ИЗВЕШТАJ
Са Голије - Брадуљица,                                                                       3.коло Првенствa Србије у планинарској орјентациј за 2017.год.                                   10.6.2017.год
По плану такмиченја за 2017 г и договору са чланом управног одбора за орјентиринг Александром Вијатовићем и Подпредседником Сашом Николићем за такмичење на Голији у категорији Планинарска орјентација – треће коло првенства за 2017.годину. пријављена је екипа ветерана у саставу:Драган Николић, Бранко Грујић и  Драгутин Јеремић. 
Такмичење је у организацији ПД Голија Ивањица било  у суботу 10.06.2017.год. 
Такмиченје је одржано на пределима планинарског дома на мрестилишту и тачкама на Брадуљици. У категорији ветерана учествовало је 3 екипе. Наша екипа је заузела прво место и освојила је златну медаљу и диплому. Екипа је 6 км дугу стазу ( ваздушном линијом) са преко 300 м висинске разлике прешла за 90 минута. Друга је екипа Копаоник из Београда са 94 минут, а трећи Вукан Пожаревац који је ишао 4 сата и нису нашли све КТ.
НАПОМЕНА: Сви ретултати се налазе на електронској адреси Планинарског Савеза Србије.
На пут смо ишли аутом Бранка Грујића са којим смо прешли 448 км. Трошак превоза рачуна се сагласно одлуци клуба по 1,6 дин/км. Износи 7168 дин. Стартнина је плаћена 300 динара, што се документује потврдом ПД Голија. Маршрута превоза у одласку је СД-КГ-ЧА-ИЦ- Пл дом. У повратку Пл дом- Манастир студеница –КВ–КГ–СД. Плаћене две путарине по 190 дин од Раље до Баточине и обрнуто.


Путовало се:	� Аутобусом		� Возом	* Приватним возилом

ФИНАНСИЈСКИ ТРОШКОВИ:
1	Превоз аутобусом............................................. ______________ Динара
2	Превоз возом .................................................... ______________ Динара
3	Друге врсте превоза ........................................ ___7.168,00_     Динара
4	Преноћиште ...................................................... __ 1200,00 __  _Динара
5	Исхрана ............................................................. ___          _   Динара
6	Стартнина / Признаница без броја....................___300,00_____ Динара
7	Остали трошкови, друмарина.............................___380,00_____ Динара

УКУПНО ТРОШКОВИ: ..................................___ 9.048,00____Динара			Обзиром да сам поново контактирао председника Гојка Савића и да су паре пристигле на рачу одобрено ми је сипање горива. Али ми је председник рекао да сипам по 8 л/10 км. Да ли то постоје или не правила на нивоу Челика није ми познато. То остаје да руководство види и да има исти став према коришћенју средстава по овом основу. По овом усменом налогу моје право за сипање је 35,84 л по оствареној километражи и 4,51литар по додатним трошковима (стартнина 300 + друмарина 380 = 680:150,7=4,51л). Значи укупно 40,35л. Сипао сам 41 л, те значи да сам прекорачио за 0,65, односно по цени горива које сам купио 97,955 дин. Спреман сам да ту суму вратим. Ако важи правило као да сада да се обрачунава како је дато у трошковима онда ми Челик дугује износ 1669 дин (7848- 6179), без средстава за преноћиште која падају на терет такмичара. Прилог извештају је рачун ПД ''Голија'' за стартнину без броја и датума; признанице бр. 11802-157834 и бр. 11102 -535361 о плаћеној путарини, као и рачун о купљеном гориву број 2122169 од 22.6.2017.год. 
ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗВЕДЕНУ АКЦИЈУ
Такмичење је било добро организовано по сунчаном времену.  

У Смедереву							Вођа  пута
12.06. 2017. Године.					       Бранко Грујић

