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ОДЛУКА бр. 149 
 

Управни одбор Оријентиринг савеза Србије године донео је одлуку о износу финансијских 
обавеза чланова (клубова) и такмичара за 2023. годину и то: 
 
Такмичарске категорије за сезону 2023. су: 
 
М/Ж 12, 14, 16, 18, 20, 21А, 21Б, 21Е, 35, 45, 55, 65, 70. 
Категорије штафете:  
- По 2 члана – пионири и пионирке (12, 14), кадети и кадеткиње (16), јуниори и јуниорке (18, 
20),млађи ветерани и ветеранке (35, 45), старији ветерани и ветеранке (55, 65 и 70),  по 3 члана 
сениори и сениорке (21), 
Категорије спринт штафете: 
По 2 члана (1 мушки и 1 женски) - пионири (12, 14), кадети (16), јуниори (18, 20) ,млађи ветерани 
(35, 45) и старији ветерани (55, 65 и 70), 4 члана (2 мушка и 2 женска) сениори (21). 
 
 
1. Годишња чланарина регионалних савеза, спортских удружења и клубова у Савезу за 2023. годину у 
предвиђеном року – 5.000,00 динара; 
 
2. Годишња чланарина регионалних савеза, спортских удружења и клубова у Савезу за 2023. годину 
након предвиђеног рока – 10.000,00 динара; 
 
3. Годишња чланарина спортских удружења и клубова који се први пут региструју у Савезу за 2023. 
годину, током целе године – 3.000,00 динара; 
 
4. Годишња регистрација за такмичаре регистроване у претходним годинама, за такмичарске категорије 
(12,14,16,) у предвиђеном року – 200,00 динара; 
 
5. Годишња регистрација за такмичаре регистроване у претходним годинама, за такмичарске категорије 
(12,14,16,) након предвиђеног рока – 500,00 динара; 
 
6. Годишња регистрација за такмичаре регистроване у претходним годинама, за све остале 
такмичарске категорије у предвиђеном року – 500,00 динара; 
 
7. Годишња регистрација за такмичаре регистроване у претходним годинама, за све остале 
такмичарске категорије након предвиђеног рока – 1.000,00 динара; 
 
8. Годишња регистрација за нове такмичаре за све такмичарске категорије, током целе године – 200,00 
динара; 
 
9. Пререгистрација такмичара из клуба у клуб – бесплатна. 
 
Рок за уплату чланарине, регистрације такмичара је од 03 .јануара до 15. фебруара 2023. године. 
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Уз уплату чланарине чланови Савеза су дужни да у предвиђеном року доставе секретаријату 
Савеза и документацију која је саставни део пријаве за чланство и процеса регистрације такмичара. 
Чланови који нису доставили комплетну документацију која се односи на упис у Књигу чланова Савеза, 
дужни су да то ураде до 15. фебруара 2023. године. 

Савез ће пререгистрацију вршити у складу са „Правилником o чланству и регистрацији клубова, 
такмичара, тренера и контролора“ 

Такмичарима ће се резултати и бодовање признавати од  дана уплате трошкова регистрације у 
случају уплате након почетка такмичарске сезоне. 

Свим такмичарима након уплате трошкова регистрације ће бити издат такмичарски картон за 
оверу здравственог прегледа такмичара a за нове такмичаре  легитимација са сликом.  

Чланови су дужни да приликом регистрације нових такмичара доставе Савезу фотографију у 
електронском облику, ради издавања такмичарске легитимације.  
 

Упозоравамо чланове да су у законској обавези да изврше преглед својих такмичара као и 
да се извршен преглед упише у такмичарски картон. 
 

Управни одбор Оријентиринг савеза Србије донео је  одлуку о износу стартнина на такмичењима 
за 2023. годину и то по такмичењу: 
 
Стартнине на ПРВЕНСТВИМА СРБИЈЕ  

 
Стартнина за све  категорије –максимално  500,00 динара 
 
Оријентиринг савез Србије као главни организатор Првенства Србије сносиће трошкове хонорара 
контролора у износу од 2.000,00 динара, трошкове медаља и пехара, као и штампе карата у износу до 
10.000,00 динара.  
Организатор је дужан да покрије све друге трошкове рада контролора на дан такмичења, као и у 
припреми за сваки излазак на терен, укључујући и дневнице у висини од 2.000дин. 
 
Стартнине за Оријентиринг лиге Србије: 
 
Стартнина за све категорије максимално 1. 000,00 динара. 
Оријентиринг савез Србије сносиће трошкове хонорара контролора у износу од 2.000,00 динара на дан 
такмичења. 
Организатор је дужан да покрије све друге трошкове рада контролора на дан такмичења, као и у 
припреми за сваки излазак на терен, укључујући и дневнице у висини од 2.000дин. 
Изнајмљивање такмичарског чипа Савеза по трци – 200,00 динара 
Бодовање Оријентиринг лига Србије 2023. године (Оријентиринг Спринт лига Србије и 
Оријентиринг лига Србије) 
 
Бодују се укупни победници у: 
 
- пионирским категоријама (М/Ж 12, 14) коефицијент - 1,0 
- јунииорским категоријама (М/Ж 16, 18, 20) коефицијент - 1,2 
- сениорским категоријама (М/Ж 21Е – коефицијент 1.5,  М/Ж 21А – коефицијент 1.0 и М/Ж 21Б – 
коефицијент 0,8) 
- ветеранским категоријама (М/Ж 35, 45, 55, 65, 70) коефицијент - 0,8 
-укупни клупски победник 
                                                                                                   

                                                                                                                      Добрица Јелић 

                                                                                                                        Председник ОСС 




