Асоцијација Спорт за све Србије

ИЗВЕШТАЈ
о реализацији XXI Отвореног Ски фестивала
Спорта за све Србије – Копаоник 2013.

У склaду са усвојеним програмским задацима и динамиком њихове
реализације приступило се припремама за реализацију XXI Отвореног Ски
фестивала Спорта за све Србије, који заузима значајно место у свеукупној
програмској активности наше организације. Поштујући Закон о јавним набавкама,
расписан је тендер за прикупљање понуда од стране могућих давалаца смештајних
услуга.
На основу Одлуке Управног Одбора, донете на седници одржаној 25.12.2012.
године у Београду, којом је овлашћен генерални секретар Асоцијације да формира
Тендерску комисију која ће расписати тендер и извршити избор најбољег понуђача
услуга за реализацију Зимске бајке и Ски феста. Генерални секретар је именовао:
Јелицу Спасић за председника, а Марину Ивановић и Филипа Вешовића за чланове,
који су извршили избор у складу са захтевима и процедурама које налаже Закон о
јавним набавкама.
Након
разматрања
приспелих
понуда
као
најквалитетнији
и
најприхватљивији понуђач изабран је MK Mountain resort са хотелима Гранд, Анђела
и Конаци-Сунчани врхови на Копаонику.
У циљу детаљнијег дефинисања појединих услуга и припреме одговарајућег
уговора, Генерални секретар Јездимир Марсенић и Председник Надзорног Одбора
Будимир Вучинић су имали радни састанак са Генералним директором MK Mountain
resorta госп. Николом Аврамом и менаџером продаје г-ђицом Весном Гогић, на којем
су додатно прецизирали међусобне обавезе. Сходно томе, сачињен је Уговор о
сарадњи на реализацији XXI Отвореног Ски фестивала Спорта за све Србије Копаоник 2013. године. Уговором је прецизирано да се овај догађај одржи од 20-24.
марта 2013. године.
Упоредо са овим активностима утврђени су и сви програмски задаци као и
основна тема Стручне трибине, добијена сагласност Министарства омладине и
спорта Републике Србије и Спортског савеза Србије да буду покровитељи, те су се
стекли сви услови за штампање флајера (програма) и извршена његова дистрибуција
према свим чланицама Асоцијације, сродним чланицама на простору Балкана,
радним организацијама-традиционалним учесницима на нашим догађајима и другим
заинтересованим организацијама и појединцима.
Анимација учесника била је веома успешна. Поред значајног учешћа
рекреативаца из Румуније, Трске, Црне Горе и Македоније, одзив заинтересованих
из Србије премашио је сва наша очекивања.
По први пут, после доста година, имали смо више заинтересованих него,
оптимистички резервисаних 400 кревета у поменутим хотелима, што нас је
приморало да једном броју заинтересованих ускратимо жељу да буду учесници.
Оваквом одзиву, верујемо, допринела је чињеница да су снежни услови били
изузетни а Ј.П. Скијалишта Србије сјајно одржавало стазе, и уз то дало попуст на
групне ски карте од 10%, и ставило на располагање без надокнаде 20 ски карата за
службена лица током трајања Ски феста.
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Треба истаћи да, и ако се последњих неколико дана уочи Ски феста тражила
соба, па и кревет више, а при том један број наших чланова се појавио ненајављен на
Копаонику, разумевањем и изванредном сарадњом са рецепцијом хотела, успевали
смо да сместимо све пристигле на овој планини.
Припремајући се за реализацију програмских задатака, морамо истаћи
изванредно разумевање Ј.П. Скијалишта Србије и њиховог руководства на челу са
Председником Управног Одбора госп. Петром Лазовићем, ВД Генералним
директором Дејаном Љевнајићем, помоћником Генералног директора за комерцијане
послове г-ђом Јеленом Ђурић и госп. Предрагом Милановићем, руководиоцем
скијалишта на Копаонику, које нам је изашло у сусрет и, као јединој организацији,
омогућили коришћење такмичарске стазе у централном делу Ски центра и при том
исту ставили на располагање без надокнаде.
Програм XXI Ски феста започео је 20.03.2013. године Техничком
конференцијом на којој су потврђене пријаве такмичара, жребан редослед наступа и
у складу са тим додељени такмичарски бројеви.
Реализација такмичарског дела, у складу са утврђеном сатницом, планирана
је 21.03. међутим, тог дана је на Копаонику владало невреме (јутарња магла,
подневна киша и поподневна јака снежна вејавица) што је резултирало, уз
сагласност учесника, одлагању такмичарског дела програма за наредне дане.
У смирај првог такмичарског дана обављено је свечано отварање Ски феста.
Отварање је обављено у препуној конгресној сали хотела Анђела.
Програм отварања започео је наступом КУД Јошаничка Бања након чега су
усмеранти на предмету рекреације Факултета спорта и физичког васпитања из
Београда извели своју интересантну кореографију.
Учеснике XXI Ски феста, у функцији домаћина (хотела и Општине Рашка),
поздравио је Председник Општине госп. Јован Чорбић.
У име Асоцијације Спорт за све Србије учеснике и високе госте (министра
омладине и спорта у Влади Републике Србије г-ђу проф. др Алису Марић са
сарадницима, Председника Балканске Асоцијације Спорт за све госп Ердала Зорбу,
Председника Балканске Асоцијације радничког спорта госп. Адама Думитруа,
Покрајинског секретара за омладину и спорт г-ђу Маринику Чобану, Државног
секретара у Министарству здравља Републике Србије госп. проф. др Перишу
Симоновића и Председника Спортског савеза Србије госп. Александра Шоштара) је,
у одсуству председника, поздравио Генерални секретар Јездимир Марсенић, после
чега се рекреативцима обратила министарка омладине и спорта Републике Србије гђа проф. др Алиса Марић, која је пригодним речима поздравила све учеснике и
прогласила Ски фест – Копаоник 2013. отвореним.
По завршетку свечаног отварања присутнима су се обратили и поздравили
напор Спорта за све Србије да нас у овом броју окупи, Председник Балканске
Асоцијације Спорт за све госп. Ердал Зорба и Председник Балканске Асоцијације
радничког спорта госп. Адам Думитру.
Програм је настављен новом кореографијом КУД Јошаничка Бања, студената
београдског Факултета спорта и физичког васпитања и забавом уз музичку
анимацију групе Family band из Београда.
Други такмичарски дан карактеришу, поред ски такмичења у слалому,
игре и друга такмичења на снегу, школа скијања и акција „Кош за чист Коп“
одржана у сарадњи са RECAN фондом за повраћај и рециклажу лименки за пиће,
која је изазвала пажњу великог броја учесника Ски феста и изузетно медијски
пропраћена а све у склопу еколошке кампање Рекреирај.Рециклирај, почетак рада
Семинара за аниматоре активности на снегу у сарадњи са Факултетом спорта и
физичког васпитања из Београда и семинар о методици алпског скијања чији је
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непосредни носилац била наша чланица Друштво педагога физичке културе Србије
на челу са председником г-ђом мр Верицом Ђукић.
Трећег такмичарског дана је реализован програм који је планиран за први дан
али због невремена одложен, као и врло успешна Стручна трибина „Критеријуми за
вредновање програма Спорта за све“, у чијем раду су учествовали, поред познатих
имена Спорта за све, и Државни секретар Министарства здравља Републике Србије
госп. проф. др Периша Симоновић.
Уводне реферате на Стручној трибини поднели су: мр Дејан Марсенић, др
Ивана Грубор и проф. Марина Ивановић, а модератор је био проф. др Душан Митић.
Након уводних реферата, водила се квалитетна и стручна расправа. На завршетку
рада Стручне трибине свим учесницима су уручени учеснички сертификати.
Треба, такође исказати задовољство организацијом наше бесплатне школе
скијања за почетнике и напредне скијаше, које су водили професори Драган Ћирић,
Небојша Митровић, Небојша Чокорило и Филип Вешовић, кроз коју су прошли
преко тридесетпет полазника. Свим полазницима-почетницима је на свечан начин
уручена диплома да су успешно савладали почетну школу скијања.
Програм вечерње анимације се, у простору о којем је већ било говора,
одвијао врло успешно чему је допринео тим наших аниматора и сарадника као и
музичка група Family band.
За остварене резултате у такмичарском делу програма најуспешнијима су
уручене медаље и дипломе. Поред присутних чланова Управног Одбора ова
признања, првоги другог такмичарског дана, уручивали су Покрајински секретар за
омладину и спорт г-ђа Мариника Чобану и друге званице и гости Ски феста.
Свечаном затварању предходило је уручење медаља, диплома, захвалница и
плакета Асоцијације, које је обавио Председник Управног Одбора госп. Велизар
Ђерић. Пехар за генерални пласман (Clubul Sportiv Electrica, Romania) уручио је
прослављени спортиста – Председник Спортског савеза Србије госп. Александар
Шоштар, а прелазни пехар за „Fair play 2013.“ (НИС Газпром нефт а.д. Нови Сад)
уручила је министар омладине и спорта Републике Србије г-ђа проф. др Алиса
Марић, која се на крају захвалила свим учесницима и Асоцијацији Спорт за све
Србије на успешно реализованом програму XXI Отвореног фестивала Спорта за све
– Копаоник 2013. XXI Ски фестивал затвореним је прогласио Председник Управног
Одбора Асоцијације Спорт за све Србије госп. Велизар Ђерић.
Генерално посматрано може се рећи да је XXI Ски фестивал Спорта за све
Србије био један од до сада најуспешнијих и да су сви програмски задаци у
потпуности реализовани.
Одзив учесника, после низа година, био је бољи од најоптимистичкијих
очекивања и окупио око 390 рекреативаца из Румуније, Македоније, Црне Горе,
Турске и Србије. Овај број би био и већи да су то смештајне могућности
дозвољавале.
Смештај у хотелима Конаци, Анђела и Гранд су били изванредни, односно на
нивоу очекиваног. Храна изванредна и служена је у конгресној сали у којој је
реализован и вечерњи програм.
Хотелијер је испоштовао све договоре почев од Конгресное дворане,
просторије за рад office-а, сала за теоријски део наставе за полазнике курса и сале за
организацију Стручне трибине.
Средства информисања су изванредно пропратила ток припрема и
непосредну реализацију чему је посебан допринос дала компанија RECAN и наша
додатна активност у програму „Очистимо Копаоник“ и „Кош за чист Коп“.
ПРИЛОГ:
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СПИСАК НАГРАЂЕНИХ:
- Велика плакета Асоцијације Спорт за све Србије:
1. Министарство омладине и спорта Републике Србије
2. Савез Спорт за све Војводине
3. НИС Газпром нефт а.д. Нови Сад
-

Велике Средњевековне копче:
1. КЕПРОМ д.о.о. Београд
2. Адам Думитру, Румунија

-

Мале Средњевековне копче:
1. Драги Ћурлинов, Македонија

-

Књига „Благо Србије“:
1. Рудник угља Пљевља, Црна Гора

-

Захвалнице:
1. Спортски савез Србије
2. Републички завод за
медицину спорта
3. Факултет спорта и
физичког васпитања
Београд
4. Спортски савез Кладово
5. RECAN фонд за повраћај и
рециклажу лименки за
пиће

6. Спортски савез града
Врања
7. Спортски журнал
8. Ердал Зорба
9. Мариника Чобану
10. Периша Симоновић
11. Дана Бадау
12. Верица Ђукић
13. Глигорије Војиновић

-

Свеукупни победник XXI Ски феста је Clubul Sportiv Electrica, Romania

-

Прелазни пехар за Fair play 2013. је освојила екипа НИС Газпром нефт а.д.
Нови Сад

Извештај припремио:
Јездимир Марсенић
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