Асоцијација Спорт за све Србије

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДАНА ИЗАЗОВА 2013.

Светска асоцијација Спорта за све TAFISA сваке године организује и координира програм
највеће планетарне спортско-рекреативне акције ДАН ИЗАЗОВА (CHALLENGE DAY).
Основни циљ акције је да се промовише физичка активност и то чини кроз овај догађај
тако да последње среде месеца маја изазове што већи број грађана свих узраста на
спортску активност у најмање петнаестоминутном трајању.
Асоцијација Спорт за све Србије, као чланица ТАФИСА-е, по деветнаести пут, организује
ову велику Међународну манифестацију. Треба такође истаћи да су организацију
овогодишњег Дана изазова, поред Министарства Омладине и Спорта Србије, подржали
Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Спортски Савез Србије.
Дан изазова у Србији је реализован 29. маја 2013. године под мотом „И данас и сутра,
вежбај сваког јутра“ са жељом да подстакне грађане свих узраста без обзира на полне,
социјалне, економске и друге различитости на бављење спортом ради здравља и да
општинама и градовима у Србији, поред спортских, пружи могућност за успостављање
непосреднијих контаката, ради остваривања сарадње како у области спорта, тако и на
плану културе, привреде, образовањa и др.
У припреми за акцију упућена су писма са билтеном свим председницима општина и
градова у Србији, Спортским савезима, локалним и градским Асоцијацијама Спорта за све
и свим чланицама Спорта за све Србије. Такође, упућено је писмо са пропозицијама и
информацијама о акцији свим релевантним медијским кућама – новинским, радијским и
телевизијским. Овогодишњем успешном догађају допринео је и допис проф. др Жарка
Обрадовића министра просвете, науке и технолошког развоја који је упутио свим
предшколским установама, основним и средњим школама да се укључе у ову акцију и
вежбају ради здравља.
Програм Дана изазова је постављен и на сајт наше Асоцијације, као и на Facebook
страници чиме је постао доступан и оним грађанима или групама који су заинтересовани а
њихове локалне заједнице нису официјално учествовали у Дану изазова.
У циљу промоције и пропаганде програма Дана изазова 2013. штампан је нови плакат
акције у тиражу од 2.000 примерака.
У просторијама Асоцијације Спорт за све Србије обављено је жребање парова супарника у
националној конкуренцији, по утврђеним категоријама (жреб у прилогу).
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Током припрема свакодневно је рађено на промоцији Дана изазова, контактима са
општинама и градовима, сарадницима и посебно чланицама Асоцијације.
Организована је и конференција за новинаре која је, такође, допринела успешности Дана
Изазова 2013. у Србији. Од медија издвајамо РТС, ТВСтудио Б, ТВ Коперникус, Спорт,
Спортски журнал, Вечерње новости, као и бројне медијске куће регионалног и локалног
карактера.
Дан изазова 2013. године прихватило је 89 општина – градова, а у програму је
суделовало 779.335 грађана Србије.
У међународној конкуренцији Србију су ове године представљали прошлогодишњи
победници на националном нивоу у складу са категоријама:
I категорија: КОСОВСКА МИТРОВИЦА - OLDSMAR (USA),
II категорија: ЛАЗАРЕВАЦ - TACNA (Peru),
III категорија: СУБОТИЦА - ASHKELON (Izrael),
IV категорија: НОВИ САД - JOINVILLE (Brazil),
V категорија: БЕОГРАД – SANTIAGO DE CALI (Kolumbija).
Њима су благовремено достављени сви подаци о супарничким градовима и њиховим
контакт особама, како би на време успоставили везе, разменили информације и обавили
активности које пропозиције манифестације подразумевају.
Такође треба истаћи да је дошло до изостанка подршке од једног броја општина/градова
спортским организацијама у реализацији Дана изазова, што је резултирало отказивањима
учешћа у Дану изазова и довело до смањења броја учесника јер је реализацију остварила
искључиво Асоцијација Спорт за све или нека од наших чланица.
Генерално посматрајући може се оценити да је ДАН ИЗАЗОВА 2013. у Србији, у
условима у којима је припреман и реализован, ипак успешно наставио своју
деветнаестогодишњу традицију.
Код тумачења резултата који су дати у прилогу, треба узети у обзир да су се, у неким
општинама/градовима (Ваљево, Чачак, Ужице, Димитровград и Нови Београд) у акцију
укључиле искључиво чланице Асоцијације Спорт за све Србије без подршке локалних
заједница.
ПРИЛОГ:

- Резултати жреба у националној и међународној конкуренцији
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