- Свим градовима и општинама у Србији
- Свим чланицама Асоцијације Спорт за све Србије

Са посебним задовољством вам упућујемо позив да се придружите
милионском броју учесника Међународног Дана Изазова 2015. године.
У протеклих 20 година наша земља је била успешан учесник Дана
Изазова. Кроз овај програм се у ранијим годинама укључивало преко
милион грађана из општина/градова Србије који су до сада имали значајне
наступе и у међународној конкуренцији.
Дан Изазова (Challenge Day) је најзначајнија, традиционална,
међународно призната и афирмисана манифестација чију реализацију
координира TAFISA – Светска Асоцијација Спорта за све. За Дан Изазова је
резервисана последња среда месеца маја, а ове године то је среда, 27. мај
2015. године.
Ову планетарну акцију организује TAFISA са циљем анимације што
већег броја грађана ради укључења у рекреативним активностима са
спортским и културним садржајима кроз игру, дружење и забаву.
Дан Изазова је истовремено и дан позитивне, неусиљене атмосфере.
То је дан који креира самосвест и ентузијазам, дан активног живљења у којем
се не бирају најспособнији, дан који ангажује све грађане без обзира на
пол, узраст и ниво физичких и функционалних способности, социјални
статус и сл.
Суштина програма Дана Изазова је међусобно надметање две,
жребом изабране, општине/града из исте категорије, који ће, коришћењем
најразноврснијих спортско-рекреативних садржаја, бити успешнији у
иницирању и покретању већег броја грађана на вежбање и активност.

Минимални задатак у оквиру Дана Изазова је да се сваки грађанин
бави одређеним спортско-рекреативним садржајем у трајању од најмање 15
минута непрекидно, под мотом „КАКАВ САН, ВЕЖБАМ СВАКИ ДАН“ и
да ту активност пријави општинском-градском Организационом одбору
Дана Изазова.
Дан Изазова је истовремено прилика за успостављање сарадничких,
пријатељских, културних, спортских, привредних и туристичких веза међу
општинама/градовима, како на националном, тако и на међународном плану.
Очекујемо да ће ове 2015. године у акцији учествовати преко 100
општина/градова са више од 800 хиљада учесника, а у међународној
конкуренцији представљаће нас општине/градови који су прошле године, у
својим категоријама били најуспешнији у Србији, а то су:
у I категорији – Косовска Митровица (против Ла Гуаире из Венецуеле),
у II категорији – Нови Пазар (против Итумбиаре из Бразила),
у III категорији – Суботица (против Ашкелона из Израела),
у IV категорији – Ниш (против Кијева из Украјине) и
у V категорији – Београд (против Боготе из Колумбије).
Концепција акције је и ове године остала непромењена, а подржавамо
све добре и оригиналне идеје које ће обогатити садржај овогодишњег Дана
Изазова у вашој средини.
Програм Дана Изазова у Србији се реализује под покровитељством
Министарства омладине и спорта Републике Србије.
Општинe/градови које прихвате овај спортски изазов, треба да нас
известe о томе писменим извештајем и фотографијама са места догађаја, а
Спорт за све Србије ће свима бесплатно доставити потребан број плаката и
пропозиција Дана Изазова.
Општине/градови које у Дану Изазова 2015. остваре најбоље
резултате у оквиру своје категорије, представљаће нашу земљу у
међународној конкуренцији 2016. године.
Пријаву за учешће са основним информацијама о средини која
прихвати изазов, контакт телефон и адресу особе задужене за Дан Изазова
код вас треба доставити на адресу:
АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ СРБИЈЕ
Теразије 35/III, 11103 БЕОГРАД, ПАК: 107003
тел/факс: 011/32 32 986; 011/32 34 809
e-mail: asfaserbia@gmail.com
Пријава је важна и ради правовремене медијске промоције, учешћа
ваше општине/града.
Детаљне информације о раније реализованим и овогодишњем Дану
Изазова можете добити на сајту Асоцијације Спорт за све Србије
www.sportforallserbia.org.rs или директно на телефоне: 011/32 32 986 и 011/32
34 809.
Уверени смо да ће овај велики спортски догађај заслужити вашу
пажњу, и да ћете помоћи у афирмацији једне здраве и хумане идеје Спорта за
све.
Срдачан поздрав,
Генерални секретар
Јездимир Марсенић

Председник Управног одбора
Велизар Ђерић

