Асоцијација Спорт за све Србије
ИЗВЕШТАЈ о учешћу на
21. Европским Компанијским спортским играма
21-25. јун 2017. Гент, Белгија
У периоду од 21 до 25. јуна 2017. године у Генту су одржане 21. по реду европске летње
компанијске спортске игре. На овим играма учествовало је преко 5500 такмичара који су се
такмичили у 20 спортских дисциплина.
У складу са програмском концепцијом и чланском обавезношћу учешћа на манифестацијама које
организује Европска Федерација компанијског спорта, четворочлана делегација Асоцијације Спорт
за све Србије узела је учешће у овом догађају.
Делегацију су чинили председник Велизар Ђерић, генерални секретар Јездимир Марсенић,
потпредседник Бранко Вујовић и Јовица Дрљача из Боћарског савеза Србије.
У такмичарском делу су нас представљали Бранко Вујовић и Јовица Дрљача који су у конкуренцији
од преко 130 екипа у боћању тачније у дисциплини „Петанке“ остварили три победе и један пораз,
где су од укупно 136 екипа заузели завидно 37 место.
Делегација је имала изузетан третман а посебно од председника Besseyre-a и генералног
секретара Lami-a.
Поред сјајне организације такмичарског и забавног
програма који су организовали домаћини игара, у којима
су могли да уживају сви учесници, у Генту је у петак 23.
јуна 2017. године одржана и Генерална Скупштина
Европске Федерације Компанијског Спорта којој су, у
функцији делегата, присуствовали и представници
званичне делегације Асоцијације спорт за све Србије.
Након троипочасовног рада Скупштине и реализације
веома садржајног дневног реда на коме су, између осталог, усвојени Финансијски извештај за
2016. годину, извештаји свих комисија, План и програм рада за 2017. годину као и избор за
домаћина за наредне 22. Летње игре компанијског спорта (Салцбург, Аустрија од 26-30.06.2019.) и
15. Зимске игре компанијског спорта (Штрпско плесо, Словачка), на самом крају седнице наша
делегација имала је прилику да се представи и одржи презентацију о организацији предстојећих
зимских компанијских спортских игара – Копаоник 2018.
У име Асоцијације спорт за све Србије пред укупно 60 делегата из 25 европских земаља,
презентацију о „Копаонику 2018“ је одржао Бранко Вујовић, који је том приликом позвао све
делегате Скупштине, чланове извршног комитета EFCS –а као и председника Didier Besseyre-a и
генералног секретара Musu Lami-a да дају свој пуни допинос и у што већем броју учествују на овој
спортској манифестацији и буду драги гости Републике Србије и Асоцијације спорт за све Србије.
Том приликом Бранко Вујовић је истакао и то да ће Асоцијација спорт за све Србије овако велики и
значајан спортски догађај „Европске зимске компанијске спортске игре“ реализовати у сарадњи са
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Асоцијација Спорт за све Србије
Министарством омладине и спорта Републике Србије, Спортским савезом Србије и другим
спортским и привредним субјектима из Републике Србије. Самим тим је, како је истакнуто,
одговорност и обавеза свих да ова манифестација буде реализована на највишем могућем нивоу,
на шта нас обавезује и спортска тредиција коју има Република Србија, не само када су у питању
спортски резултати спортиста из Србије већ и у односу на висок ниво организације свих спортских
манифестација које су организоване у Републици Србији.
Током трајања презентације делегати Скупштине имали су прилику да се шире информишу о
предстојећој спортској манифестацији, путем „Билтена“ који је за ову прилику припремила
Асоцијација спорт за све Србије у сарадњи са MK Mountain Resort-ом и који је подељен делегатима
заједно са пригодним поклонима из Србије.
По завршетку званичног дела обраћања (презентације) и одгледаних видео спотова са поруком
која је гласила „Добро дошли у Србију“ и „Добро дошли на Копаоник 2018 године“, председник
Асоцијације спорт за све Србије Велизар Ђерић је председнику и генералном секретару EFCS-а
уручио пригодне поклоне (украсне тањире са рељефом Србије) и на тај начин још једном послао
поруку пријатељства и позвао све да буду у Србији на Копаонику у периоду од 21 -25. марта 2018.
године.
Треба напоменути да је Савез Спорт за све Војводине партиципирао у трошковима путовања за г.
Вујовића, као и Боћарски савез Србије за г. Јовицу Дрљачу.
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