ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗ БЕОГРАДА

Милоја Закића 8а
11000 Београд
Оријентиринг
савез Београда

Предлог:
Правилник о критеријумa за финансирање рада са млађим узрасним категоријама
средствима Секретаријата за спорт Града Београда
Основни принципи


Према смерницама Секретеријата за спорт Града Београда које налажу да се
средства Секретеријата улажу у развој млађих спортских категорија (старији
јуниори, млађи јуниори, кадети, старији пионири, млађи пионири) Управни одбор
ОСБ усвојио је Правилник о критеријумима за финансирање рада са млађим
категоријама средствима добијеним од Секретаријата за спорт Града Београда.



Са циљем да се у ОСБ-у значајно унапреди ниво рада у клубовима са млађим
узрасним категоријама, као бази за квалитетнију сениорску категорију – Управни
одбор ОСБ је донео одлуку да се средства добијена од Секретаријата за спорт у
току године распоређују на финансирање рада са младима на основу два
основна критеријума: масовности и резултата постигнутих на градским,
националним, међународним и репрезентативним такмичењима у јуниорским,
кадетским и пионирским категоријама у такмичарској години.

Финансирање рада са млађим узрасним категоријама се односи на:
1. Набавке опреме, реквизита и израда и штампање оријентиринг карата као
полигона за тренинге и такмичења.
2. Финансирање квалитетног стручног, тренерског рада са јуниорским, кадетским и
пионирским категоријама.
3. Финансирање припрема такмичара из клубова ОСБ.
4. Финансирање стручног усавршавања тренера, учешћа и организације семинара.
5. Финансирање трошкова организације одређених такмичења из програма ОСБ за
пионире, кадете и јуниоре.
6. Партиципирање у трошковима превоза такмичара из категорија пионира, кадета
и јуниора на тркама и камповима када се одржавају ван Београда.
Млађе узрасне категорије
Млађе узрасне категорије ОСБ су следеће:
-

Старији јуниори-ке
Млађи јуниори-ке
Кадети-ње
Старији пионири –ке
Млађи пионири – ке

М/Ж 20
М/Ж 18
М/Ж 16
М/Ж 14
М/Ж 12
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Ради поједностављења бодовања имали би три основне категорије: Јединствена
јуниорска категорија М/Ж 18-20, кадетска М/Ж 16 и пионирска М/Ж12-14.
Квартално финансирање


С обзиром да се средства за рад са млађим категоријама од Секретарија
добијалу квартално, за сваки квартал у току године се дефинишу специфични
циљеви за рад са младима у том кварталу и активности усмерене на те циљеве
ће се финансирати.
 Вредновање и бодовање квалитета рада са младима, масовност и резултати,
би се вршила квартално. За први квартал би се вредновали резултати из
претходне сезоне и реализација активности у првом кварталу у односу
50%:50%. У другом и терћем кварталу би се 100% вредновали резултати
постигнути у тим кварталима. У четвртом кварталу би се вредновали резултати
постигнути у другом и трећем кварталу и резултати такмичења и реализације
активности у четвртом кварталу у односу 50%:50%.
Први квартал: припремни квартал за такмичарску сезону, акценат на
специфичним припремама и обукама, омасовљавању такмичара, тренинзима,
камповима.
Тачке 1.2.3.
 Други и трећи квартал су претежно такмичарски квартали са бројним
такмичењима од београдског, националног, међународног и репрезентативног
значаја. Врло је важно да у овом периоду млади такмичари остваре што веће
учешће на што више трка и постигну што боље резултате.
 Четврти квартал, поред завршних такмичења у сезони, има највише активности
из тачака
Израчунавање вредности бода




Вредност јединственог бода се израчунава тако што се укупан износ
опредељених средстава за рад са младима подели са укупним збиром
обрачунатих бодова добијених на основу критеријума за бодовање успешности
рада са млађим категоријама.
Вредност појединачног бода се множи са бројем остварених бодова које су
клубови (такмичари, тренери) остварили на такмичењима.
Реализација рада са млађим узрасним категоријама





Реализацију активности рада са младима може спроводити непосредно ОСБ,
преко својих тела и организационих одбора, или може поверити својим
чланицама спровођење неке од наведених активности од 1. до 6.
У случају да се реализација активности поверава клубу члану ОСБ, мора се
расписати конкурс на коме имају право учешћа сви клубови чланови ОСБ.
Приликом расписивања конкурса, морају се дефинисати и мерљиви критеријуми
за вредновање у циљу избора најквалитетнијег реализатора активности.
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Критеријуми за бодовање успешности рада са млађим категоријама



Два основна критеријума су: масовности и резултата постигнутих на
градским, националним, међународним и репрезентативним такмичењима у
јуниорским, кадетским и пионирским категоријама у такмичарској години.
Постоје три нивоа бодовања резултата: основни-београдски, напреднинационални и највиши-репрезентативни и међународни.

1. Основни -Првенства Београда
А) Бодовање пионира/ки:
1. место-50 бодова
2. место-30,
3. место-20,
4. место-15,
5. место-10,
6.место и до краја пласираних-5.
Б) Бодовање кадета/ња:
1.место-70 бодова
2.место-50,
3.место-40,
4.место-30,
5.место-20,
6.место и до краја пласираних-10.
Ц) Бодовање јуниора/ки:
1.место-90 бодова
2.место-70,
3.место-60,
4.место-50,
5.место-40,
6.место-30,
7.место и даље -10.
2. Напредна -Првенства Србије
А) Бодовање пионира/ки:
1.место-60 бодова
2.место-40,
3.место-20,
4.место-15,
5.место-10,
6.место и до краја пласираних-5.
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Б) Бодовање кадета/ња:
1.место-80,
2.место-60,
3.место-40,
4.место-30,
5.место-20,
6.место и до краја пласираних-10.
Ц) Бодовање јуниора/ки:
1.место-100,
2.место-80,
3.место-60,
4.место-50,
5.место-40,
6.место-30,
7.место и даље-10.
3. Највиша - Међународна такмичења (одржана у Србији и у иностранству)
А) Бодовање пионира/ки:
1.место-100,
2.место-80,
3.место-60,
4.место-50,
5.место-40,
6.место-30,
7.место и даље-10,
Б) Бодовање кадета/ња:
1.место-110,
2.место-90,
3.место-70,
4.место-60,
5.место-50,
6.место-40,
7.место и даље-10
Ц) Бодовање јуниора/ки:
1.место-120,
2.место-100,
3.место-80,
4.место-70,
5.место-60,
6.место-50,
7.место и даље - 10,
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4. Највиша - Репрезентативна такмичења
1. место – корективни фактор 4 (100х4),
2. место - 3 (100х3),
3. место – 2 (100х2),
Пласман у првој петини –1.5 (100x1.5),
Пласман у првој четвртини - 1.2 (100x1.2)
Пласмани у првој трећини – 1 (100x1)
Модел и расподела средстава за рад са млађим такмичарским категоријама


Модел расподеле средстава по кварталима је следећи:
1. квартал – резултати из претходне сезоне, активности и резултати на
тркама из 1. квартала (МЦО 2017, Београдски спринт камп, Јуниорско
Првенство Београда, Трофеј Београда)
2. квартал – активности и резултати на тркама из 2. квартала (Кадетско
Првенство Београда, Пионирско Првенство Београда, Првенство
Србије дуга дистанца, Првенство Србије у спринту, Првенство Србије
микс штафета, Првенство Србије штафета, ЕЈОЦ)
3. квартал – активности и резултати на тркама из 3. квартала (ЈВОЦ,
Првенство Београда средња дистанца, Првенство Београда
штафете, СЕЕОЦ, Првенство Србије средња).
4. квартал – активности и резултати на тркама из 4. квартала (Првенство
Београда дуга дистанца, Београдска Градска Трка)



Финансирање рада са млађим категоријама се врши квартално у висини од
11,3% (80.000,00 динара) од укупног износа годишњег буџета савеза
одобреног од стране Градског секретеријата за спорт и омладину.
Финансирање се врши на основу бодова освојених према нивоима
бодовања. Укупан број освојених бодова дели се са кварталним износом и
добија се јединствена вредност бода у динарима. Потом се вредност бода
множи са освојеним бодовима за коначан износ који се уплаћује у кварталу.
Максималан износ за финансирање рада са млађим категоријама по члану
савеза је 23% (160.000,00 динара) од укупног износа годишњег буџета савеза
одобреног од стране Градског секретеријата за спорт и омладину.
Минимална квота освојених бодова да би се конкурисало за финансирање
сртучног рада са младима јесте 5% од укупног броја освојених бодова у
једном кварталу.






Председник ОСБ
Дејан Аврамовић
___________________
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