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Председник организационог комитета Универзијаде у Београду Божидар Ђелић рекао је
да је на организацију те спортске манифестације, на којој је учествовало 8.600
спортиста из 128 земаља, потрошено 75 милиона евра.

  

"Универзијада је тријумф и подвиг Србије. Нашли смо се у друштву гиганата. Ово је
'пироћанска' Универзијада по финансијским мерилима, али Београд је поставио високе
стандарде за организацију спортских манифестација. Потрошили смо 75 милиона евра,
нисмо прекорачили буџет ни за динар", рекао је Ђелић на конференцији за новинаре.

  

Он је подсетио да је идеја о организацији Универзијаде у Београду потекла од покојног
градоначелника Ненада Богдановића.

  

Потпредседник Владе Србије истакао је да је претходни организатор Универзијаде
Тајланд на организацију потрошио 300 милиона евра, а да је наредни домаћин Кина
најавила да ће уложити 720 милиона, а организатор такмичења 2013. Русија 604
милиона евра.

  

Ђелић је рекао да је држава из буџета обезбедила две трећине средстава, 25 одсто
уложио је Београд, док је Војводина учествовала са 10 одсто средстава.

  

"Србији је после Универзијаде остала вредна опрема, реновирано је 53 објеката, који су
инвестиција за свих 15 спортова, изградили смо две најмодерније атлетске стазе.
Обновљена је хала у Смедереву. Ово је победа Србије", рекао је он.

  

Организацију Универзијаде помогло је 10.000 волонтера, као и 5.000 људи ангажованих
у припреми такмичења. Такмичење је одржано у 15 спортова - 203 дисциплина и
учествовало је 8.600 спортиста. Подељено је 1.467 медаља, а 60 земаља преузело је 200
сати телевизијског преноса.

  

Оборена су 34 рекорда универзијаде, а такмичења је посматрало око 500.000 гледалаца.
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Репрезентативка Србије у пливању Нађа Хигл, која је освојила две србрне медаље на
100 и 200 метара прсно, рекла је да су сви репрезентативци пружили максимум и
изразила наду да ће на следећој Универзијади национални тим освојити више медаља. 

  

Репрезентација Србије је на 10. месту по броју освојених медаља - укупно 19, по пет
златних и сребрних и девет бронзаних.

  

"То је рекордан биланс за Србију. Налазимо се међу првих 10 земаља на свету", додао је
Ђелић.

  

Помоћник министра за омладину и спорт Војислав Табачки рекао је да је поносан на
добру организацију Универзијаде и захвалио Влади Србије и гранским спортским
савезима на помоћи.Помоћник градоначелника Радмила Хрустановић рекла је да јој је
жао што се такмичење и дружење са младима завршило и оценила да је у Србији "спорт
победио политиканство".

  

Ђелић је доделио захвалнице свима који су учествовали у организацији Универзијаде,
члановима Извршног комитета УБ 2009, градоначелницима градова у којима су одржана
такмичења, као и најмлађој учесници, која је отворила Универзијаду са фудбалером
Манчестер јунајтеда Немањом Видићем - Ани Костадиновић.
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