Асоцијација Спорт за све Србије
ИЗВЕШТАЈ
о реализацији
XXV Јубиларног Отвореног Ски фестивала Спорта за све
22-26. март 2017. Копаоник
Традиционално, као завршни чин акције „СВИ НА СНЕГ“, на Копаонику половином
марта месеца одржава се Отворени Ски фестивал Спорта за све. Програм се реализује
под Покровитељством Министарства омладине и спорта Републике Србије и Спортског
савеза Србије.
За један од важнијих програмских задатака у зимском периоду, Асоцијација Спорт за
све Србије прикупља све елементе (географске, временске, социјално-друштвене,
политичке, економске и др.) за организацију Ски феста. Припреме за реализацију
започете су благовремено, а у складу са Законом о јавним набавкама који за потребе
Асоцијације спроводи Спортски савез Србије, расписан је тендер за прикупљање
понуда хотелских услуга смештаја и исхране учесника.
Извршен је избор најквалитетнијег и најприхватљивијег понуђача, у складу са
тендерским захтевима, а MK Mountain Resort је са хотелима Гранд, Анђела и Конаци –
Сунчани врхови на Копаонику наставио добру традицију гостопримства. За потребе
додатног капацитета смештаја ангажовани и су ЈАТ – Апартмани, хотел Клуб А и
апартмани Небеске столице како би се већи број пријављених учесника Ски феста
адекватно сместио.
Са хотелијерима је закључен Уговор где су дефинисане међусобне обавезе а пре свега
цене услуга смештаја, исхране, културно-забавног програма, коришћења других
садржаја и просторија којима располаже хотелијер, који гарантују квалитетну
реализацију XXV Јубиларног Отвореног Ски фестивала Спорта за све на Копаонику,
у периоду од 22-26. марта 2017. године.
У циљу промоције и информисања о овом догађају припремљен је и штампан постер и
флајер-програм који је дистрибуиран свим чланицама Асоцијације Спорт за све,
Националним спортским савезима, спортским организацијама, сродним чланицама из
Балканских земаља – традиционалним учесницима на нашим догађајима и другим
заинтересованим организацијама и појединцима.
На Београдском сајму је у ресторану Носталгија, неколико дана пре самог почетка
фестивала, организована конференција за новинаре. У присуству пријатеља Спорта за
све, многобројних телевизијских кућа, штампаних медија и новинара (РТС, Студио Б,
Sport network, Спортски журнал, Спорт, Вечерње новости, Курир и др.) који редовно
прате активности Спорта за све, присутнима су се обратили г. Велизар Ђерић –
председник Асоцијације Спорт за све Србије, мр Јездимир Марсенић – генерални
секретар Асоцијације Спорт за све Србије проф. др Душан Митић, председник Стручног
одбора Асоцијације Спорт за све Србије. Господин Јован Војиновић из RECAN
Фондације као стални сарадник на програму Ски феста – односно носиоца дела
програма „Кош за чист Коп“ који је изразио задовољство што ћемо се и ове године
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прикључити у масовном сакупљању лименки за пиће и акцији чишћења Копаоника уз
додатну подршку SEKOPAK-а.
На конференцији је истакнута и изузетна сарадња са MK Mountain resort-ом и ЈП
Скијалишта Србије као и њихов допринос успешности овог традиционалног догађаја.
Медијска кампања која је вођена а и раније афирмартивна искуства допринели су да је
учешће на овогодишњем Ски фесту узело око 570 рекреативаца из Румуније, Пољске,
Словеније, Бугарске, Македоније, Црне Горе и Србије.
Изузетан одзив и расположење учесника фестивала као и организација такмичарског
(у ранијим јутарњим часовима) и свих других делова програма одржала се без већих
проблема. Захвалност за успешност дугујемо ЈП Скијалишта Србије које се потрудило
да добро припреми стазе са свим потребним реквизитима и транфером опреме и
материјала, одобри попуст од 20% на групне ски карте (тродневне и четвородневне) и
стави нам на располагање 20 службених ски карата током трајања Ски феста.
Red Bull нам је, без накнаде и у пропагандне сврхе, ставио на располагање капију за
циљ трка у алпском скијању, где је уз музику организован забавни програм и делили
енергетски и топли напици свим такмичарима па и посматрачима.
Програм фестивала је практично започео Курсом за аниматоре зимских
рекреативних активности и Курсом за лидере у Спорту за све недељу дана раније.
Овај део програма остварен је у сарадњи са Факултетом спорта и физичког васпитања
из Београда. Око 40 полазника, које је предводио проф. др Душан Митић, успешно је
савладало курс и тако најавило предстојећи Ски фестивал Спорта за све.
Стручни сарадници Асоцијације Спорт за све Србије су, од 21.03. боравили на
Копаонику, радили на припреми и организацији Ски феста, а у сарадњи са
рецепцијама хотела, и смештају учесника.
IV Међународна Научна Конференција са темом: „Антрополошки и
теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до
данас“, као едукативни део Ски феста, започела је са радом 22.03. у 1700h обраћањем
ректора Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
проф. др Срећка Милачића. Након уводног говора ректора, присутне су поздравили
проф. др Верољуб Станковић – декан Факултета
за спорт и физичко васпитање из Лепосавића и
председник Конференције, проф. др Ненад
Живановић – председник ФИЕП-а Србије и мр
Јездимир Марсенић – генерални секретар
Асоцијације Спорт за све Србије. Иначе, овај
програмски део је остварен у сарадњи са
Факултетом за спорт и физичко васпитање из
Лепосавића и ФИЕП-ом Србије. Конференција је
трајала три дана и окупила је велики број угледних професора и доктора наука из
области спорта и медицине.
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На Техничкој конференцији која је одржана 22.03. у 2000h, потврђене су пријаве
такмичара, обављен је жреб за редослед наступа по дисциплинама и подељени
стартни бројеви.
Основни такмичарски програм стартовао је у
алпским дисциплинама 23.03. у 0900h трком у
велеслалому, да би се дан касније у истом термину
одржала трка у слалому са приближно 150
рекреативаца у мушкој и женској конкуренцији по
старосним категоријама.
У овом делу програма Антидопинг агенција Србије
извршила је две допинг контроле над
првопласираним такмичарима, чији су резултати
били негативни.
Свечано отварање Ски феста почело је по програму
23.03. у 2100h сплетом игара КУД-а „Миломир Главчић“ из Јошаничке бање, након чега
је уследила атрактивна плесна кореографија Еме Пуклин, диско плесачице Српске
Асоцијације плесних организација. Присутнима се, говором добродошлице, обратио г.
Велизар Ђерић – председник Асоцијације Спорт за све Србије истакавши дугогодишњу
сарадњу и подршку Министарства омладине и спорта и Спортског савеза Србије када
је масовни спорт у питању. Програм је настављен уз још једну кореографију КУД-а из
Јошаничке бање.
Током трајања Ски феста, учеснике је забављала музичка група НИК бенд из Никшића
која је потпомогнута својим ранијим искуством учешћа на фестивалима Спорта за све
припремила одабир песама за незаборавну атмосферу на Копаонику.
Поред такмичења у алпским дисциплинама рекреативци су одмерили снаге у играма
на снегу (одбојци, надвлачењу конопца, фото сафарију и фото сафарију са крпљама) и у
хотелу (пикаду, шаху и обарању руке). За остварене спортске резултате,
првопласираним појединцима и екипама су уручене медаље, пехари и дипломе.
Уручење ових признања су обавили чланови Управног одбора Асоцијације Спорт за све
Србије.
Успешно се одвијала и бесплатна школа скијања Спорта за све, са око 50 почетника и
оних који су хтели да унапреде своје скијашко знање уз инструкторску помоћ
професора физичке културе Драгана Ћирића, проф. др Александра Ивановског и доц.
др Горана Пребега, који су полазницима, на свечани начин, уручили дипломе о
завршеној школи скијања.
Током трајања фестивала, у поподневним часовима, у сарадњи са Српском
Асоцијацијом плесних организација – САПО, организована је бесплатна школа плеса
„Плес за све“, где су учесници могли да науче основне кораке латино-америчког и
стандардног плеса,
Пажњу великог броја учесника изазвала је, већ традиционална, акција Кош за чист
Коп. Ова акција је рализована у сарадњи са RECAN – Фондацијом за рециклажу
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лименки за пиће, у склопу еколошке кампање Рекреирај.Рециклирај и наишла на
изузетну медијску заинтересованост. Асоцијација је најбоље пласираној екипи као
прву награду доделила, и ове године, бесплатно учешће на 27. Летњем фестивалу
Спорта за све у септембру 2017. године.
СЕКОПАК је промовисао акцију Рециклажом до
природне равнотеже где је прикупљена већа количина
секундарног отпада од паира и пластике. Главну награду
– hoverboard освојила је Катарина Кежић из Београда.

Током трајања Ски фестивала одржан је и састанак Координатора Европске
федерације компанијског спорта из 15 земаља поводом 14. Европских зимских
компанијских игара које ћемо угостити на Копаонику у периоду 21-25.март
2018.године. Координатори су упознати са детаљима Копаоника, смештајним
капацитетима и самом реализацијом фестивала. Наредне године очекујемо више од
1.000 учесника из многоборјних Европских земаља.
На Свечаном затварању Ски феста, г. Јездимир Марсенић – генерални секретар
Асоцијације Спорт за све Србије уручио је захвалнице дугогодишњим учесницима,
угледним гостима и пријатељима Спорта за све.
Прелазни пехар за Fair play, екипи Македонске Асоцијације Спорт за сите без
грасници из Ђевђелије, уручио је г. Муса Лами – генерални секретар Европске
Федерације компанијског спорта.
Екипа Clubul Sportiv Electrica из Румуније доминирала је у свеукупном пласману, а
пехар Свеукупног победника уручио је г. Дидијер Бесере – председник Европске
Федерације компанијског спорта, који је честитао свим учесницима Ски феста са
жељом да се следеће године видимо у још већем броју на 14. Европским
Компанијским Зимским спортским играма које ће се одржати од 21-25. марта 2018.
године на Копаонику. Овим речима је званично и затворио XXV Јубиларни Отворени
Ски фестивал Спорта за све – Копаоник 2017.
Ценећи свеукупну реализацију овог програмског задатка, може се рећи да је XXV Ски
фестивал Спорта за све успешно реализован са доста разноврсног програма који ће
учесници дуго памтити по лепом дружењу, такмичењу и доброј забави.
Као поклон сувенир, RECAN Фондација и Асоцијација су заједнички направили мараме
са обележјима јубиларног Ски феста на Копаонику како би учесницима
СПИСАК НАГРАЂЕНИХ:
- Захвалнице:
1.
2.
3.

EFCS- ЕВРОПСКА ФЕДЕРАЦИЈА КОМПАНИЈСКОГ СПОРТА
СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЦРНОГОРСКИ САВЕЗ СПОРТ ЗА СВЕ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

CLUBUL SPORTIV ELECTRICA-ROMANIA
МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СИТЕ БЕЗ ГРАНИЦИ-ГЕВГЕЛИЈА
БУГАРСКА РАДНИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА „СПОРТ И ЗДРАВЉЕ“
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ЛЕПОСАВИЋУ
ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ
MK MOUNTAIN RESORT
RECAN -ФОНДАЦИЈА ЗА РЕЦИКЛАЖУ ЛИМЕНКИ ЗА ПИЋЕ
СЕКОПАК-ОПЕРАТЕР УПРАВЉАЊА АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ
СРПСКА АСОЦИЈАЦИЈА ПЛЕСНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА-САПО
RED BULL СРБИЈА
ХОТЕЛ КЛУБ „А“ КОПАОНИК
КЕПРОМ Д.О.О. БЕОГРАД
НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ
РУДНИК УГЉА ПЉЕВЉА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ СИСТЕМ ЦРНЕ ГОРЕ
НОВОСАДСКИ САЈАМ
ПИВАРА „ТРЕБЈАСА“ НИКШИЋ
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ
КУРИР
СЕНАД ЖУПЉАНИН- СПОРТСКИ ЖУРНАЛ
ДИДЕР БЕСЕРЕ, ПРЕДСЕДНИК ЕФЦС-А
МУСА ЛАМИ, ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР ЕФЦС-А
ВАЊА УДОВИЧИЋ
ПРЕДРАГ ПЕРУНИЧИЋ
ВЛАДИМИР БАТЕЗ
НИКОЛА АВРАМ
ДЕЈАН ЋИКА

Још једном треба истаћи значајан допринос медијских кућа које афирмативно
обавештавају грађане Србије о овом програмском делу Спорта за све. Посебно се
захваљујемо Михајлу-Микију Антићу – фоторепортеру Спортског журнала и СенадуСенку Жупљанину – дописнику и фоторепортеру из Новог Пазара, који су забележили
целокупан програм Ски феста како би за архиву остао вредан промотивни материјал
ове манифестације и рекламни мини филм као успомена на лепо дружење и забаву.
ПРИЛОГ:
-

Билтен XXV Јубиларног Отвореног Ски фестивала Спорта за све –
Копаоник 2017.
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