Послато:

Република Србија
Град Београд – Градска управа

Предмет:

Број страна:

1

Датум:

03. март 2016.

Заводни број:

10/III-03/343

Подршка иницијативи Голф асоцијације Србије

Поштовани,
Обраћамо Вам се поводом иницијативе Голф асоцијација Србије која нам је упућена у
вези са потенцијалним усвајањем новог регулационог плана за део града Београда који
обихвата подручје Аде Циганлије, на коме се налази једини голф терен у Београду.
Голф Асоцијација је члан Олимпијског комитета Србије, а уједно и препознати
национални грански савез преко ког се остварује општи интерес у области голфа, спорта
који ће се поново наћи на програму Олимпијских игара у Рио де Жанеиру ове године.
У сарадњи са Голф асоцијациојом Србије, Олимпијски комитет Србије настоји да у оквиру
својих програма континуирано развија и унапреди овај олимпијски спорт, са посебним
акцентом на развој млађих категорија које представљају будућност голфа.
Имајући у виду бројне активности којим се континуирано ради на развоју голфа у нашој
земљи а посебно у Београду, Новом Саду, Нишу и Зрењанину, користимо прилику да и на
овај начин подржимо активност националне Голф асоцијације и затражимо Вашу подршку
опстанку постојеће инфраструктуре у Београду, неопходне за спровођење како такмичња
на националном и међународном нивоу, тако и школa голфа за млађе категорије које ова
Асоцијација континуирано спроводи.
У претходним годинама подржали смо ову асоцијацију како би терен на Ади Циганлији
привели намени и условима који су неопходни и за припрему националних селекција,
чијем даљи резултатски напредак очекујемо.
На овом истом терену стасавају генерације младих голфера који престављају базу из које
је касније могуће црпети квалитет и остварили врхунски спортски резултат.
За ово је, поред стручног кадра и квалитетних реквизита, неопходан и одговарајући
терен, што су Голф асоцијација и Голф клуб Београд учинили, адаптацијом површине
дела Аде Циганлије, за ове намене.
Искрено се надамо да ће њихова иницијатива за очување постојећег голф терена, као и
наша подршка у том смеру, наићи на Ваше разумевање, верујемо са заједничким циљем
очувања и унапређења услова за даљи напредак голфа у нашој земљи.
С поштовањем,

Владе Дивац
Председник

