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Povabilo klubom in predstavitev dogodka 
 
Vse klube, člane Športne zveze Mariobr, vabimo k sodelovanju na dogodku, in sicer,  
 
Gibaj ZA Maribor / World Challenge Day 2018,  
 
katerega organiziramo skupaj z Mestno občino Maribor, Olimpijskim komitejem Slovenije in pod okriljem mednarodne organizacije športa 
za vse, Tafise. 
 
Dogodek bo potekal v sredo, dne 30.05.2018, na nogometnih igriščih Športnega centra Tabor (ob Ledni dvorani) na dogodku bomo 
združili več športno obarvanih vsebin, ter tudi tako Maribor predstavili mednarodni javnosti, kot Evropsko mesto športa 2018. 
 
Podrobnejša predstavitev dogajanja   
 
VinoEuro 2018  
V sklopu dogodka vas vabimo, da si ogledate 4 tekme evropskega nogometnega prvenstva vinarjev, ki se bodo odvijale med 10.00 in 
14.00 uro, podrobnejše informacije lahko najdete na: https://www.vinoeuro2018.com/skupina-b-maribor 
 
World Challenge day 2018 - Gibaj ZA Maribor 
 
World Challenge Day 2018, je mednarodni dan športa za vse, kjer se bo mesto Maribor udeležilo mednarodnega dogodka, ki poteka 
po celem svetu in sicer, dne 30.05.2018. Na ta dan želimo čim več ljudi pritegniti k aktivnemu življenju, in sicer na način, da se ta dan 
gibajo – so aktivni, vsaj 15 min. Gibaj Maribor je nov slogan Športne zveze Maribor, pod okriljem katerega bomo združevali vse 
informacije o dogodkih, ki so namenjeni predvsem rekreaciji širše družbe v našem okolju in množičnim športnim dogodkom. Maribor se 
bo v sklopu dogodka pomeril z izraelskim mestom Kfar Saba, skupaj jim bomo dokazali, kako športno mesto je Maribor.  
 
Za udeležence bomo pripravili različne športne aktivnosti: 
/ MINI BRAVE RUN POLIGON – spretnostni poligon za tek 
/ Poligon BEKO - oviratlon z žogo / Merjenje hitrosti strela na gol / predstavitev receptov zdrave prehrane, ki so 
jih pripravili nutricionisti FC Barcelona, v sklopu akcije #JejKotJunak 
/ SPRETNOSTI POLIGONI za trening z žogo, katere bo pripravil Nogometni klub NK Tabor 
/ Turnir v igranju igre sredine, po domače ''petelinčka (5+2) 
Ob tem bodo naši pokrovitelji poskrbeli za praktične nagrade in različne degustacije.  
Aktivnosti bodo potekale med 14.00 in 20.00 uro. 
 
Uradna otvoritev nogometnega igrišča z umetno travo, programski del pod okriljem Mestne Občine Maribor bo potekal med 18.00 
in 18.20 uro. 
 
Revialna nogometna tekma slovenskih zvezd nogometa med 18.30 in 19.00 uro (udeležence tekme bomo sporočili naknadno) 
 
Zaključek dogodka, objava rezultatov števila udeležencev in žrebanje praktičnih nagrad med udeleženci bo potekalo med 19.00 in 
20.00 uro.  
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V akciji Gibaj ZA Maribor, želimo dokazati da je Maribor mesto športa, ki je sposobno združiti svoje športne vrste, takrat, ko jih 
mesto Maribor najbolj potrebuje, zato vse predstavnike klubov vljudno naprošamo, da informacijo o dogodku objavijo na svojih 
komunikacijskih kanalih in obvestijo svoje člane, ter jih pozovete k sodelovanju na dogodku.  
 
V dogodku pa lahko sodelujete tudi na način, da vaše člana kluba prijavite s priloženo prijavnico, ter športno aktivnost izvajate 
na poljubni lokaciji.   
 
Za udeleženca dogodka velja vsak tisti, za katerega bomo prejeli izpolnjeno prijavnico, ni pa pogoj udeležba na samem 
dogodku, Gibaj ZA Maribor 2018. 
 
V kolikor pa v vašem klubu smatrate, da bi lahko z vašo športno aktivnostjo, katero bi želeli predstaviti in izvesti na dogodku, 
pritegnili k sodelovanju čim več udeležencev, pa vas prosimo da nam to sporočite v pisarno ŠZM, kjer bomo skupaj poiskali 
prostor za vašo aktivnosti in se dogovorili o podrobnostih izvedbe.  
 
Za vse dodatne informacije ali morebitna vprašanja smo vam z veseljem na voljo, in sicer v pisarni ŠZM v času uradnih ur, na tel. št.: 
051 386 000 ali na elektronskem naslovu info@szm.si 
 
Za vašo podporo pri dogodku Gibaj ZA Maribor 2018 v obliki čim številčnejše udeležbe vaših članov, podpornikov in družinskih članov, 
se vam že v naprej iskreno zahvaljujemo. 
 
Lep pozdrav, 
 
Športna zveza Maribor 
Podpredsednik in odgovoren za izvedbo dogodka:  
 
Iztok Kvas 
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