Асоцијација Спорт за све Србије

ИЗВЕШТАЈ
о реализацији Међународног ДАНА ИЗАЗОВА
„Вратите своје улице! Вратите своју будућност!“
среда, 31. мај 2017. 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, организовала је уз подршку Министарства
омладине и спорта и Спортског савеза Србије по 23. пут Међународни ДАН ИЗАЗОВА (Challenge
Day).
Овогодишњи Дан Изазова прати и цела Недеља физичке активности Европљана – MOVE week где
се бројне организације укључују у разне програмске садржаје како би постале транспарентније и
приступачније грађанима.
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 31. маја 2017. године под мотоом „Вратите
своје улице! Вратите своју будућност!“
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 2017. штампан је плакат акције у тиражу
од 2.500 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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Током припрема свакодневно је рађено на промоцији Дана Изазова, контактима са општинама и
градовима, сарадницима и посебно чланицама Асоцијације.
Дан Изазова 2017. године прихватило је 102 општине – градова, а у програму је суделовало
681.378 грађана Србије (12,42% од укупног броја становника пријављених општина/градова).
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:

ИРИГ – Mali Lošinj (Hrvatska)
УЖИЦЕ – Andradina (Brazil)
ПАЛИЛУЛА – Pinar del Rio (Kuba)
НИШ – Kfar-Saba (Izrael) – Maroussi (Grčka)
БЕОГРАД – Karakas (Venecuela) – Sofija (Bugarska).

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 (Алибунар, Горњи Милановац, Зрењанин, Смедерево, Краљево, Пирот
и др.), што је резултирало смањењем броја учесника.
Лепи временски услови су омогућили да се организују бројне активности на отвореном и тиме се
повећа излазност грађана што се и огледа у знатном повећању процента учешћа, те можемо бити
задовољни догађајима који су реализовани и са сигурношћу тврдити да су грађани Републике
Србије последње среде месеца маја били активни и дали свој допринос промоцији физичке
активности у овом делу Европе.
За архиву је од примљених фотографија и видео материјала са масовних активности направљен
мини филм који можете погледати на YouTube каналу Асоцијације Спорт за све Србије.
Будите физички активни!
Сваког дана изазовите сами себе петнаест минута
Промовишите вашу општину/град
Прикључите се глобалној промоцији физичке активности
Видимо се 30. маја 2018. године!
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 (Алибунар, Горњи Милановац, Зрењанин, Смедерево, Краљево, Пирот) у
акцију Дана Изазова 2017. године укључиле чланице Асоцијације Спорт за све Србије, спортске
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организације, клубови и заинтересовани грађани као индивидуални учесници без подршке
локалних заједница.
Извештај припремили:
Марина Ивановић и
Филип Вешовић
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