председником Стручног одбора проф.др Душаном Митићем
(сносио 50% трошкова авио превоза) и стручни сарадници Марина Ивановић, Филип
Вешовић и Дејан Марсенић који су такође лично покривали 50% трошкова путовања.
Поред тога у делегацији је било осам спортиста-рекреативаца 'Србијашума' као
свеукупни победници на националном Летњем фестивалу Спорта за све који је одржан
септембра 2012.год. у Бечићима.
Након интересантног програма свечаног отварања, учеснике је поздравио и
фестивал прогласио отвореним принц Бахреина Кхалид Бин Хамад Ал Кхалифа.
Програм је настављен такмичењима у одвојци и фудбалу за жене и мушкарце.
Такмичења су имала фестивалски карактер јер су тимови били састављени од чланова
више земаља учесница што је резултирало посебним успостављањем познанстава и
пријатељстава како појединаца, тако и екипа држава учесница.
Како би се приближила историја и култура Бахреина, организована је и групна
посета Бахреинском националном музеју и вече са вечером у пустињи којом приликом
су, државама учесницама, уручена признања Спорта за све Бахреина и плакета
регионалног арабијског Савеза Спорта за све.
Упоредо са фестивалом одржана је и 8. Изборна скупштина FISpT-а. За
председника је реизабран г.Иса Мохамед Абдул Рахим из Бахреина, а за
потпредседнике су изабрани г.Велизар Ђерић из Србије, г-ђа Ефи Моузоуроу са
Кипра, г. Фараг Мохамед Бен-Салим из Либије и г.Ердал Зорба из Турске. Након
одржане Скупштине одржан је и састанак Борда директора где је донета одлука да се
први званични састанак Борда директора FISpT-а одржи у Грчкој 2013.год, други
састанак у Турској 2014.год, а Србији је припала част да организује следећи састанак
борда, као и Међународни фестивал Спорта за све 2015.године.
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