Асоцијација Спорт за све Србије
Извештај о реализацији

Отвореног Летњег фестивала Спорта за све
Сутоморе 2013.

У складу са програмским активностима и традицијом дугом преко двадесет
година, и ове 2013. године, приступило се припремама за организацију 23. Отвореног
Летњег фестивала Спорта за све. Као и протеклих година, овај догађај је, у
суорганизацији Асоцијације Спорт за све Србије и Црногорског савеза Спорт за све,
реализован у периоду од 18-22. септембра, у хотелу Корали, Сутоморе, Црна Гора.
Избору је претходила процедура Тендера као и обилазак терена – локација и
упознавање са реалним могућностима и потенцијалом хотелских објеката, спортских
терена и других претпоставки за успешно остваривање програма феста.
Након избора даваоца услуга, припремљен је и штампан флајер, који је
дистрибуиран свим чланицама Асоцијације Спорт за све Србије, градским и
општинским спортским организацијама, предузећима и другим заинтересованим
колективима и појединцима, као и међународним спортским организацијама. Сличне
припремне активности обавио је и Црногорски савез Спорт за све.
Укупно је учествало око 400 рекреативаца из Србије и Црне Горе и других
земаља из окружења: Румуније, Македоније, Албаније, Републике Српске и Немачке.
Техничка конференција, на којој су потврђене пријаве и жребање екипа,
одржана је првог дана Лет феста, да би такмичарски програм у дисциплинама: мали
фудбал, одбојка, одбојка на песку, баскет, стони тенис, стрељаштво, шах, пикадо,
бадминтон, надвлачење конопца, триатлон на води, народни вишебој и ного тенис,
почео 19.09. у јутарњим часовима по утврђеној сатници.
Свечано отварање Отвореног Летњег фестивала обављено је у четвртак 19.09.
у 21 час. Учесницима је, након плесно-кореографског наступа мажуретског клуба
„Хабанера“ из Бара, добродошлицу у Црну Гору и Сутоморе пожелео председник
Црногорског савеза Спорт за све господин Милан Брацановић. Председник
Асоцијације Спорт за све Србије господин Велизар Ђерић је изразио задовољство што
добра сарадња ова два савеза се наставља са уверењем да ће тако бити и убудуће.
Учеснике 23. Летњег фестивалаје поздравио и потпредседник Општине Бар господин
Драган Симовић, који није крио своје задовољство што се баш у Сутомору, у овом
периоду, када је крај летње сезоне, одржава овако масовна спортска манифестација.
Фестивал је свечано отворио Генерални секретар Европске Федерације компанијског
Спорта господин Муса Лами и том приликом похвалио организацију Лет фест-а 2013.
Настављеним културно-уметничким програмом, уз мажуретски клуб „Хабанера“,
атмосферу отварања је пријатнијом учинио и спонзор фестивала, пивара Требјеса
Никшић, која је све учеснике почастила пивом у неограниченим количинама.
Укупна реализација такмичења у свим дисциплинама одвијала се по унапред
утврђеном плану и програму.
У току трајања фестивала успешно је организована Стручна трибина на тему
”Место и улога локалних заједница у Европском пројекту MOVE WEEK”.
Покренута су нова питања која ће можда довести до унапређења програма
Међународне Асоцијације за спорт и културу (ISCA) и Асоцијације Спорт за све
Србије на нивоу локалних заједница, са заједничким циљем да се до краја 2020. године,
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кроз програме сталне физичке активности, омасови покрет за нових 100 милиона
физички активних Европљана и унапреди здравље житеља Европе.
Током трајања фестивала сви учесници су имали могућност да се, пре свега,
подвргну лекарском прегледу као и Тесту процене фитнес статуса (ходање на 2 км)
и Body Mass Indexа, где су им од Асоцијације ангажовани сарадници, иначе стручњаци
– професори 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 преко 200 учесника Лет феста.
У рекреативном делу програма посебну масовност и атрактивност остварио је
аеробик и акваробик, где су поред учесника Лет феста, учестовали и други гости
хотела и Сутомора.
За све учеснике који су учествовали у више од 50% програмских активности
Лет Фест-а додељена је специјална диплома Мајстор рекреације. Ову диплому стекло
је 150 учесника.
У оквиру свечаности поводом затварања фестивала, Асоцијација Спорт за све
Србије и Црногорски Савез Спорт за све су доделили заједничка признања: пехаре и
дипломе за најбоље пласиране екипе и појединце, као и захвалнице истакнутим
организацијама и појединцима. Међу награђенима, посебно истичемо Свеукупног
победника Отвореног Летњег фестивала ЈП Србијашуме из Београда, другопласирану
екипу Општина Пљевља и као трећепласирану екипу Спортски савез Општине
Кладово.
Екипа Асоцијације Спорт за све из Ваљева је својим односом према
организацији Лет феста заслужила посебан пехар за Fair play 2013.
Председник Асоцијације Спорт за све Србије господин Велизар Ђерић, као
потпредседник Интернационалне Федерације Спорта за све (FISpT), је Тихомиру
Мурићу из ЈП Србијашуме из Београда доделио специјално признање – пехар за
најбољег спортисту на 1. Светском фестивалу Спорта за све, који је одржан у
Манами, Бахреину 2012. године.
На самом крају завршне свечаности, учесницима се обратио председник
Црногорског савеза Спорт за све господин Милан Брацановић, који је 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 – Сутоморе 2013.
По општој оцени учесника и присутних чланова Управног и Стручног одбора
Асоцијације Спорт за све Србије, програм Отвореног Летњег фестивала Спорта за све
– Сутоморе 2013. успешно је остварен, како у односу на број учесника тако и на плану
реализације програмских садржаја.
Билтен са техничким резултатима, фотографије и мини филм о фестивалу,
можете пронаћи на сајту Асоцијације Спорт за све Србије (www.sportforallserbia.org.rs)
и тако се детаљније информисати о реализацији Лет феста 2013.
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