Асоцијација Спорт за све Србије

ИНФОРМАЦИЈА
о учешћу на
12. Отвореном Балканском фестивалу радничког спорта
Варна 2015. године

У складу са вишегодишњом традицијом, Асоцијација Спорт за све Србије је
организовала учешће рекреативаца-спортиста на 12. Отвореном Балканском
фестивалу радничког спорта који је одржан од 17-21. јуна 2015. године у чувеном
црноморском туристичком центру Св. Константин & Јелена, поред Варне у Бугарској.
Као и претходних година организација путовања, хотелског смештаја и плаћања
такмичарске котизације поверена је туристичкој организацији АС Травел из Београда.
Прелиминарне пријаве спортиста-радника од стране репрезентативних привредних
организација у Србији, обећавале су, поред потребне масовности, и такмичарски успех.
Међутим, како се приближавало време поласка на пут неколико, већ пријављених и
жребаних, организација је отказало своје учешће тако да је, због смањеног броја, било
доведено у питање уопште учешће наших такмичара на овом догађају.
Као и у више сличних случајева, разумевањем и изузетном подршком овом програму
од стране Спортског савеза Србије, обезбеђена су средства за покриће трошкова
десеточлане екипе спортиста из Зубиног Потока (Косово и Метохија). Иначе избор ове
општине да у саставу националне екипе репрезентује Србију мотивисан је чињеницом
да је општина Зубин Поток проглашена за најуспешнију у својој конкуренцији у
програму Дана Изазова 2015. године. Са групом са Косова и Метохије комплетирана је
30-точлана екипа спортиста-радника који су представљали Спорт за све и Спортски
савез Србије на 12. Отвореном Балканском фестивалу радничког спорта.
С обзиром да смо на фестивалу наступали као екипа Спорта за све Србије, пружена је
могућност да, избором најбољих од свих учесника, формирамо екипе које ће се
уврстити у програм такмичења.
Рекреативци из Србије узели су учешће у такмичењу у малом фудбалу, стрељаштву
(екипно – мушкарци и жене), пикаду (екипно – мушкарци) и тенису.
Иако малобројна екипа у односу на учеснике из других држава (учествовало је 12
држава са више од хиљаду и четири стотине такмичара) наши представници су нас
достојно репрезентовали, како на такмичарском тако и на промотивном плану, што је
посебно истакнуто од стране највиших званичника овог догађаја приликом Свечаног
затварања Балканског фестивала.
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За време трајања фестивала у Варни одржана је седница Балканско-Азијатске
асоцијације аматерског спорта (конституисана за време одржавања фестивала 2014.
године) на којој су анализиране програмске активности одржане у току 2015. године и
предстојећи догађаји (програм до краја 2015. године). На седници је истакнута врло
успешна реализација 23. Отвореног Ски фестивала Спорта за све – Копаоник 2015. као
и ток 12. Радничко-спортског фестивала у Варни.
Указано је на заједничку обавезу учешћа екипа држава чланица на свим наредним
догађајима: Међународном турниру у одбојци на песку – август 2015. у Дојрану,
Македонија; Отвореном јубиларном 25. Летњем фестивалу Спорта за све – септембар
2015. у Сутомору, Црна Гора; Међународном стоно-тениском турниру – октобар 2015.
у Румунији и Отвореном турниру у футсалу – децембар 2015. у Благоевграду,
Бугарска.
Сва дешавања забележила су и два новинара који су о трошку Асоцијације, односно
Спортског савеза Србије, боравили у Врани.
Уз још једну захвалност Спортском савезу Србије за подршку и финансијску помоћ,
неопходно је истаћи и да је СП „Ласта“ из Београда изашла у сусрет и обезбедила
квалитетан аутобус за превоз учесника фестивала по веома повољним условима што је
учинило цео аранжман прихватљивијим.
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