Асоцијација Спорт за све Србије

ИЗВЕШТАЈ
о учешћу на IV Сајму спорта у Београду
27-29.11.2015. године
У Београду је, од 27-29. новембра 2015. године, у хали бр. 1 Београдског
сајма, одржан IV Сајам спорта под називом „Сусрет шампиона“. Ову
манифестацију организовало је Министарство омладине и спорта Републике
Србије у сарадњи са Спортским савезом Србије.
Министарство омладине и спорта је, за све заинтересоване Националне
Спортске савезе као и за Спортске савезе локалних заједница у Србији,
обезбедило простор и израду штанда са називом и логоом организације, са
обавезом да свака организација, у складу са својим идејама и могућностима,
детаљно уреди свој штанд.
У групи од 95 излагача, Националних спортских савеза и Спортских
савеза локалних заједница, колико их је било, своје место нашла је и
Асоцијација Спорт за све Србије. На уређењу штанда значајну донаторску
помоћ пружили су нам представници Београдског сајма те је Асоцијација, уз
сопствене материјале као и промотивне материјале њених чланица,
презентирала широку лепезу догађаја које реализује. Велики број грађана који
је посетио рекреативни кутак, могао је да се информише о свим предстојећим
програмима Асоцијације Спорт за све и њених чланица покрајинских и
градских нивоа.
На штанду Асоцијације промовисан је, поред редовних активности,
еколошки програм „Рекреирај.Рециклирај“ и сарадња „RECAN“ Фондације и
Асоцијације Спорт за све Србије. Поред бројних флајера и летака наше
организације и маркетиншке куће „Суперспорт“ – партнера Асоцијације,
промовисани су садржаји наших чланица и сарадња кроз програм „Кретањем
до здравља“ са Институтом за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић
Батут“.
Посетиоцима сајма, уз бесплатан улазак у халу 1, спонзор Кока Кола
нудила је своје напитке у лименкама, где су се након њиховог испијања могле
одложити у одређене корпе за рециклажу.
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Асоцијације на IV Сајму спорта. Министар је изнео и своје утиске након посете
штандовима: „Са поносом могу да кажем да смо у прва два дана имали више
посетилаца него за цео прошлогодишњи Сајам – око 50.000, а оно што је још
важније је велики број деце на једном месту и можда је то знак да овај сајам
треба организовати и чешће него једном годишње. Треба осетити спортску
атмосферу која је овде присутна, јер тек када прођете сајмом и тек када
искомуницирате са савезима, и нарочито са децом која су на штандовима, онда
знате да смо урадили прави посао“.
На централном нивоу хале поред мулти терена су се, по унапред
утврђеном програму, приказивали разни спортови (атлетика, баскет, фудбал,
одбојка, бадминтон, тенис, стони тенис, веслање, борилачки спортови,
стрељаштво, ергометри, стене за пењање, дечија радионица и електронски
одељак, итд.).
У 1200 часова обављена је и церемонија Свечаног отварања Сајма спорта.
У присуству бројних званица, спортских радника и спортиста, присутне је
поздравио председник Скупштине града Београда г. Никола Никодијевић.
Након поздравне речи г. Никодијевића, министар омладине и спорта
Републике Србије г. Вања Удовичић подсетио је присутне на вредност спорта у
Србији, али и на чињеницу да свако има право да се бави спортом и да, без
обзира на врхунске резултате наших спортиста који на најбољи начин
представљају нашу земљу, бављење спортом треба да буде потреба и право
свих грађана. „Међутим, још једна важна ствар поред презентације спорта и
успеха наших спортиста јесу наши најмлађи. Ако барем једно дете почне да се
бави спортом после Сајма онда сам ја испунио своју мисију, а Сајам спорта има
смисао“, рекао је Удовичић у уводном обраћању. Министар Удовичић се
захвалио свим излагачима-учесницима, пожелео успех у раду и свечано
прогласио IV Сајам спорта отвореним.
У централном делу национални савези су добили шансу за презентацију
свог програма међу којима је била и наша Асоцијација.
У петнаестоминутном термину, Марина Ивановић се обратила
присутнима, представила програме и активности Асоцијације и скренула
пажњу на значај Спорта за све у свакодневном животу. Уз видео приказ
програмских активности Асоцијације, чланице Јога савез Србије и Асоцијација
Спорт за све Ваљево имале су практичан приказ активности које су својом
атрактивношћу привукле пажњу публике.
У сарадњи са Заводом за спорт и медицину спорта Републике Србије 28.
новембра 2015. године, са почетком у 1000 часова, одржан је 10. Национални
Семинар за стручно усавршавање спортских радника у систему спорта
Републике Србије.
Пре званичног почетка Семинара уприличена је свечаност уручења
специјалне награде Спортског савеза Србије најбољим територијалним
савезима и генералним секретарима локалних савеза.
У 1730 г. Предраг Перуничић – државни секретар за спорт и г. Немања
Свјетличић – директор пројекта „Сајам спорта“ су свечано су затворили IV
Сајам спорта и изразили уверење да ће ова манифестација постати
традиционална.
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Сајам спорта је побудио интересовање многобројних електронских и
писаних медијских кућа: РТС, СОС, Студио Б, Спортски журнал, Спорт и др.,
а агенција Sportnetwork је омогућила livestreaming – уживо тродневни пренос
целокупног догађаја за све заинтересоване који нису били у прилици да посете
Сајам спорта. Водитељ комплетног програма био је спортски коментатор
Радослав Симић из РТС-а.
Генерално, мишљења смо да је IV Сајам спорта – „Сусрет шампиона“
био добро конципиран, реализован и спорт у Србији, у његовом најширем
смислу, представљен на најбољи начин грађанима Србије.
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