Асоцијација Спорт за све Србије
ИНФОРМАЦИЈА
о учешћу на
13. Отвореном Балканском фестивалу радничког спорта
Варна 2016. године
07-12. јун 2016. године, Св.Константин и Елена, Бугарска
У складу са вишегодишњом традицијом, Асоцијација Спорт за све Србије је
организовала учешће рекреативаца-спортиста на 13. Отвореном Балканском
фестивалу радничког спорта који је одржан од 07-12. јуна 2016. године у чувеном
црноморском туристичком центру Св. Константин & Елена, поред Варне у Бугарској.
Организација путовања, хотелског смештаја и
плаћања такмичарске котизације поверена је
туристичкој организацији Inter Tours из
Београда. Прелиминарне пријаве спортистарадника
од
стране
репрезентативних
привредних организација у Србији, обећавале
су, поред потребне масовности, и такмичарски
успех. Екипе које су учествовале биле су Арт
Синдикат Војводина (Жабаљ) и ЕД Пожаревац
(Електроморава – Синдикат ЕД Колубара).
Поред њих по први пут су били присутни
представници Савеза Спорт за све Војводине, Електромораве Краљево и Ужице, као и
представници из Зубиног Потока (Косова и Метохије). Укупно је био 81 учесник.
На жалост, неколико чланова екипе са Косова и Метпохије враћено је са Бугарске
границе јер су поседовали српске пасоше, издате од привремених институција на КиМ,
али они који су били са нама, достојно су репрезентовали крај из којег долазе.
Представници Асоцијације (Вучинић, Ивановић и Вешовић) извршили су све
очекиване задатке у потпуности и професионално.
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, одбојци на
песку
(екипно-мушкарци),
пикаду (екипно – мушкарци) и
тенису.
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Иако малобројна екипа у односу на учеснике из других држава (учествовало је 16
држава са више од хиљаду и две 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.
И овог пута дугујемо захвалност Спортском савезу Србије на подршци и финансијској
помоћи од 171.120,00 динара за учешће рекреативаца са Косова и Метохије. Такође,
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. Смештај и исхрана у хотелима Шипка и
Мимоза у Златним пјасцима били су изванредни, а наши учесници су се потрудили да
боравак буде забаван и узбудљив што су позитивно оценили особље и други гости
хотела.
ПРЕДЛОГ: Користећи се досадашњим искуством, предлажемо да Асоцијација у
будуће посвети већу пажњу овој манифестацији, јер се тако гради углед, шире
пријатељства, а посебно треба наступати јединствено, са једнаким обележјима, са
националним и клупским заставама, са обавезним присуством дефилеу отварања и
затварања фестивала, онако како су радили Мексиканци, Руси, Французи, Украјинци и
скори сви остали.
Извештај припремили:
Будимир Вучинић
Марина Ивановић
Филип Вешовић
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