
 

 

 

 

 

 

ДАН ИЗАЗОВА (Challenge Day) 
 

среда, 30. мај 2018. године 

 
    „ВРАТИТЕ СВОЈЕ УЛИЦЕ! ВРАТИТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ!“  

 

 
 

 

ПРАВИЛА И ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

 

 

I ОПШТА ПРАВИЛА 

 

Правила су неопходна, јер свим учесницима дају подједнаке шансе. 

Дозвољено је све што доприноси успеху и позитивним вредностима 

манифестације. 

 

У ДАНУ ИЗАЗОВА може да учествује – сво становништво пријављених 

општина и градова, као и они који раде или тренутно бораве у њима – 

запослени, студенти, туристи итд. 

 

Учествовање подразумева укључење у било који спорт, игру и физичку 

активност у трajaњу од најмање 15 минута непрекидно. 

 

Регистроваће се и вредновати само учешће које буде у среду, 30. маја 

између 0700 и 2000 часова, после чега ће се сумирати резултати и одмах 

доставити Асоцијацији Спорт за све Србије. 

 

У општинским/градским границама учествовање је могуће било где – код 

куће, на послу, у школама, обдаништима, у спортско-рекреативним 

клубовима, центрима за рекреацију, парковима, зеленим површинама и сл. 

 

Групе и појединци који учествују у Дану Изазова своје учешће пријављују 

Организатору акције у својој општини/граду путем телефона или 

предавањем пријавног листа. Збрајање резултата се врши по принципу 

части! Учесници се пријављују само једном без обзира на број учешћа у 

разним програмима. 

 

Супарничке општине/градови у припреми реализације успостављају контакт, 

а на Дан Изазова размењују делегацију чији чланови, поред успостављања 

сарадње на свим могућим пољима, врше и контролу успешности спровођења 

манифестације и на основу оцењеног резултата потписују извештај за 

супарничку општину/град. 



 

У 2000 часoва укупан број учесника у општини/граду се упоређује са бројем 

грађана те општине/града и утврђује се проценат учешћа. Коначни проценат 

учесника из једне општине/града се упоређује са процентом учесника из 

званично супарничке општине/града. Општина/град са већим процентом 

побеђује. Победник има право да истакне заставу свог града у супарничкој 

општини/граду у трајању од недељу дана. 

 

Успех Дана Изазова у великој мери зависи од атрактивности и 

разноликости програма. Што су веће могућности за учеснике, то је већа 

шанса за општину/град да победи. 

 

 

II ПРАВИЛА ЖРЕБАЊА 

 

1. Ривалства се одређују унутар категорија: 

 

 I категорија обухвата популацију до 20.000; 

 II категорија од 20.000 до 100.000; 

 III категорија од 100.000 до 250.000; 

 IV категорија од 250.000 до 1.000.000 и 

 V категорија више од 1.000.000 становника. 

 

2. Ривалства се одређују жребањем или директним договором 

општина/градова у оквиру дефинисаних категорија. 

 

3. Свако ривалство мора укључити супарнике исте категорије. 

 

 

Извештај о броју учесника и проценту учешћа грађана у Дану Изазова 

доставити до 2200 часа, истог дана на следећу адресу, тел/фах или e-mail: 

 

 

АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ СРБИЈЕ 

 

Теразије бр. 35/III спрат, 11103 Стари град – БЕОГРАД, ПАК: 107003 

тел/факс: 011/32 32 986 и 011/32 34 809 

e-mail: asfaserbia@gmail.com  

 

 

  
web site: http://www.sportforallserbia.org.rs 

 

ОВДЕ можете погледати како је акција протекла у 102 општине/градова у 

Републици Србији 2017. године: 

https://www.youtube.com/watch?v=YREEe-xZ9N8&t=54s 
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