Асоцијација Спорт за све Србије
ИЗВЕШТАЈ о реализацији
27. Летњег фестивала Спорта за све
20-24. септембар, Сутоморе 2017.

Овогодишњи 27. Летњи фестивал Спорта за све организован је по девети пут у
сарадњи две републичке истоимене организације Асоцијације Спорт за све Србије и
Црногорског савеза Спорт за све. Сутоморе – хотел „Корали“ од 20-24. септембра је по
пети пут био домаћин летњег масовног скупа рекреативаца.
Узимајући у обзир чињеницу да на Црногорском приморју ниједан хотелски
комплекс као „Корали“ нема тако приступачне и за нашу организацију прихватљиве
услове (јединствени смештајни капацитет, сала за свечано отварање и затварање
програма, близина мора, терени за мултиспортове, итд.) за организацију програма
фестивала, одлучено је да се и ове године овај важан догађај одржи на истој локацији.
Након избора дестинације, припремљен је и штампан флајер, који је
дистрибуиран свим чланицама Асоцијације Спорт за све Србије, градским и
општинским спортским организацијама и установама, предузећима и другим
заинтересованим колективима и појединцима, као и међународним спортским
организацијама. Сличне припремне активности обавио је и Црногорски савез Спорт за
све.
Укупно је учествало око 420 рекреативаца из Србије и Црне Горе и других
земаља из окружења: Словеније, Пољске, Румуније и Македоније.
Техничка конференција, на којој су потврђене пријаве и жребање екипа,
одржана је првог дана Лет феста, да би такмичарски програм у дисциплинама: мали
фудбал, одбојка, одбојка на песку, баскет, стони тенис, стрељаштво, стреличарство,
шах, пикадо, бадминтон, надвлачење конопца, триатлон на води, народни вишебој и
ного тенис, почео 21.09. у преподневним часовима по утврђеној сатници.
Свечано отварање 27. Летњег фестивала обављено је у четвртак 21.09. у 2100
час. Учесницима је, након плесно-кореографског наступа мажореткиња из клуба
„Хабанера“ и КУД „Јединство“ из Бара, добродошлицу у Црну Гору и Сутоморе
пожелео председник Црногорског савеза Спорт за све г. Милан Брацановић а затим и
председник Асоцијације Спорт за све Србије г. Велизар Ђерић. Фестивал је свечано
отворио амбасадор Републике Србије у Црној Гори, прослављени спортиста и бивши
министар спорта у СР Југославији, г. Зоран Бингулац, који је похвалио организацију Лет
феста и свим учесницима пожелео лепо дружење и такмичење у братској Црној Гори.
Укупна реализација такмичарског дела програма у свим дисциплинама
одвијала се по унапред утврђеном плану и програму.
У току трајања фестивала успешно је организована Стручна трибина на тему
”Дан Изазова као модел подстицања на физичку активност и организованост
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Спорта за све”. Модератори су били г. Драгутин Брчин, мр Јездимир Марсенић и др
Будимир Бијелић.
Стручном скупу присуствовао је изненађујуће мали број, само око 25 учесника,
док су предавачи били проф. др Душан Митић, Петар Стакић, професор физичког
васпитања и мр Небојша Јотов.
„Дан Изазова је значајан догађај за Спорт за све и предстваља црвено слово у
календару активности и део кичме Асоцијације Спорт за све Србије“ истакао је Брчин.
Након уводних речи, проф. др Митић је присутнима представио идеју, развој, правила,
пропозије, као и програм Дана Изазова. Истакао је значај подршке органа власти и
еминентних личности као што су глумци, музичари... и колико је то значајно за
промоцију и подстицање на физичку активност грађана свих узраста. Посебно је
представљено десетак модела подстицања на активније учествовање који су
реализовани током 25 година реализације Дана Изазова. Г.Стакић се надовезао са
чињеницама које су дијагностиковане у Европи, а то је да само 31% европљана
исказује задовољавајућу физичку активност. Затим је кроз кратак историјат представио
програмске идеје које су реализоване у Београду и бенефите ове манифестације које
су кроз маркетинг и бољу медијску пажњу подстакле већи број грађана да буду
активни и да се опробају у различитим рекреативним активностима. И за крај је мр
Јотов поделио са присутнима иновативну функцију Дана Изазова и предлоге за
унапређење постојећих програма. Како се у Црној Гори ова манифестација не одржава
већ дуги низ година др Бијелић је представио искуство у прве четири године када су у
Црној Гори биле укључене све регије са богатим програмом и задовољавајућим
резултатима који су били сјајан метод за активирање локалних заједница. Брчин је
закључио расправу на трибини са констатацијом да је здравље грађана најбитнија и
највећа вредност, те је свако подстицање на физичку активност добродошло, а Дан
Изазова је један од начина. Не треба заборавити и утицај медија и маркетинга које је
кључно за информисаност циљних група. Оно што је заједничко свим организацијама и
градовима/општинама јесте учешће предшколских и школских установа што је јако
важно јер су то места где се стичу и уче основна знања и шире информације о
активностима. Дан Изазова са собом носи спортску културу од најраније до најкасније
доба и то треба неговати.
Током трајања фестивала 140 учесника искористило је могућност да се, пре
свега, подвргну лекарском прегледу као и Тесту процене фитнес статуса (ходање
на 2 км) и Body Mass Indexа, где су им од Асоцијације ангажовани сарадници, иначе
стручњаци – професори са Факултета спорта и физичког васпитања из Београда, на
основу добијених резултата давали савете како и колико да буду физички активни и
како да сачувају здравље, а здрав стил живљења постане њихова свакодневна пракса.
Програмима ова два теста обухваћено је преко 200 учесника Лет феста.
Промоција нових спортско-рекреативних активности заинересовала је
учеснике тако да је организовано II Отворено „GATEBALL“ првенство парова (4 екипе),
а у „SUP CHALLENGE“ (стојеће веслање) се опробало око 40 учесника.
У рекреативном делу програма посебну масовност и атрактивност остварио је
аеробик и акваробик, где су поред учесника Лет феста, учестовали и други гости хотела
и Сутомора.
За све учеснике који су учествовали у више од 50% програмских активности Лет
Фест-а додељена је специјална диплома Мајстор рекреације. Ову диплому стекло је
50 учесника.
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У оквиру свечаности поводом затварања фестивала, Асоцијација Спорт за све
Србије и Црногорски Савез Спорт за све су доделили заједничка признања: пехаре,
медаље и дипломе за најбоље пласиране екипе и појединце.
Екипа Асоцијације Спорт за све Ваљево је својим спортским понашањем и
односом према игри, противницима и победи заслужила пехар за FAIR PLAY за 2017.
годину.
Заједничке, посебне плакете за подршку и допринос на реализацији 27. Лет
феста Спорта за све – Сутоморе 2017. додељене су: Македонској Асоцијацији „Спорт за
сите без граници“ из Ђевђелије, ДГС „ПАРТИЗАН“ Гјорче Петров из Скопја, „Sportul
Pentru Toti“ из Румуније и „ZNP Opole BEFEREK“ из Пољске.
Председник Црногорског савеза Спорт за све г. Милан Брацановић је пожелео
да се следеће године заједничко дружење, уз игру, песму и још бројније учешће,
настави на истом месту, тим речима је и званично затворио 27. Летњи фестивал Спорта
за све – Сутоморе 2017.
По општој оцени учесника и присутних чланова Управног, Надзорног и Стручног
одбора Асоцијације Спорт за све Србије, програм 27. Летњег фестивала Спорта за све –
Сутоморе 2017. успешно је остварен, како у односу на број учесника тако и на плану
реализације програмских садржаја.
Билтен са техничким резултатима, фотографије и мини филм о Лет фесту,
можете пронаћи на сајту Асоцијације (www.sportforallserbia.org.rs), YouTube каналу и
Facebook страници и тако се детаљније информисати о реализацији Лет феста 2017.
Извештај припремили:
Марина Ивановић и
Филип Вешовић
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