ИЗВЕШТАJ
из Прибојске Бање,                                                                       са Првенствa Србије у планинарској орјентациј за 2017.год.                                   1.7.2017.год
По плану такмиченја за 2017 г и договору са чланом управног одбора за орјентиринг Александром Вијатовићем и Подпредседником Сашом Николићем за такмичење у Прибојској бањи у категорији Планинарска орјентација – првенство Србије за 2017.годину. пријављена је екипа ветерана у саставу:Драган Николић, Бранко Грујић и , Драгутин Јеремић. 
Такмичење је у организацији ПСС-а и железничког клуба планинара ''Љесковац'' Прибој Субота  1.07.2017.год. 
Такмиченје је одржано на пределима бање, планинском делу изнад основне школе Никола Тесла.  
У категорији ветерана учествовало је 4 екипе. Наша екипа је заузела прво место и освојила је златну медаљу и диплому. Екипа је 7 км дугу стазу ( ваздушном линијом) са преко 400 м висинске разлике прешла за 106 минута. Друга је екипа Вукана из Пожаревца са 40 минута иза нас а трећа Копаоник из Београда са 45 минут заостатка.
НАПОМЕНА: Сви ретултати се налазе на електронској адреси Планинарског Савеза Србије.
На пут смо ишли аутобусом из БГ у организацији ПСС. Аутобус је био бесплатан. До Београда ишли смо аутом Бранка Грујића са којим смо прешли 114 км. Трошак превоза рачуна се сагласно одлуци клуба по 1,6 дин/км. Износи 1600 дин. Стартнина није наплаћивана. Међутим, пошто је председник Гојко Савић дао налог да се за трошак горива обрачунава 8л/100 км, то сам имао право да сипам 9,12л горива. Сипао сам 9л и по цени горива од 150,2дин/л, направио трошак 1.351,80дин.

Путовало се:	� Аутобусом		� Возом	* Приватним возилом

ФИНАНСИЈСКИ ТРОШКОВИ:
1	Превоз аутобусом............................................. ______________ Динара
2	Превоз возом .................................................... ______________ Динара
3	Друге врсте превоза ........................................ ___1.351,80_     Динара
4	Преноћиште ...................................................... ___  ______ __  Динара
5	Исхрана ............................................................. ___          _   Динара
6	Стартнина / Пријава .......................................... _____________ Динара
7	Остали трошкови............................................... ______________ Динара

УКУПНО ТРОШКОВИ: ..................................___ 1.351,80____Динара			Ово је у износу од 1351,80 дин. регулисао сам сипањем горива. Прилог извештају је рачун бр 2133034 са бензинске пумпе од датума ... 4.7.2017.год. 
ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗВЕДЕНУ АКЦИЈУ
Такмичење је било добро организовано по сунчаном времену. Поставњач стазе имао је грешку код КТ4, коју је признао и исту по нашем доласку на циљ померио због сениора. Ту контролу су нам признали и обзиром да смо имали најбоље време победили смо. Због грешке организатора остале екипе су се буниле. Остало им је право приговора. 

У Смедереву							Вођа  пута
4.07. 2017. Године.					       Бранко Грујић

