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На Међународном фестивалу радничког спорта у Бугарској из Војводине је 
учествовало 20 представника, два испред Савеза спорт за све Војводине, затим из 
Жабља 10, Темерина 3 и Новог Сада 5 такмичара. Сви учесници Фестивала - 
такмичари у Бугарској били су представници Синдиката занатства и приватног 
сектора Општина Жабаљ, Темерин и Града Новог Сада. Трошкове пута, боравка и 
котизације за такмичење сносили су сами учесници.  

Организација путовања, смештаја и самог такмичења била је беспрекорна.  

Захвалност за такву организацију пре свега заслужују Будимир Вучинић, испред 
„AS Travel“-a, Филип Вешовић и Марина Ивановић из Асоцијације спорт за све 
Србије. Сва признања за окупљање такмичара из Војводине и комплетну 
комуникацију с домаћинима током боравка Војвођана у Албени заслужује Душан 
Коларов.  

Савез спорт за све Војводне је добро искординирао комплетан боравак својих 
представника са Асоцијацијом спорт за све Србије и допринео комплетном утиску 
током боравка наших такмичара на Златним пјасцима као и ширењу и 
популаризацији радничког спорта код нас. 

Свечано отварање Фестивала одржано је у оквиру „Гранд“ хотела. Организатори 
су својим активностима учинили све да свечно отварање буде на завидном нивоу, 
чиме су били одушевљени сви учесници Фестивала. 

Такмичења су одржана на спортским теренима Хотела „Гранд“. Спортски терени су 
били веома квалитетни, а сама организација такмичења била је на 
професионалном нивоу. Учесници такмичења из Војводине надметали су се у: 
малом фудбалу, пикаду, одбојци на песку и тенису. 

Учесници из страних земаља дошли су спортски веома припремљени на ово 
такмичење, и униформно били обучени у опрему која је истицала њихову земљу. 
Постигли су добре резултате и у пуној мери афирмисали своју земљу, што намеће 
закључак да се за следећи, 14. фестивал, и ми добро припремимо и дођемо у 
спортској опреми која ће имати истакнута обележја Србије. 

 



 

Запажања 

1. У припреми и организацији 14. фестивала требало би остварити пуну 
сарадњу између Асоцијације спорт за све Србије, Савеза самосталних 
синдиката Србије ( као и других синдиката), Већа савеза самосталних 
синдиката Војводине ( и других синдиката који делују у Покрајини), како би 
преко градских и општинских савеза и удружења били што масовнији 
учесници на овом традиционалном Фестивалу у Бугарској; 

2. Учешће представника Војводине на следећем Фестивалу требало би 
системски и програмски уредити како би омогућили учешће већем броју 
радника спортиста из Војводине; 

3. Обезбедити бољу пропаганду и информисање о значају овог фестивала који 
у многоме доприноси квалитетном развоју радничког и рекреативног спорта 
у Европи; 

4. Радити на повезивању спорта за све, туристичких, спортско-рекреативних и 
синдикалних организација у градовима Војводине за одлазак на Фестивал; 

5. Предложити Асоцијацији спорт за све Србије да се у оквиру Фестивала, за 
време такмичења, окупе привредници земаља учесница и да размене 
искуства, пословна и спортска. 
 
Извештај подносе 

Славко Перковић и 
       Љубомир Обрадовић 


