ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗ БЕОГРАДА

Милоја Закића 8а, локал 3
11030 Београд
Оријентиринг
савез Београда

Датум: 8.3.2016.

Камп Оријентиринг савеза Београда
за младе и перспективне спортисте
5.-6. март 2016, Авала
На предлог Председника ОСБ-а, УО је на 2. Састанку донео одлуку да се Камп за младе и
перспективне оријентирце који је по плану и програму био заказан за август месец, помери за сам
почетак сезоне и да се на тај начин уђе у нову такмичарску годину.
За локацију кампа одабрана је Авала јер је локација близу града, постоји квалитетно израђена
карта из 2014. године и објекат ПСК „Авале“, планинарска кућа Чарапићев Брест за коришћење
током кампа.
Висина средстава предвиђених планом и програмом је износила 30.000, 00 динара.
Улога руководиоца кампа је припала Председнику ОСБ-а Дејану Аврамовићу, који је након
разговора за главног тренера на кампу одредио Мргуд Пајка. Мргуд је поред припреме оба
тренинга за недељу, изашао и на терен да обиђе и провери тачност карте и локација за предвиђене
контролне тачке.
Одржано је низ састанака на коме су поред Дејана и Мргуда, присуствовали и потпредседник
савеза и члан УО Живота Тасић, као и Генерални секретар савеза Стеван Роксандић.
На тим састанцима су дефинисани циљеви кампа као и његова реализација.
Акценат кампа је био на категорије 12, 14, 16, 18 и 20 година у оба пола (списак пријављених у
прилогу). По плану и програму, заказану су била 4 тренинга која су и одрађена. Сви тренинзи су
организовани на Спорт Идент систему (у прилогу су резултати).
Од чланова Управног Одбора, Дејан Аврамовић је осмислио и припремио оба тренинга и испратио
оба тренинга у суботу, Живота Тасић је врло активно учествовао у организацији кампа у суботу и
недељу на преподневним тренинзима, Стеван Роксандић је учествовао у суботу, а Слоба Ивковић
у недељу. Раде Гољовић и Лидија Радуловић из оправданих разлога нису могли да узму активно
учешће у организацији кампа.
Од осталих учесника у организацији, издвајамо: Сава Лазић (постављање и скидање контрола),
Иван Буквић (маркирање старта и рад на старту), Дејан Николић (припрема ручка у суботу),
Радмила Шуљагић (рад са децом на циљу), Иван Тодоровић (Спорт Идент оператер).
Карта за камп и припрему тренинга је обезбеђена од стране АОК Кошутњака.
Ручак који је организован у суботу, био је бесплатан за све учеснике, а трошкови материјала ( у
износу од 2,000.00 динара, рачуни су код Дејана Аврамовића) од којих је ручак припремљен,
покривени су у комплету од стартнине која се наплаћивала рекреативним учесницима кампа.
Време нас је половично послужило: У суботу смо имали прави, сунчани пролећни дан док је у
недељу било кишовито, што се и одразило на посету кампа.
Морамо се захвалити ПСК „Авала“ и њеном председнику Слободану Гочманцу – Цолету, који нам
је уступио планинарску кућу на коришћење током реализације кампа, што је било врло значајно
посебно у недељу када је време било кишовито и хладније. Постарали смо се да кућу за собом
оставимо у стању каквом смо је затекли, тј. да почистимо све иза себе.
Канцеларију Градског Секретеријата за спорт и омладину смо обавестили о промени термина
путем маила, али је то потребно урадити достављањем обавештења у писаној форми на
писарници, што ће се и урадити.

адреса: Милоја Закића 8а, 11000 Београд; е-mail bgorijentiring@gmail.com www.bgorijentiring.org
телефон: 060 6628566 жиро рачун: 205-21338-94;
ПИБ:102073768
матични број: 17326775

ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗ БЕОГРАДА

Милоја Закића 8а, локал 3
11030 Београд
Оријентиринг
савез Београда

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
У два београдска клуба се озбиљно ради са децом: АОК Кошутњак и ПК Победа.
То су клубови који из се финасирају на кварталном нивоу за рад са младим и талентованим
спортистима. Деца из ова два клуба су и чинила окосницу на овом кампу.
То је реалност коју треба мењати.
Деца су добро обучена за извођење оријентиринга у складу са својим годинама и знањем.
Потребна је чешћа организација оваквих активности ради одржавања мотивације код
клубова за рад са младим такмичарима, што ће бити један од следећих циљева Управног
Одбора ОСБ-а.

Аврамовић Дејан
Председник ОСБ
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