
ANIMUS Youth Games, Ancona (Italy), September 27-30.2019. 

ИНФО у вези Спортских игара младих Јадранско-Јонске регије 
 

 

- Пројекат ANIMUS „Adriatic IoNIan GaMes for Social inclUSion“. 

- Подржан од стране програма Европске уније „Ерасмус+“. 

- Одржаће се у Анкони, од 27-30. септембра 2019. године; 

- Главни циљ је оснаживање улоге спорта у социјалној инклузији и сарадње унутар 
Јадранско-Јонске регије. 

- Манифестација тежи да постане важан догађај окупљања и социјализације међу младом 
генерацијом ових области. 

- Осим спортских делегација из осам земаља Јадранско-Јонске регије (Италија, 
Словенија, Хрватска, БиХ, Црна Гора, Албанија, Грчка и Србија), учествоваће и четири 

државе из Балтичке регије (Естонија, Летонија, Пољска и Данска) и четири државе из 

Дунавске регије (Аустрија, Чешка република, Румунија и Бугарска). 

- Град Шабац и Спортски савез Шабац покриће трошкове осигурања, набавке мајица, 
застава и сувенира, а организатор манифестације трошкове превоза, смештаја и учешћа 
на такмичењима. 

- Спортске организације (клубови) чији ће малолетни спортисти узети учешће на играма, 
у обавези су да код нотара овере сагласност за путовање у иностранство. Сагласности се 
узимају у књижарама, попуњавају је оба родитеља/старатеља, или само један (смртни 
случај, лишавање једног од родитеља/старатеља родитељских права...). Сагласности 
треба да гласе на тренера/пратиоца екипе. Цена сагласности је 360 динара у случају да 
попуњава један родитељ, а 720 динара ако су у обавези да је попуњавају оба. 

- 22. август је рок за спортске организације да доставе сва неопходна докумената 

 
- Број учесника из Шапца, по дисциплинама: 

Спорт Дечаци Тренери Девојчице Тренери Укупно 

Фудбал 16 2 / / 18 

Рукомет 14 2 / / 16 

Баскет 3x3 4 1 4 1 10 

Одбојка на песку 2 1 2 1 6 

Ватерполо 12 2   14 

Теквондо 1 2 1 2 1 6 

Тенис 1 1 1 1 4 

Атлетика 2 6 1 6 1 14 

Укупно 57 11 15 5 88 

 
1 Категорије: Јуниори -59kg и 63kg / Јуниорке -46kg и 52kg 
2 Дисциплине за оба пола: трчање 80m, 300m, 1000m, скок у даљ, бацање кугле и штафета 4x100m  
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- Информације у вези манифестације: 

• спортисти и њихови пратиоци/тренери који путују у Италију аутобусом доћи ће 
директно до места њиховог смештаја, усидреног брода; 

• Главна јела биће послужена свима (спортистима, тренерима, асистентима, 
волонтерима и организаторима) у великом шатору који ће овом приликом бити 
постављен у центру Анконе; 

• Уколико неки од учесника има посебне захтеве што се тиче хране и пића, или 
имају проблема са одређеном алергијом или интолеранцијом, молимо вас да то 
нагласите у учесничком регистрационом листу како би организатор имао времена 
да припреми храну; 

• Близу шатора биће постављено АНИМУС спортско село са неколико штандова, где 
ће професори и млади студенти из Марке регије организовати бројне активности и 
изведби. По завршетку спортских активности, ова локација ће за младе спортисте 
бити главна тачка у граду и место где ће се одвијати сва комуникација између 
учесника из различитих места; 

• Сваки спортски објекат (спортски терени, теретане итд…) биће обезбеђени са 
медицинском установом укључујући и услуге хитне помоћи и лекара; 

• Редари и средњошколци из региона Марке биће присутни у свим просторима 
посвећени спортским активностима и објектима забаве како би пружили 
информације и подршку учесницима; 

 

- Информације у вези такмичења: 

• Учешће је бесплатно; 

• Укључиће градове и спортске организације из 16 држава широм Јадранско-Јонске, 
Балтичке и Дунавске регије; 

• Различите спортске дисциплине (фудбал, рукомет, баскет 3х3, одбојка на песку, 
ватерполо, теквондо, тенис, атлетика, једрење на ветру и рагби 7); 

• Такмичење је предвиђено за младе спортисте рођене 2003. и 2004. године. Млађа 
годишта од поменутих такође могу да учествују; 

• Општина Анкона покриће трошкове смештаја, оброка и пута за и из Италије, за све 
младе спортисте и њихове тренере/пратиоце; 

• Два представника свих делегација укључени у програму биће угошћени од стране 
општине Анкона током трајања манифестације; 

• Превоз аутобусом од/до спортских објеката и места окупљања биће обезбеђења од 
стране општине Анконе. Распореди ће бити достављени свим учесницима по 
њиховом доласку у Анкону. 

- Образци које треба попунити: 

Следеће образце спортске организације достављају координатору активности – 
Спортском савезу Шабац, до 22. АВГУСТА, који их сакупља, обрађује и шаље 
организатору манифестације до 30. августа:  

• Екипни регистрациони лист учесника по спортским дисциплинама, 

• Појединачне сагласности родитеља за учешће њихове деце на такмичењима ове 
манифестације.  

• Сагласности за коришћење фото-видео-аудио материјала деце у промотивне, 
документарне и сл. сврхе од стране организатора је – није обавезан документ. 

• Образац за осигурање, чије трошкове ће покрити Град Шабац и Спортски савез 
Шабац. 

• Величине мајица за такмичаре и тренере.  
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- Информације у вези неопходних докумената и ствари: 

(ТАКМИЧАРИ) Са собом понети:  

• сопствени важећи пасош (Од 19.7.2013. године, услов за улазак држављана Р. Србије 
у било коју чланицу ЕУ је да поседују путну исправу која је издата у последњих 
десет година и која мора да важи најмање три месеца након планираног датума за 
напуштање територије чланице ЕУ. Путници који не испуњавају ове критеријуме 
биће враћени са границе.) 

 (ТРЕНЕРИ) Са собом понети: 

• сопстевни пасош, 

• копију потврде медицинског здравственог стања, односно лекарски спортски преглед 
СПОРТИСТЕ, 

• копију чланске карте/пасоша којом се потврђује регистрација СПОРТИСТЕ у савез наше 
земље, 

• копију важећег осигурања за спортске повреда настале у иностранству СПОРТИСТА, 
коју ће добити од стране Спортског савеза Шабац. 

 

Такође, свим учесницима препоручује се да путују са торбама мањих величина, са сл. стварима: 

• картица здравственог осигурања, 

• опрему за личну хигијену (пешкир, мантил, папуче, пасту и четкицу за зубе, 
сапун/шампон…), 

• тренерке и спортску одећу за теретану са тимским/клупским бојама,  

• спортску одећу за промену у складу са личним навикама учесника, 

• личну опрему/реквизите која је учесницима неопходна за вежбање; учесници у 
тенису да понесу сопствене рекете (са изузетком лопти која ће бити обезбеђена од 
стране општине Анкона), 

• неопходне лекове, медицинске препарате... 

 
Клима је типична за медитеранско подручје и слична земљама Јадранско-Јонске регије. 
Међутим, пошто је време често непредвидиво, увече ће вам можда ће бити потребан 
џемпер или јакна. Најбоље би било да проверите временску прогнозу пре путовања у 
Анкону.  
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- Контакти 
 
званичан мејл манифестације – animusyouthgames@comune.ancona.it 
 
Sanja Vukorep  0039 071 222 2487  sanja.vukorep@comune.ancona.it 
Marco Porcu   0039 071 222 2174  marco.porcu@comune.ancona.it 
Sijana Veledar  0039 071 222 2482  sijana.veledar@comune.ancona.it 
Marco Burini   0039 071 222 2486  marco.burini@comune.ancona.it 
Ornella Guglielmino 0039 071 222 2448  ornella.guglielmino@comune.ancona.it 
 

- Друштвене мреже 

 

• Ако учесници имају могућност, могли би да направити кратке видео снимке пре 
њиховог пута у Анкону, и/или током њиховог пута, учешћу у такмичењу, и 
слично (послати на animusyouthgames@comune.ancona.it )… Сви видео снимци 
биће прикупљени од стране организације ради реализације лепог финалног видеа, 
који ће ширити информације са овог спортског искуства.  

• За још информација посетите официјални АНИМУС сајт 
www.animusyouthgames.eu и фејсбук страницу. Инстаграм налог 
„animus_youth_games“ је сада активан, тако да већ сада можете да шаљете слике 
града, кратке видео снимке, моменте током вашег путовања у Анкону. Направите 
приче и тагујте инстаграм налог организатора. 

 

#animusyouthgames 

#ancona 

#visitancona 

#thepowerofsport 

#erasmus+ 


