Асоцијација Спорт за све Србије

ИЗВЕШТАЈ
о реализацији
XXIII Отвореног Ски фестивала Спорта за све
18-22. март 2015. Копаоник

Асоцијација Спорт за све Србије је, уз веома значајну подршку
Министарства омладине и спорта и Спортског савеза Србије, у оквиру својих
програмских задатака реализовала традиционални Ски фестивал. Благовремено
су започете припреме за реализацију, а у складу са Законом о јавним набавкама,
који спроводи Спортски савез Србије, расписан је Тендер за прикупљање
понуда за услуге смештаја.
Након разматрања приспелих понуда, као најквалитетнији и
најприхватљивији понуђач, изабран је MK Mountain Resort са хотелима Гранд,
Анђела и Конаци – Сунчани врхови на Копаонику.
На бази услова који су понуђени, закључен је Уговор о јавној набавци
услуга између Асоцијације Спорт за све Србије и MK Mountain Resort-а. Њиме
су дефинисане обавезе услуге смештаја, исхране, културно-забавног програма,
коришћења других садржаја којима располаже хотелијер и сл. који гарантују
квалитетну реализацију XXIII Ски фестивала на Копаонику, у периоду од 1822. марта 2015. године.
У циљу промоције и информисања о овом догађају припремљен је и
штампан постер и флајер (програм) који су дистрибуирани свим чланицама
Асоцијације Спорт за све, сродним чланицама из Балканских земаља,
Националним
спортским
савезима,
спортским
организацијама
–
традиционалним учесницима на нашим догађајима и другим заинтересованим
организацијама и појединцима.
Неколико дана пре самог почетка фестивала, у Београду је, у сарадњи
са MK Mountain resort-ом, организована конференција за новинаре у хотелу 88
Rooms. У присуству многобројних телевизијских кућа, штампаних медија и
новинара (РТС, Студио Б, Србија данас, Sport network, Спортски журнал,
Спорт, Вечерње новости, Курир и др.) који редовно прате активности Спорта за
све, присутнима су се обратили г. Велизар Ђерић, председник Асоцијације
Спорт за све Србије, г. Јездимир Марсенић, генерални секретар Асоцијације
Спорт за све Србије, г. Александар Шоштар, председник Спортског савеза
Србије, гђица Јасна Радоја, PR MK Mountain resort-а, гђа Јелена Киш, менаџер
RECAN-а и г. Будимир Вучинић, председник Надзорног одбора Асоцијације
Спорт за све Србије. Репрезентован је ранији модел организације зимских
фестивала Спорта за све, успешна сарадња са MK Mountain resort-ом и ЈП
Скијалишта Србије и Програм XXIII Отвореног Ски фестивала Спорта за све
2015.
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Учешће је потврдило око 450 учесника-рекреативаца из Србије,
Македоније, Црне Горе, Бугарске, Румуније, Турске и Словеније.
Изузетно повољни временски услови, стазе препуне снега, као и доста
сунчаних интервала, утицали су на добро расположење учесника фестивала и
организацију такмичарског дела програма у алпским скијашким дисциплинама.
Посебну захвалност дугујемо ЈП Скијалишта Србије које се потрудило да стазе
за скијање буду добро припремљене, а на наш захтев омогућено нам је да се
такмичарски део програма на снегу одржи на стази 4а – Крст. Редарска служба
је помогла у трансферу опреме и реквизита. Поред тога, ЈП Скијалишта Србије
је и ове године обезбедило попуст на групне ски карте и ставило на
располагање 20 службених ски карата током трајања Ски феста.
Red bull је био спонзор трка у алпским скијашким дисциплинама тако
што је обезбедио капију за циљ трке, шатор за опрему и промотере који су уз
музику и организовани забавни програм делили освежавајући енергетски
напитак учесницима.
Стручни сарадници Асоцијације Спорт за све Србије су, од 17. марта
боравили на Копаонику, радили на припреми и организацији Ски феста, а у
сарадњи са рецепцијама хотела, и смештају учесника. И овом приликом
сарадња са службеним особљем хотела Гранд, Анђела и Конаци – Сунчани
врхови је била на завидном нивоу, а MK Mountain Resort је учинио све да
смештај, исхрана и други садржаји буду изнад уговором обавезујућих.
На техничкој конференцији која је одржана 18. марта у 20h, потврђене
су пријаве такмичара, обављен је жреб за редослед наступа и подељени стартни
бројеви.
Основни такмичарски програм је стартовао 19. марта у 10h трком у
велеслалому у којој је учествовало 150 рекреативаца у категоријама: ученици
основних и средњих школа, млађи рекреативци и студенти до 35 година,
рекреативци преко 35 година и ветерани у мушкој и женској конкуренцији.
Свечано отварање Ски феста почело је сплетом игара КУД-а
„Миломир Главчић“ из Јошаничке бање, након чега је уследила атрактивна
плесна кореографија екипе UV Dance Srbija. Присутнима су се, говором
добродошлице, обратили г. Никола Кутлешић, директор смештајних капацитета
у MK Mountain resort-у, г. Велизар Ђерић, председник Асоцијације Спорт за све
Србије и г. Александар Шоштар, председник Спортског савеза Србије који је
истакао значајну и дугогодишњу сарадњу Асоцијације Спорт за све Србије и
Спортског савеза Србије. Господин Ердал Зорба, председник Балканске
Асоцијације Спорт за све свечано је отворио XXIII Ски фестивал Спорта за
све. Програм је настављен уз још једну кореографију КУД-а из Јошаничке бање
као и програм који су припремили полазници Курса за лидере у Спорту за све и
студенти-усмеренти на предмету рекреације Факултета спорта и физичког
васпитања из Београда.
Учесници фестивала су се такмичили у дисциплинама слалом и
велеслалом, као и играма на снегу (одбојци, надвлачењу конопца и фото
сафарију) и у хотелу (пикаду, шаху и обарању руке). За остварене спортске
резултате, првопласираним појединцима и екипама су уручене медаље, пехари
и дипломе. Уручење ових признања су обавили чланови Управног одбора
Асоцијације Спорт за све Србије.
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Успешно се одвијала и бесплатна школа скијања Спорта за све, са
око 50 почетника и оних који су хтели да унапреде своје скијашко знање уз
инструкторску помоћ професора физичке културе Драгана Ћирића, проф. др
Дејана Сузовића и Рада Поточана, професора физичке културе. Полазницима је,
на свечани начин, дипломе о завршеној школи скијања уручио г. Драган Ћирић,
руководилац школе скијања.
У склопу еколошке кампање Рекреирај.Рециклирај, у сарадњи са
RECAN – Фондом за рециклажу лименки за пиће, пажњу великог броја
учесника изазвала је, заједничка акција Кош за чист Коп. Ова акција је такође
наишла на изузетну медијску пажњу и заинтересованост. Велику подршку
добили смо од MK Mountain Resort-a, ЈП Скијалишта Србије, Националног
Парка Копаоник и Полицијске станице Копаоник, који су нам излазили у сусрет
на сваки наш захтев.
Посебну пажњу изазвала је Стручна трибина на тему Спорт за све
као приоритет локалне самоуправе коју је посетило преко 70 учесника.
Излагачи су били проф. др Душан Митић и г. Бранко Вујовић, професор
физичке културе, а модератор је био мр Јездимир Марсенић. На крају рада
стручне трибине, уручени су сертификати и књиге Спорт у јединицама локалне
самоуправе за све полазнике.
Организован је и Курс за лидере у Спорту за све, који је положило 15
полазника којима су, на посебној пригодности, уручени сертификати.
Упоредо са Ски фестом одржан је Семинар за аниматоре
активности на снегу у сарадњи са Факултетом спорта и физичког васпитања
из Београда.
Током фестивала, вечерњег друштвено-забавног дела програма, госте је
забављала музичка група Family band.
На Свечаном затварању Ски феста, г. Јездимир Марсенић, генерални
секретар Асоцијације Спорт за све Србије уручио је спомен сувенире и
захвалнице угледним гостима и пријатељима Спорта за све.
Прелазни пехар за Fair play, екипи КЕПРОМ д.о.о. из Београда,
уручила је гђа Мариника Тепић, Покрајински секретар за спорт и омладину
Војводине.
Екипа НИС а.д. је доминирала у свеукупном пласману, а пехар
Свеукупног победника уручио је г. Велизар Ђерић, председник Асоцијације
Спорт за све Србије, који је честитао свим учесницима Ски феста са жељом да
наставе да се баве редовном физичком активношћу ради бољег здравља и
учествују у будућим активностима које нуди Спорт за све. Овим речима је
званично и затворио XXIII Ски фестивал Спорта за све.
Ценећи свеукупну реализацију овог програмског задатка, може се рећи
да је XXIII Ски фестивал Спорта за све успешно реализован са доста
разноврсног програма који ће учесници дуго памтити по лепом дружењу,
такмичењу и доброј забави.
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СПИСАК НАГРАЂЕНИХ:
-

Спомен сувенир са захвалницом:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Турска Асоцијација Спорт за све
Црногорски савез Спорт за све
Костадин Парзулов, Бугарска
Драги Ћурлинов, Ђевђелија, Македонија
Адам Думитру, Румунија
Спортско друштво радника Рудника угља .д. Пљевља, Црна Гора
Зоран Кежић – КЕПРОМ д.о.о. Београд
MK Mountain resort
ЈП Скијалишта Србије
Јелена Киш – RECAN
Мариника Тепић – Покрајински Секретаријат за спорт и омладину

-

Захвалнице:

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Спортски савез Србије
Периша Симоновић – Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић – Батут“
Асоцијација Спорт за све Ваљево
Комисија за хартије од вредности, Подгорица, Црна Гора
А.Д. БИП Београд
Јелена Милић, Младеновац
Глигорије Војиновић, Пљевља, Црна Гора
Петар Ђурђевић, Кладово
Драган Ћирић, Београд
Бранко Вујовић – Покрајински Секретаријат за спорт и омладину
Зоран Ловренски – НИС течни гас
Добрица Јелић, Београд
Михајло Антић, Београд
проф. др Душан Митић, Београд
Радио телевизија Србије
Студио Б
Курир
Рецепција хотела Анђела
Рецепција хотела Гранд
Значајну подршку у промоцији Ски феста пружиле су нам медијске
куће и новинари (РТС, Србија данас, Студио Б, Спортски журнал, Спорт,
Курир, ТВ Коперникус, ТВ Коп и др. ) који су пратли комплетну реализацију
фестивала.
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Посебно се захваљујемо фоторепортерској екипи Србија данас која је
забележила целокупан програм Ски феста како би за архиву остао вредан
промотивни материјал ове манифестације и рекламни спот за предстојећи
Европски Зимски фестивал компанијског спорта 2018. године.
Поред поменутих награда, свим учесницима овог догађаја подељен је
поклон привезак, као сувенир, са обележјима Асоцијације Спорт за све Србије и
Ски фестивала 2015.
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