Асоцијација Спорт за све Србије
ИНФОРМАЦИЈА
о учешћу на
14. Међународном Радничко-спортском фестивалу
Варна 2017. године
06-11. јун 2017. године, Св.Константин и Елена, Бугарска

У области рекреације, масовног спорта и Спорта за
све значајно место заузима и раднички спорт – спорт
у фирмама. Бугарска Радничка федерација „Спорт и
здравље“
под
покровитељством
Балканске
Асоцијације радничког спорта, Министарства
омладине
и
спорта
Републике
Бугарске,
Међународне
Конфедерације
радничког
и
аматерског спорта (CSIT) и Конфедерације Независних Синдиката Бугарске организовала је
Отворени Радничко-спортски фестивал који је одавно попримио међународни карактер.
Асоцијација Спорт за све Србије традиционално је пријавила учешће рекреативацаспортиста на 14. Међународном Радничко-спортском фестивалу који је одржан од 06-11.
јуна 2017. године у чувеном црноморском туристичком центру Св. Константин & Елена,
поред Варне у Бугарској.
Организација путовања, хотелског смештаја у Златним Пјасцима и плаћања
такмичарске
котизације
поверена
је
туристичкој организацији Inter Tours из
Београда. Упућен је позив свим чланицама
Асоцијације, већим привредним субјектима и
Синдикалним организацијама у Србији како
би се анимирао што већи број радникаспортиста. Екипе које су се одазвале за
учешће на фестивалу биле су: Арт Синдикат
Војводина из Жабља, Асоцијација Спорт за
све Колубара из Лазаревца и као најбројнија
такмичарска екипа ЈКП Београдски водовод и
канализација (Организација Самосталног
Синдиката и Независни Синдикат). Укупно је било 39 учесника.
На жалост, и поред жеље да се екипама прикључе и друге организације како би
својом масовношћу били транспарентнији на фестивалу, није било реалних могућности за
њихов одлазак због лошије финансијске ситуације и раније преузетих обавеза.
Вођа групе Филип Вешовић, стручни сарадник Асоцијације Спорт за све Србије, био
је задужен за координацију око смештаја и такмичарског дела програма фестивала.
Техничка конференција одржана је по доласку екипа у смештај 07.06.2017. године у 2000
часова у Гранд хотел Варна у Св. Константину & Елени, где су подељени билтени и
прецизирана сатница по којој се одвијало такмичење у 15 различитих дисциплина.
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Асоцијација Спорт за све Србије
Рекреативци из Србије –
ЈКП Београдски водовод и
канализација
(екипномушкарци) узели су учешће
у такмичењу у малом
фудбалу, одбојци на песку
и надвлачењу конопца.
Наша фудбалска екипа
заређала је низ победа и домогла се полуфинала у конкуренцији преко 40 екипа. У
полуфиналу требало је да се сусретну са екипом Косовске Радничко-спортске федерације.
Нашом провером из базе података, неки од противничких играча били су професионалци –
играли домаћу Суперлигу, што по правилима овог такмичења није дозвољено. На тај
проблем указали смо организатору и покушали да избегнемо непријатну ситуацију, посебно
што су се играчи са Косова и Метохије непримерено понашали. Тражили смо њихову
дисквалификацију али је организатор захтевао да одиграмо утакмицу па да се потом
жалимо. У тако напетој атмосфери заузели смо једногласно став да не излазимо на терен, да
се не потписује записник, што је значило да противнички тим добија утакмицу службеним
резултатом 3:0 и пласира се директно у финале. Након тога, екипа Косова је одиграла меч са
бугарском екипом која је уложила жалбу, те је косовски тим дисквалификован од стране
организатора фестивала.
Иако малобројна екипа у односу на учеснике из
других држава (учествовало је 15 држава са више од 1.200
такмичара из 50 организација) наши представници су нас
достојно репрезентовали, како на такмичарском тако и на
промотивном плану, што је посебно истакнуто од стране
највиших званичника овог догађаја и госпође Десиславе
Јагодин, председнице Бугарске Радничке федерације
„Спорт и здравље“ приликом Свечаног затварања
фестивала.
Смештај и исхрана у хотелу Мимоза у Златним пјасцима били су изванредни, а
наши учесници су се потрудили да боравак буде забаван и узбудљив што је позитивно
оценило особље и рецепција хотела. Не кријући задовољство на поменуту претпоставку да
се и следеће године видимо у истом периоду у Златним Пјасцима братски смо се
поздравили.
Горан Анђелковић, дописник дневног листа „Курир“ изразио је велико задовољство
што је присуствовао овако масовној и репрезентативној манифестацији када је у питању
раднички спорт, о чему ће ускоро изаћи чланак и фотографије са фестивала.
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 тимским заставама, са обавезним присуством дефилеу
отварања и затварања фестивала, онако како су радили Мексиканци, Руси, Украјинци, Пољаци и скори
сви остали. Тзв. Косово биће све присутније на међународним такмичењима тако да треба бити
обазрив и следити препоруке које је усвојила Владе Републике Србије а где год је могуће избегавати
конфликтне ситуације и провокације.

Извештај припремио:
Филип Вешовић
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