Săptămâna Europeană a Sportului 2016, ediţia a II-a (10-17 septembrie), pe scurt
* Anul trecut, la prima ediţie, au participat în cele peste 7.000 de activităţi
organizate în toate ţările Uniunii Europene şi alte 5 ţări de pe continent mai bine de
5 milioane de persoane, Comisia Europeană, prin Direcţia de Sport va continua să
dezvolte Săptămâna Europeană a Sportului, ediţia a II-a, din 2016, urmând să se se
desfăşoare în perioada 10-17 septembrie.
* De altfel, comisarul european responsabil pentru sport, Tibor Navracsics, a
subliniat, la bilantul prezentat la Bruxelles: "După succesul de anul trecut, vrem să
menținem aceeași dinamică pozitivă și să arătăm tuturor că există multe ocazii de a
include activitățile fizice și sportive în viețile noastre cotidiene, indiferent de
vârstă, de forma fizică sau de mediul social. Trebuie să colaborăm pentru a
construi o Europă mai activă”, a adăugat el.
* Deschiderea oficială a Săptămânii europene a sportului din anul acesta va avea
loc la 10 septembrie 2016 în Košice, Slovacia. Pe parcursul lunii septembrie vor
avea loc în Europa Săptămâni naționale ale sportului și alte evenimente conexe,
perioada de referinţă fiind 10-17 septembrie.
* Perioada aleasă pentru anul acesta a ţinut seama şi de o propunere a mai multor
ţări, între care şi Romania, de a se apropia datele de desfăşurare ale competiţiilor
(iniţial gândită drept "prima săptămână din luna septembrie") mai aproape de
deschiderea anului şcolar, în unele zone ale Europei.
* Finanţarea SES 2016 este realizată, ca şi anul trecut, prin programul european
Erasmus+, pe plan continental, precum şi cu contribuţie internă, în România
aceasta fiind realizată de Ministerul Tineretului şi Sportului.

* Ca şi în 2015, la ediţia iniţială, coordonator naţional pentru România este
Federaţia Română Sportul pentru Toţi, care organizează în teritoriu acţiuni prin
Asociaţiile sale judeţene, dar şi în colaborare cu Direcţiile judeţene pentru tineret şi
sport.
* Evenimentele deosebite ale anului 2016, în special desfăşurarea Jocurilor
Olimpice de vară de la Rio de Janeiro, soldate cu semnarea tardivă a contractului
dintre coordonatorul naţional, FRST, şi MTS, au condus la o întârziere a
declanşării acţiunilor pregătitoare obligatorii, determinând o întâlnire de urgenţă pe
19 august, cu persoanele direct implicate în desfăşurarea Săptămânii Europene a
Sportului.
* Pe lângă propunerile privind urgentarea realizării materialelor promoţionale, cele
mai afectate şi datorită introducerii noilor reglementări SEAP, privind achiziţiile,
s-a decis organizarea unei conferinţe de presă de prezentare a SES pe 9 septembrie,
precum şi lansarea oficială, aşa cum România s-a angajat, pe 10 septembrie.
* Aşa cum au toate ţările, şi România şi-a ales 2 ambasadori pentru Săptămâna
Europeană a Sportului, două personalităţi ale domeniului, vicecampioana mondială
Narcisa Lecuşanu, secretar de stat pentru Sport în MTS, şi Mihai Androhovici,
vicepreşedinte al FRST, un specialist în organizarea, inclusiv la nivel regional,
pentru Europa de Est, a acţiunilor specifice sportului pentru toţi.
* Fiecare dintre ambasadorii SES, din toate ţările, are un motto propriu, varianta
engleză fiind afişată tot timpul SES la Bruxelles, însoţit de imaginea personalităţii
respective.
* Narcisa Lecuşanu şi-a ales drept motto "Spiritul de echipă, câştigat prin
practicarea sportului, îţi face viaţa mai armonioasă, în mijlocul prietenilor!" (Team
spirit, acquired through practicing sports, leads to a more harmonious life, among
friends!).

* Motto-ul lui Mihai Androhovici este "Investeşte în sănătate şi viaţă lungă,
practicând activitatea fizică în fiecare zi!" (Invest in health and a long life by
practicing physical activity every day!)

* Încă de la primele întâlniri, din luna mai, de la Bruxelles, Comisia Europeană a
fost informată că, ţinând seama de realizările de anul trecut, in ţara noastră au fost
desemnate cele 27 de judeţe, la care se adaugă Municipiul Bucureşti.
* În comunităţile locale se vor organiza competiţii la nivel comunitar la tenis, tir cu
arcul, Mountain Bike, fitness-aerobic, volei, handbal, atletism, drumeţie, ciclism,
cros, înot, fotbal şi şah, dar şi la alte discipline sau sporturi de bază, la iniţiativa
locală, ideea principala a SES fiind chiar descentralizarea, implicarea comunităţii.
* Aşadar, în 10 judeţe (Alba, Botosani, Cluj, Dolj, Harghita, Iasi, Mehedinti, Salaj,
Satu Mare, Sibiu) au fost perfectate colaborări între Asociaţiile judeţene sportul
pentru toţi şi Direcţiile judeţene pentru tineret şi sport, în alte 12 judeţe (Arges,
Bistrita – Nasaud, Calarasi, Constanta, Harghita, Ilfov, Maramures, Neamt,
Suceava, Valcea, Vaslui, Dambovita) organizarea va fi asigurata de AJSPT, în
vreme ce în Arad, Bacau, Galati, Gorj, Olt, Vaslui, Dambovita vor fi implicate cu
precadere DJTS.
* Federaţia Română Sportul pentru Toţi scontează pe prezenţa a peste 20.000 de
participanţi, pentru sprijinirea acestora anunţându-şi disponibilitatea peste 1.000 de
voluntari, toţi cei prezenţi la acţiuni, competiţii, întreceri şi alte forme de mişcare
fizică specifice răspunzând astfel temei generale a campaniei, aceeaşi ca anul trecut
#BeActive.
* În plan global, s-a constatat că pierderile materiale reprezintă se cifreaza la 67,6
miliarde de dolari pe an, dintre care 80 la suta in tarile dezvoltate, intre care si cele
europene, un studiu din ultimul numar al revistei britanice "The Lancet" subliniind
că acest lucru este cauzat în special de cheltuieli pentru sănătate şi scăderea
productivităţii.
* România are, din acest punct de vedere, o situaţie şi mai grea, un recent sondaj,
dat publicităţii în luna mai de Kantar Media, relevând cifre dramatice, care duc la
concluzia că sunem în stadiul de ţară subdezvoltată sportiv.

* Astfel, 31% dintre copii nu au practicat niciun sport în ultimele 12 luni. La
adulți, situația este la fel de precară: 32% dintre bărbați și 46% dintre femei nu au
făcut niciun fel de mișcare în ultimul an. Spre comparație, în Europa, „inactivii” nu
depășeșc 20%, în timp ce, potrivit ultimelor date statistice, 59% dintre locuitorii
Vechiului Continent practică exerciţiul fizic şi sportul.
* Această situaţie, concluzionează analiştii rezultatelor sondajului, explică şi
regresul accentuat al sportului de performanţă din ţara noastră, relevat în special în
ultimul timp.
* În aceste condiţii, România trebuie să profite din plin de acţiuni precum
Săptămâna Europeană a Sportului, finanţată în proporţie majoritară de UE, pentru a
recrea, cu răbdare şi tenacitate, obişnuinţa practicării exerciţiilor fizice şi a
sportului.
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