Извештај са „Трофеја Београда 2017“
25.3.2017, Авала

Према усвојеном годишњем програму и такмичарском календару Оријентиринг савеза
Београда, организација “Трофеја Београда“ је померена за почетак такмичарске сезоне,
смањена на један дан (али опет увезана са неком трком у суботу) и у организацији ОСБ-а. На
тај начин је промењена пракса да се организација овог такмичења додељује клубовима јер се
на овај начин се остварују значајна сопствена средства неопходна за рад и функционисање
савеза на нешто вишем нивоу.
Како се по расписаном конкурсу ни један појединац није јавио за организационог лидера и
организацију ове трке, УО ОСБ је овластио мене, Дејана Аврамовића за руководећег
организационог тима.
Према раније усвојеном предлогу, на програму је била дуга дистанца на Авали.
Карте које су се користиле за ову трку у власништву су СК АОК Кошутњак од чијих клупских
представника смо добили дозволу за коришћење без икакве финансијске надокнаде.
Карту је проверио и кориговао на местима где је било потребно Живота Тасић.
Такмичарске стазе је направила моја маленкост, Дејан Аврамовић.
Карту, као и такмичарске стазе је проверио контролор и на терену, Иван Буквић.
Такмичење је пријавио ПС Нови Београд Генерални секретар Ненад Вукадиновић.
Сагласност за одржавање трке смо добили и од ЈП „Србијашуме“ – ШГ „Београд“ – ШУ „Авала“,
а претходно обезбедивши Решење о условима које издаје Завод за заштиту природе Србије јер
је Авала заштићено подручје
У реализацији трке на сам дан такмичења учествовали су:
-

Маја Димитријевић, старт
Лидија Радуловић, ТЦ и циљ
Живота Тасић, ТЦ, циљ, фотографисање, постављање и скидање контрола
Јова Јуришчевић, старт
Дејан Илић, Постављање и скидање контрола
Рајко Војиновић, превоз опреме
Иван Тодоровић, СИ систем
Дејан Арамовић, ТЦ центар, циљ, скидање и постављање контрола
Иван Буквић, контролор и старт.

Карактеристика ове трке је била велика удаљеност између ТЦ и старта од 2700 метара и 150
метара успона. Није забележен нити пријављен нити један пропуст у организацији. Старт је
кренуо на време, победничка времена су се кретала у распону који је предвиђен правилником
за трке на дугој дистанци, осим у мушкој јуниорској и сеноирској категорији где су победничка
времена ближа средњој дистанци него дугој.
У мушкој јуниорској категорији М18-20, наступило је 9 такмичара из 3 клуба.
У женској јуниорској категорији Ж18-20, наступило је 7 тамичарки из 4 клуба.

У екипном пласману за победника „Трофеја Београда 2017“:
1. СК АОК Кошутњак
2. ПСК Победа
3. ПСК Копаоник
На трци је наступило 193 такмичара, рачунајући и 16 такмичара из бугарског клуба СКО
„Валди“ из Софије и ово је један од најмасовнијих трофеј у поседњих неколико година уназад.
Разлог томе је што је у оквиру овог такмичења организовано и Првенство Војне Академије на
коме се такмичило 31 питомац у мушкој и 26 питомаца у женској конкуренцији.
И даље недостаје боља маркетиншка и медијска промоција оваквих активности савеза.

У Београду, 18.4.2017.
Дејан Аврамовић, Председник организационог тима
У додатку извештаја:
-

Резултати
Финансијски извештај

