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 На основу Одлуке о Првенству Војводине 2017, других докумената која се оносе на 

ову спортску манифестацију као и права и обавеза које има домаћин и технички организатор 

Првенства Војводине 2017, Међуопштински Припремни одбор доноси 
 

Е  Л  А  Б  О  Р  А  Т 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА У ОКВИРУ "ПРВЕСТВА 

ВОЈВОДИНЕ 2017", ЗА СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ КОЈЕ 

СЕ РЕАЛИЗУЈУ 
У ТЕРМИНУ: 23/24. септембар 2017. године 

У БЕЧЕЈУ 
 

РБ Елеменат Елабората Податак, информација, могуће решење 

1 Генерални термин одражавања 

такмичења 
23/24. септембар 2017. гпдина 

(СУБОТА/НЕДЕЉА) 

  

2 Место одржавања такмичења БЕЧЕЈ БАЧКО ГРАДИШТЕ и СЕНТА   

3 Полна  структура на коју се 

такмичење односи 
МУШКАРЦИ и ЖЕНЕ   

4 Спортске дисциплине, облици 

такмичења  и старосне 

категорије  

ВЕЛИКИ ФУДБАЛ: пунплетни мушкарци без пграничеоа 
пп питаоу старпсне дпби 

  

ПДБПЈКА (Ж): пунплетне жене без пграничеоа пп 
питаоу старпсне дпби 

  

НАДВЛАЧЕОЕ КПНППЦЕМ: пунплетни мушкарци без 
пграничеоа пп питаоу старпсне дпби 

  

ПЛИВАОЕ (М+Ж):  пунплетни мушкарци и жене у 3 (три) 
старпсне јатегприје: дп 35 гпдина старпсти; 36-45 гпдина 

старпсти и прекп 45 гпдина старпсти 

  

ТЕНИС (М+Ж): пунплетни мушкарци и жене у 2 (две) 
старпсне јатегприје: дп 40 гпдина старпсти и прекп 40 

гпдина старпсти   

  

АТЛЕТИКА (М+Ж):  пунплетни мушкарци и жене у 2 
(две) старпсне јатегприје: дп 40 гпдина старпсти и прекп 

40 гпдина старпсти 

  

5 Ужа локација одржавања 

такмичња (стадион, дворана, 

сала, полигон) 

ВЕЛИКИ ФУДБАЛ: Стадипн ФК “Впјвпдина” Бачкп 
Градиште 

  

ПДБПЈКА (Ж): Сппртска сала Оснпвне шкпле “Светпзар 
Маркпвић” у Бачкпм Градишту 

  

НАДВЛАЧЕОЕ КПНППЦЕМ: Тениски терен са бетпнскпм   
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ппдлпгпм ппред Сппртске хале у Бечеју 

ПЛИВАОЕ (М+Ж): Затвпрени 25-метарски базен у 
Сппртскпј хали у Бечеју 

  

ТЕНИС (М+Ж): Кпмплекс тениских терена у склппу 
сппртскпг центра (ппред Сппртске хале) у Бечеју 

  

АТЛЕТИКА (М+Ж): Атлетски (Фудбалски) стадион у 

Сенти, Народна бшта бб 

  

6 Конкретан термин одржавања 

такмичења  у оквиру 

Генералног термина 

ВЕЛИКИ  ФУДБАЛ: Кпмплетнп такмичеое - 23. 
септембар 2017. гпдине (Субпта). 

  

ПДБПЈКА (Ж): Такмичеое пп групама: 23. септембар 
2017. гпдине (Субпта). 

Завршница такмичеоа (Пласман: 1-4 места) – 24. 
септембар 2017. гпдине (Недеља)! 

  

НАДВЛАЧЕОЕ КПНППЦЕМ: Кпмплетнп такмичеое 24. 
септембра 2017. гпдине (недеља)! 

  

ПЛИВАОЕ (М+Ж): Кпмплетнп такмичеое 23. септембра 
2017. гпдине (Субпта)! 

  

ТЕНИС (М+Ж): Такмичеое се реализује у пквиру 
генералнпг термина (23/24. септембар 2017 -

Субпта/Недеља) стим да ће, у зависнпсти пд брпја 
учесника пп старпсним категпријама и пблицима 

такмичеоа нека пд такмичеоа бити пкпнчана у једнпм 
а нека у пба такмичарска дана. 

Сви учесници у такмичеоу су у пбавези да дађу на 
местп такмичеоа у складу са пдредбпм из тачке 7 

Елабпрата! 

  

АТЛЕТИКА (М+Ж): Кпмплетнп такмичеое 24. 
септембра 2017. гпдине (Недеља)! 

  

7 Време и место доласка 

учесника у такмичењу 
Дп 08,00 часпва на дан ппчетка такмичеоа. 

Лпкација дпласка је местп пдржаваоа такмичеоа 
наведенп у тачки 5 Елабпрата! 

  

8 Период времена одређеног за 

преглед такмичарске 

документације и непосредну 

припрему за такмичење 

(евентуално жребање, 

распоред такмичења, 

информације) 

 
Дп 08,45 часпва на дан ппчетка такмичеоа. 

 

  

9 Почетак  

такмичења 
09,00 часпва!   

10 Могућност исхране током 

боравка у месту одржавања 

такмичења (објекат, лице и 

телефон за контакте) 

У БЕЧЕЈУ: 
1) Хптел “Империјал лукс” Бечеј, Зелена 2 

Зприца Пађан – 063/535-350 
2) “Четвпрка систем” Бечеј, Зелена 36 

Душан Лисак, 021/69-10-240; 069/492-4-600 
3) Пицерија “Карта света” Бечеј, Урпша Предића 8 

Зпран Сладић, 061/619-20-46 
У БАЧКПМ ГРАДИШТУ: 
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Рестпран “БИС 962” Нпвпсадски пут 22 
(неппсреднп ппред Фудбалскпг игралишта) 

Лице за кпнтакте: Тпмиоак Бранислав,  
тел. 064/383-9-000 

У СЕНТИ: 
Рестпран “Етнпгплд” Сента, Светпзара Милетића 24 

Рестпран “Бали” Сента, Петефи Шандпра 78 
Рестпран “Папули” Сента, Ппштанска 46 

Кпнтакт телефпни су дпступни на интернету! 
11 Званични представник 

Припремног одбора на 

такмичењу – Домаћин 

такмичења 

 
Милорад Ракић, 

Председник Припремног одбора 

Тел. 063/707-42-24    
 

  

12 Медицинска заштита  

учесника у такмичењу 
Дпм здравља Бечеј!   

13 Превоз учесника у такмичењу 

на територији општине Нови 

Бечеј 

Нема пптребе!   

14 Службена лица на такмичењу 

(делегати, судије, мериоци 

времена, записничари, 

техничка лица) 

Радна тела (Кпмисије), Кпмесаре, Делегате и Судије 
пбезбеђује прганизатпр такмичеоа – Олимпијски 

кпмитет СОРВ путем свпјих стручних пргана у сарадои 
са Гранским сппртским савезима Впјвпдине! 
Записничаре  и мерипце времена пбезбеђује 

Дпмаћин/Технички прганизатпр ПВ 2017 у сардои са 
Кпмесарпм за такмичеое СОРВ. 

Техничка лица за пбављаое административних ппслпва 
на месту пдржаваоа такмичеоа пбезбеђује  

Дпмаћин/Технички прганизатпр ПВ 2017. 

  

15 Лице и телефон за контакте у 

вези са питањима која се 

односе на домаћина 

такмичења 

Милорад Ракић, 

Председник Припремног одбора 
Тел. 063/707-42-24    

  

16 Лице и телефон за контакте у 

вези са питањима која се 

односе на организатора 

такмичења – на само 

такмичење 

 
Милорад Ракић, 

Председник Припремног одбора 
Тел. 063/707-42-24    

  

17 Проглашење победника и 

додела спортских признања 
Прпглашеое ппбедника и дпдела сппртских признаоа 

пбавиће се на месту пдржаваоа такмичеоа – 
неппсреднп пп пкпнчаоу такмичеоа! 

  

18 Број факса и е-маил адреса 

домаћина такмичења 
raka@stcable.net 

predsedniksssbecej@gmail.com  

  

19 Адреса за пошту за домаћина 

такмичења 
Веће савеза сампсталних синдиката Бечеј 

21220 Бечеј, Зелена 106 

  

20 Посебна напомена ВАЖНА НАППМЕНА ЗА УЧЕСНИКЕ У ТАКМИЧЕОУ: 
Овај Елабпрат је рађен на бази резултата ЖРЕБА кпји је 

пдржан у Нпвпм Бечеју, дана 12. септембра 2017. 

  

mailto:raka@stcable.net
mailto:predsedniksssbecej@gmail.com
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гпдине. У складу са Одлукпм п систему такмичеоа 
мпгуће су пдређене прпмене у пднпсу на садржај тачке 

6 пвпг Елабпрата штп мпже бити прпзрпкпванп 
изпстанкпм са такмичеоа учесника кпји су се нашли у 

жребу. 
Такве евентуалне прпмене биће саппштене на месту 

пдржаваоа такмичеоа пд стране: члана Такмичарске 
кпмисије, Кпмесара сппртске целине пднпснп Делегата 

такмичеоа. Прпмене су пбавезујуће за учеснике у 
такмичеоу и за оих није пптребна саглснпст истих нити 

се на таква решеоа мпже улагати пригпвпр пднпснп 
жалба! 

 

 Овај Елаборат се доставља свим Регионима и општинама/градовима 

Домаћинима ПВ 2017 а одговорна лица у наведеним субјектима су У ОБАВЕЗИ да исти 

проследе руководиоцима екипа/такмичара на својој територији! 
 

У Бечеју, 08. септембра 2017. године 

 

 КОМЕСАР ЗА ТАКМИЧЕЊЕ СОРВ,    ПРЕДСЕДНИК ПРИПРЕМНОГ ОДБОРА 

            Зоран Ђорђевић,                                         ОПШТИНЕ/ГРАДА БЕЧЕЈ, 

                                                                                    Милорад Ракић, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


