ИЗВЕШТАJ
Са Рајца,                                                                       6.коло Првенствa Србије у планинарској орјентациј за 2017.год.                                   24.09.2017.год
По плану такмичења за 2017 г и договору са чланом управног одбора за орјентиринг Александром Вијатовићем и Подпредседником Сашом Николићем за такмичење на Рајцу у категорији Планинарска орјентација – шесто  коло првенства за 2017.годину. пријављена је екипа ветерана у саставу:Драган Николић, Бранко Грујић и  Драгутин Јеремић. 
Такмичење је у организацији ПСК Победа Београд одржано у недељу  24.09.2017.год. 
Такмиченје је одржано на пределима око Дебелог брда. У категорији ветерана учествовало је 4 екипе, једна ван конкуренције. Наша екипа је заузела прво место и освојила је златну медаљу и диплому. Екипа је оставила другопласирану екипу Победе за нешто више од 4минута а ДМБ за скоро сат времена. Наша екипа је 8 км дугу стазу ( ваздушном линијом) са преко 300 м висинске разлике прешла за 114:30 минута. 
НАПОМЕНА: Сви резултати се налазе на електронској адреси Планинарског Савеза Србије.
На пут смо ишли аутом Бтанка Грујића са којим смо прешли 264 км. Трошак превоза рачуна се сагласно одлуци клуба по 1,6 дин/км. Износи 4224 дин. Стартнина није наплаћивана. 


Путовало се:	� Аутобусом		� Возом	* Приватним возилом

ФИНАНСИЈСКИ ТРОШКОВИ:
1	Превоз аутобусом............................................. ______________ Динара
2	Превоз возом .................................................... ______________ Динара
3	Друге врсте превоза ........................................ ___4.224,00_     Динара
4	Преноћиште ...................................................... __ _______ __  _Динара
5	Исхрана ............................................................. ___          _   Динара
6	Стартнина / Признаница без броја...................._____________ Динара
7	Остали трошкови, друмарина............................._____________ Динара

УКУПНО ТРОШКОВИ: ..................................___ 4.224,00____Динара			Остаје да Бранко Грујић контактира председника клуба Гојка Савића и да регулише овај трошак. Председник ми је за ову акцију и ону на Хомољу 9.9. одобрио 6000 дин. Када се сагласно километражи ово подели произлази да сам за ову акцију добио 3608 дин ( за Хомоље је остало 2392 дин). Сагласно правилнику клуб ми дугује 616 дин. Тај дуг опраштам, не дугује ми ништа.   
ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗВЕДЕНУ АКЦИЈУ
Такмичење је било добро организовано по сунчаном времену. Домаћин ПК Победа добро је организовао такмичење.   

У Смедереву							Вођа  пута
10.10. 2017. године.				       	Бранко Грујић

