Асоцијација Спорт за све Србије

ИЗВЕШТАЈ
о реализацији ДАНА ИЗАЗОВА
„Какав сан, вежбам сваки дан“
среда, 27. мај 2015. године

Међународна Асоцијација Спорта за све (TAFISA) сваке године организује и
координира програм највећег планетарног спортско-рекреативног догађаја ДАН
ИЗАЗОВА (CHALLENGE DAY).
Асоцијација Спорт за све Србије, као чланица TAFISA-е, и ове године значајну пажњу
посветила је овом догађају на националном нивоу те је по двадестпрви пут
организовала Дан Изазова у Србији.
Циљ акције је да се промовише физичка активност и да се кроз једнодевни програм
физичког вежбања анимира што већи број грађана да тога дана петнаестоминутном
активношћу промовишу спортско-рекреативне садржаје као свакодневну потребу свих
грађана без обзира на полне, узрасне, социјалне, економске и друге различитости.
Како се манифестација, увек и у свакој држави која прихвати програм, организује
последње среде месеца маја, то је овогодишњи Дан Изазова одржан 27. маја 2015.
године под мотоом „Какав сан, вежбам сваки дан“.
Поред спортских, градовима и општинама партнерима пружа се могућност за
успостављање непосреднијих контаката, ради остваривања сарадње како у области
спорта, тако и на плану културе, привреде, образовањa и др.
Асоцијација Спорт за све Србије је, у припреми за акцију, упутила 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.
Програм Дана Изазова постављен је и на сајт наше Асоцијације, као и на Facebook
страници чиме је постао доступан и оним грађанима или групама чије локалне
заједнице нису официјално учествовали на Дану Изазова.
У циљу промоције и пропаганде програма Дана Изазова 2015. штампан је плакат
акције у тиражу од 3.000 примерака.
У просторијама Асоцијације Спорт за све Србије обављено је жребање парова
супарничких општина/градова у националној конкуренцији, по утврђеним
категоријама (жреб у прилогу).
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Асоцијација Спорт за све Србије
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 2015. у Србији. Од медија издвајамо РТС, ТВ Студио Б, ТВ Коперникус,
Спорт, Спортски журнал, Вечерње новости, Курир, као и бројне медијске куће
регионалног и локалног карактера.
Дан Изазова 2015. године прихватило је 93 општина – градова, а у програму је
суделовало 574.408 грађана Србије.
У међународној конкуренцији Србију су ове године представљали прошлогодишњи
победници на националном нивоу у складу са категоријама:
I категорија:
II категорија:
III категорија:
IV категорија:
V категорија:

КОСОВСКА МИТРОВИЦА – La Guaira (Venecuela),
НОВИ ПАЗАР – ITUMBIARA (Brazil),
СУБОТИЦА – ASHKELON (Izrael),
НИШ – KIJEV (Ukrajina),
БЕОГРАД – BOGOTA (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 локалних
заједница спортским организацијама, што је резултирало смањењем броја учесника, с
обзиром да је на Дану Изазова реализацију остварила искључиво Асоцијација Спорт за
све или нека од наших чланица.
Генерално посматрајући може се оценити да је Дан Изазова 2015. године у Србији, с
обзиром на лоше временске услове (кишни дани) и услове у периоду припрема и
реализације, успешно наставио своју дводеценијску традицију чиме су допринели и
Министарство омладине и спорта и Спортски савез Србије.
ПРИЛОГ:

– Резултати остварени у националној и међународној конкуренцији

НАПОМЕНА:
Код тумачења резултата који су дати у прилогу, треба узети у обзир да су се, у неким
општинама/градовима (Зрењанин, Параћин, Крагујевац, Лесковац и Нови Београд) у
акцију Дана Изазова 2015. године укључиле искључиво чланице Асоцијације Спорт за
све Србије и грађани као индивидуални учесници без подршке локалних заједница.
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