
Резултати анкете - Рад Оријентиринг савеза Београда у периоду 2019-2022.













Шта бисте волели да буде унапређено у раду Оријентиринг савеза Београда за период од наредне 4 године?
34 одговора

1. Још више такмичења и тренинг-трка у организацији Савеза и клубова на територији града Београда.

2. Rad sa skolskom decom

3. Више учествовање деце

4. Brojnost

5. Organizacija različitih tipova usavršavanja (crtanje karata, planiranje staza, obrada vremena...).

6. manje ali vise kvalitetnije organizovane trke

7. /

8. Masovnost (mladi)

9. Manje kotizacije jer ako mogu ostali klubovi da imaju manje kotizacije za svoka takmićenja možete i vi

10. Bolja organizacija pojedinih takmičenja.

11. Омасовити такмичарски део кроз бесплатне курсеве и кампове у школама и на неким дестинацијама изван градова (Дивчибаре, Рајац, Грушка гора.... ). Школски спорт није прихватио Оријентиринг као свој део, као што се деца 

такмиче у спортовима са лоптом, као стрелци ... Све нас је мање. Без, за пошетак, 500 активних такмишара на нивоу Београда, нема ни такмичара који ће бити успешни на међународној сцени.

12. Više posvećenosti na povećanju broja takmičara i domaćih registrovanih klubova.

13. Kao takmicar koji dolazi na trke da uziva i pobedi sebe apsolutno sam zadovoljan radom saveza. Nadam se otkrivanju novih zanimljivih terena i novih mapa.

14. Sve ok, pohvale za Savu...

15. Није обавезно

16. Broj ljudi ukljucenih u organizaciju trka na dan trke.

17. Na

18. Masovnost, veci broj ucesnika...

19. Nastaviti sa dobrim radom u zdravoj atmosferi i nalravigi jos stalnih poligona za vezbanjee i treningeee,..za bolju promocijuu nasev sporta

20. Bolja informisanost ljudi.

21. Promocija orijentiringa i veći broj trka

22. masovnost, školski sport

23. Vise rada upravnog odbora i bolje delegiranje aktivnosti da malo manje padne na sekretara a vise na sve clanove pojedinacno. Svi clanovi uo treba da rade na razvoj. U godisnjem izvestaju o radu saveza (kako bi bio dodatno transparentan rad  

saveza) bilo dobro da se i to doda kako bi svako dobio na tome da bude vidljivi njihovi doprinosi. Vise posecivanja skola i stvarnih promocija kroz koordinaciju sa klubovima.

24. masovnija takmičenja

25. Takmičenja izmestiti iz grada, malo više šume, i bolji promotivno/medijski nastup

26. Transparentnost rada. Angazovanje veceg broja klubova u aktivnost saveza.

27. Saradnja sa OSS-om

28. Veća medijska praćenost.

29.          по свим школама да се промовише
30. Kada bi svi nadležni u OSB radili kao njego sekretar S. Lazić, sve bi bilo odlično.

31. Програмирање станица за рад на такмичењу и обрада података преко кмпјутера!

32. Bolja interaktivna komunikacija sa svim članovima OSB

33. -

34. vise trka




