Асоцијација Спорт за све Србије
ИНФОРМАЦИЈА
о боравку делегације Спорта за све Србије на
3. Међуанродним спортским играма
11-14.мај 2017. Охрид, Македонија
Македонска Асоцијација Спорт за све без граница са седиштем у Ђевђелији, након успешно
реализована два фестивала, приступила је организовању 3. Међународних спортских игара, под
окриљем Балканске Федерације радничког спорта.
Са жељом да се омасови догађај који поприма фестивалски карактер, послати су позиви
бројним организацијама и установама везаним за рекреативни спорт – Спорт за све, како у
Републици Македонији, тако и земљама Балканског региона.
У очекивању повећаног броја учесника, ове године се у такмичарском делу програма
уврстили дисциплине: фудбал, одбојка, баскет, тенис, куглање и пикадо.
3. Фестивал је одржан на обали Охридског језера са смештајем и исхраном у хотелу
„Десарет“, где су се састале екипе за такмичење у мушкој и женској конкуренцији из Бугарске,
Србије и Македоније.
Учеснике фестивала, укупно преко 100 рекреативаца, на Свечаном отварању говором
добродошлице поздравио је господин Драган Ћурлинов – председник Македонске Асоцијације
Спорт за све без граница, који је пожелео лепо дружење и угодан боравак на Охриду и у Републици
Македонији.
На завршној свечаности, уз музички програм, песму и пријатељско дружење, најбољима су
уручене медаље и пехари.
Једанаесточлана екипа из Србије – такмичила се у дисциплинама куглање, тенис, баскет и
пикадо и освојила једно друго и три трећа места, али се екипа такмичила и у одбојци где је
завршила на четвртој позицији. За остварене резултате додељене су медаље и пехари, али је
организатор нашу екипу прогласио за најбољу у fair play-у, а представницима из Жабља додељена
је плакета Македонског савеза.
Упоредо са играма одржана је и седница Балканске Асоцијације радничког спорта (BAWS) на
којој је за председника изабран Драган Ћурлинов из Македоније, а Јездимир Марсенић за почасног
председника,.
Охрид ће, са сигурношћу, свим учесницима остати у лепом и емотивном сећању, а дружење
и игра које је зачинило пријатељско гостопримство Македонаца ће дуго трајати, као и ширење
мреже и успостављање нових контаката и партнерстава.
Охрид се показао као сјајна дестинација за организацију фестивала, тако да ће и наредне,
4.Међународне спортске игре бити одржане у мају 2018.године, у овом месту.
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