Асоцијација Спорт за све Србије
ИЗВЕШТАЈ
о учешћу на

1. Балканско-Азијатском фестивалу у одбојци на песку
Дојран, Македонија, 27-30. август 2015. године

Новоформирано Удружење грађана Македоније Спорт за све без граница, након
одржаног састанка Балканско-Азијатских земаља, у јуну месецу у Варни,
Бугарској, приступило је организовању 1. Балканско-Азијатског фестивала у
одбојци на песку.
После дугог низа година, овај пројекат требало би да добије на значају и
окупљао би многе организације и установе везане за рекреативни спорт, како у
Републици Македонији, тако и у сарадњи што већег броја земаља Балканског
региона и неких Азијатских држава.
Одбојка на песку одржана је као пилот-дисциплина на овом међународном
фестивалу. У складу са повећањем броја учесника, врло је вероватно да ће се
укључити још нека такмичарска дисциплина. Могуће су промене и дестинација
одржавања следећег фестивала сходно интересовањем учесника, хотелским
капацитетима, програмским сарджајима и спортском инфраструктуром.
Овогодишњи фестивал одржан је на Дојранском језеру, где су се састале екипе
за такмичење у мушкој и женској конкуренцији из Румуније, Бугарске, Црне
Горе, Србије и Македоније.
Асоцијација Спорт за све Србије обезбедила је средства за учешће десет
чланова мушке и женске екипе, а Србију су представљали такмичари „ЈП
Србијашуме“, иначе дугогодишњи победници у такмичењу у одбојци на песку
на Летњем фестивалу Спорта за све.
Делегацију су предводили проф. др Александар Ивановски, члан Стручног
одбора Асоцијације Спорт за све Србије и Филип Вешовић, стручни сарадник.
Учеснике фестивала, укупно око 150, са смештајем и исхраном на бази пуног
пансиона, у хотелском комплексу „Истатов“ у Новом Дојрану, на Свечаном
отварању говором добродошлице поздравио је господин Драги Ћурлинов –
председник Спорта за све без граница Македоније. Након тога, домаћин,
прослављени голман Партизана Благоје Истатов захвалио се гостима спортског
комплекса и пожелео лепо дружење и угодан боравак у Дојрану и Македонији.
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Асоцијација Спорт за све Србије
Такмичење у одбојци на песку одвијало се на обали Дојранског језера у Старом
Дојрану. По унапред утврђеној сатници екипе су се наизменично, у мушкој и
женској конкуренцији.
Последњег дана, у јутарњим часовима, одиграни су финални мечеви.
Македонци су освојили прво место у обе конкуренције. Мушка екипа из Србије
освојила је друго место, док су жене биле треће.
На завршној свечаности, уз музички програм, песму и пријатељско дружење,
најбољима су уручене медаље и пехари. Домаћини нису крили жал што се
растајемо, па су пожелели да на предстојећем јубиларном Летњем фестивалу
Спорта за све у Сутомору, Црна Гора настави дружење још у већем броју.
Дојран ће, са сигурношћу, свим учесницима остати у лепом и емотивном
сећању, а дружење и игра које је зачинило пријатељско гостопримство
Македонаца ће дуго трајати.
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