Асоцијација Спорт за све Србије
ИНФОРМАЦИЈА

о боравку делегације Спорта за све Србије на
13. Европским Зимским спортским играма EFCS-а у Cortini d’Ampezzo, IT
У оквиру припрема за организацију 14. Зимских спортских игара Компанијског спорта Европе, које
ће се одржати 2018. године у Србији – Копаоник, делегација Асоцијације Спорта за све Србије
допуњена представницима MK Mountain resorta, боравила је у периоду од 09-13. марта 2016.
године у Cortini d’Ampezzo у Италији.
Сходно Одлуци Управног одбора, разговори о ширем
саставу делегације вођени су у МОС-у, MK Mountain resortу, ЈП Скијалишта Србије, ТО Србије и СО Рашка. Након
релативно
успешних
припрема
и
обезбеђених
промотивно-пропагандних материјала, на овај пут упутила
се четворочлана група Асоцијације Спорт за све Србије
појачана са два представника MK Mountain resort-а.
Шесточлана делегација на челу са председником
господином Велизаром Ђерићем, била је активни учесник
свих програмских садржаја Европских игара, а тај период је
искоришћен и за организацију званичних састанака са
челницима Европске и Светске Федерације компанијског спорта господом: Дидијер Бесереом,
Мусом Ламијем и Рајхардом Сицлером, на којима су договорени начини и методологија припрема
предстојећих Игара којима ће домаћин бити Асоцијација Спорт за све Србије уз пуну подршку
Спортског савеза Србије и других заинтересованих привредних субјеката као и државних органа и
институција.
Делегација је имала и неколико билатералних разговора са шефовима група из Финске, Италије,
Хрватске и Француске.
Треба истаћи да је делегација за све време боравка имала висок третман, а посебно упечатљиви
тренутак десио се за време примопредаје заставе када се учесницима обратио градоначелник
Cortine d’Ampezzo који је најлепшим речима говорио о Копаонику и позвао учеснике Игара у Cortini
да обавезно дођу на Копаоник са кога ће понети најлепше успомене а за које је он гарант.

Преузимајући заставу Игара учеснике је у име Владе
Србије, Министарства омладине и спорта, Министарства
трговине, туризма и телекомуникација, у име бројне
породице Спорта за све Србије и у своје лично име
поздравио председник Ђерић, позвао их да дођу у
Србију и на Копаоник и обећао незаборавних неколико
дана на овој Балканској лепотици.
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Сумирајући утиске са овог пута, може се констатовати да је делегација уз сарадњу преставника
привредних субјеката а пре свих MK Mountain resort-а, као и државних органа и организација, у
потпуности остварила све програмске радне задатке.
Преузимајући организацију Игара 2018. намеће се хитна потреба конституисања радног тела које
ће радити на припреми и координацији свих радних задатака који ће гарантовати успешност
Игара.
ИЗВЕШТАЈ ПРИПРЕМИО:
Јездимир Марсенић

www.sportforallserbia.org.rs

