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Европска Федерација компанијског спорта, чији смо чланови постали на
Скупштини одржаној у Прагу 22.06.2013. године, организатор је неколико
европских догађаја међу којима важно место заузима Зимски Фестивал
компанијског спорта Европе који се одржава сваке парне године. Овогодишња
Европска манифестација је одржана од 22-26. јануара у Француском Алпском
градићу Ле Сези, у непосредној близини Олимпијског центра Шамони.
Сходно чињеници да је Асоцијација Спорт за све Србије са идејом да се
ова манифестација 2018. године одржи на Копаонику (изабрано место за
организацију овог догађаја у 2016. години је италијански град Брунико),
наишла на пуну подршку борда EFCS-а и генералног секретара госп. Мусе
Ламија, подразумевало је присуство делегације Спорта за све Србије на
Европском фестивалу у Ле Сезиеу.
Делегација у саставу председник Асоцијације госп. Велизар Ђерић,
генерални секретар мр Јездимир Марсенић, председник Стручног одбора проф.
др Душан Митић и члан Стручног одбора мр Дејан Марсенић најављена је
организаторима, међутим непланираним вишим обавезама, председник Ђерић
је био спречен да путује, тако да је фестивал пратила преостала трочлана
делегација. Задатак делегације је био да се, пратећи реализацију програмских
активности ове манифестације, упознају са свим задацима који подразумевају
успешност овакве организације и коначно оцене наше реалне претпоставке које
иду са домаћинском улогом.
По обављеном задатку, овај стручни тим је мишљења:
Да Копаоник, као Ски центар, може испунити све програмске захтеве на плану
алпског скијања;
Да пратећи такмичарски садржаји могу такође бити реализовани на падинама и
објектима Копаоника;
Да би, с обзиром да се програму такмичења у нордијском скијању ове
манифестације поклања значајна пажња, неопходно би било да се, у сарадњи са
Скијалиштима Србије, обезбеди – реактивира стаза за скијашко трчање;
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Да хотели на Копаонику својим квалитетом чак превазилазе смештајне нивое
какви су стављени на располагању у Француском градићу Ле Сези;
Да број учесника (око 2500) који би дошли из иностранства може квалитетно да
буде смештен у објектима у централном делу Копаоника;
Да организација овакве манифестације подразумева и ангажовање нешто већег
броја стручњака у професионалном и волонтерском статусу како у непосредној
реализацији Ски феста на Копаонику тако и на прихвату и трансферу учесника
од аеродрома у Београду и Нишу до планине и назад.
Иначе, наша делегација је наишла на изузетно топао пријем и уважавање
свих из организационог одбора а посебно председника госп. Бесере Дидијера и
генералног секретара Мусе Ламија са којима смо у неколико наврата водили
разговоре о сарадњи и који ће у најскорије време званично посетизи нашу
Асоцијацију.
Треба истаћи да ће, по одлуци борда Европске Федерације компанијског
спорта, наш фестивал на Копаонику посетити делегација у саставу Муса Лами –
генерални секретар и Рајнхард Сицлер – спортски директор EFCS-а, који имају
задатак да оцене наше реалне потенцијале за организацију Европског Ски
фестивала 2018. године на Копаонику.
Неопходно је истаћи да су чланови делегације делимично финансирали
овај пут из сопствених средстава те је потребно, у границама финансијских
могућности, извршити рефундацију трошкова.
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