Важна обавештења
Пријава за учешће на Играма:
фиксни тел. и факс: 011/2621-130
мобилни тел: 064/333-87-27
Кнез Михаилова 7/м, 11000 Београд
savezzarekreativnisport@yahoo.com
www.savezzarekreativnisport.rs
Пријаве и уплату котизације за учешће на
такмичењу у износу од 500 динара по
такмичару обавити до 12 часова
18.09. 2014. год. на рачун Савеза:
325 - 9500900016859 - 57,
ПИБ: 100121310

Pod pokroviteqstvom
Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije

SAVEZ ZA REKREATIVNI SPORT
REPUBLIKE SRBIJE I
MZ KA^AREVO
organizuju

OLIMPIJSKE SEOSKE
IGRE SRBIJE
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KA^AREVO
20. septembar 2014. godine

Драги спортисти и спортски
активисти села Србије.
Дана 20. септембра 2014. године, у
Качареву ће се одржати Олимпијске
сеоске игре Србије.
Ви као прави домаћини који поштују
вишедец енијску традицију
Олимпијских сеоских игара Србије,
тога дана, попут бројних спортских
ходочасника са села, крените пут
Качарева да, на спортским
теренима уживате у л епоти
сопствене и партнерске спортске
креације коју само ОСИС амбијент
може да обезбеди кроз “закуцавање“
баскеташа, “скидање паучине“ са
фудбалских и рукометних голова,
п о г о т ке у ц е н т р а л н е т а ч ке
с т р е љ ач к и х и п и ка д о м ет а ,
тестирање квалитета ужарског
материјала конопца за потезање,
лансирање „небу под облаке“ камена
с рамена, „кување“ поена на
одбојкашкој мрежи, поентирање
лоптастим целулоидом по зеленим
столовима и кроз витешко јуначење
у наредном вишебоју.
Ево прилике драги спортисти села
Србије, коју жељно ишчекујете да,
гостујући на спортским теренима
Качарева поправите прошл огодишње спортске резултате, још
ј ед а н п у т п р ом о в и ш у ћ и с во ј а
спортска мајсторства и, наравно,
надокнадите раније пропуштена
познанства.
Онда, сеоска спортска младости
Србије, добро дошла на спортске
терене Качарева, где ће вас добро
познати ОСИС осмеси, и ове године
мотивисати за будућа, креативна
прегнућа на свакодневним пословима
фармера, ратара, виноградара,
повртара…
Подсетимо се, до сада смо са
домаћинима ОСИС-а отпевали
Шумадијо, Шумадијо, Ој Мораво, и
одиграли влашко, чачак и моравац.
Е…дошло је време да се крене преко
(овога пута Дунава) и у сред
Качарева запева и заигра Банаћанско
коло ,,наплетено“ и ,,навезено“ са 18
националних заједница које ,,дишу“
једним (качаревским) плућима.
Качарево шири руке.
Почиње Банаћанско коло!

ПРОГРАМ ИГАРА
СУБОТА 20. 09. 2014.
930 Пријава такмичара
Седиштe Такмичарске комисије
(МЗ Качарево)
1000 Свечано отварање Игара уз поздравне речи:
Бранко Бокун, председник
Скупштине МЗ Качарево
Павле Раданов, градоначелник
Панчева
Проф. др Предраг Гавриловић,
председник Савеза за рекреативни
спорт Републике Србије
Представник Министарства
омладине и спорта
1015 Такмичење по програму:
Баскет(6м-ж)
Одбојка (10м-ж)
Крос (5м-ж)
Пикадо (3м-ж)
Фудбал (10м)

МЗ Качарево
Извод из пропозиција Игара:
Такмичење је екипно у свим
дисциплинама, a у дисциплинамa: Народни вишебој,
Стрељаштво, Кро с, Шах и
Пикадо и појединачнo. Из појединачних резултата у овим
дисциплинама изводи се екипни
резултат. У случају да екипа није

OСИС 2013.
Pукомет (10м-ж)
Надвлачење конопца (10м)
Шах (4м-ж)
Народни вишебој (5м-ж)
Стони тенис (6м-ж)
Стрељаштво (5м-ж)
1030 Пријем за представнике
такмичара

Качаревско језеро

комплетна рачуна се појединачно
постигнуће које улази у пласман
припадајуће месне заједнице.
Право наступа на ОСИС имају
такмичари са списка пријављене
е к и п е о ве р е н о г од Ме с н е
заједнице. За све такмичаре на
списку уплатити чланарину од
500 динара по особи. Састав
сваке екипе мора бити пријављен
на посебно овереној пријави.
Пријаву је могуће обавити:
- писмено (факс, писмо уз
обавезан факсимил уплате на
011/2621-130)
- усмено (телефоном на 011/2621130 уз обавезан фakсимил
уплате).
Пријава садржи такмичарску
дисциплину са бројем спортиста
који ће се такмчити (нпр. рукомет
12 такмичарки, фудбал 13
такмичара, конопац 10), уз
напомену да је број играча на
терену предвиђен правилима

одговарајуће спортске асоцијације (види
програм такмичења).
Све пријаве и доказе о уплати у складу са
пријављеним дисциплинама и бројем
такмичара по дисциплинама, доставити
до четвртка 18. 09. 2014. године.
Пријаве без одговарајуће уплате неће
бити узете у обзир (и сходно томе неће
ући у програм такмичења).
Све пријављене екипе дужне су да, по
доласку у Пријемни центар (МЗ
Качарево) у термину од 9 до 9:30
Комисији за пријем предају оверене
писмене пријаве (уколико то већ нису
учиниле) по дисциплинама (када ће
добити Билтен који садржи пропозиције
и програм такмичења (време и место
такмичарске дисциплине), бонове за
топли оброк и одговарајући пропагандни
материјал.
Напомињемо да један такмичар може
наступити у више дисциплина уколико је
на списку тих дисциплина и уколико се
може уклопити у програм такмичења
који ће бити објављен у Билтену.
Пре сваког наступа обавезна је лична
идентификација такмичара (лична карта,
ђачка књижица, индекс, возачка дозвола,
пасош).
Свака гостујућа месна заједница и
општина може да пријави већи број
екипа у једној дисциплини. У том случају
за коначни пласман бодује се боље
пласирана екипа. Коначни пласман
Месних заједница и Општина изводи се
из појединачних и екипних резултата
постигнутих у свим такмичарским
дисциплинама уз један стимулативни
поен за сваку женску екипу која је
наступила
Чланови победничких екипа и
победници у појединачној конкуренцији
награђују се медаљама у складу са
бројем чланова у појединим
дисциплинама олимпијског програма.
Најбољој општини и месној заједници
следују посебни пехари.
*У случају појединачног наступа
освојени бодови улазе у укупан скор
месне заједнице - општине.

