
СПОРТСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
ИЗВРШНЕ ДИРЕКЦИЈЕ РЕГИЈЕ ''БЕОГРАД'' 

09.04.2011. СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''СТРЕЛИШТЕ'', ПАНЧЕВО 
 
 

09:00 Скуп такмичара 
09:30 Свечано постројавање и отварање такмичења 
10:00 Почетак такмичења 
 Мали фудбал (сениори), СЦ Стрелиште - хала спортова 
 Мали фудбал (ветерани), СЦ Стрелиште - хала спортова  
 Баскет (жене), СЦ Стрелиште - балон 

Баскет (мушкарци), СЦ Стрелиште - балон 
 Одбојка (жене), СЦ Стрелиште - хала спортова  
 Стони тенис (жене), КУД Петефи Шандор – Цара Лазара 15-17 
 Стони тенис (мушкарци), КУД Петефи Шандор – Цара Лазара 15-17 
 Пикадо (жене), СЦ Стрелиште - хала спортова  
 Пливање 50м (жене), СЦ Стрелиште - базен 
 Пливање 100м (мушкарци), СЦ Стрелиште - базен 
 Атлетика - трчање на 100м (жене), стадион Динамо 
 Атлетика - трчање на 400м (мушкарци), стадион Динамо 
            Шах – сала ресторана“ Чиле“ 
16:30 Свечана подела признања победницима у ресторану ''Чиле'' 
 
Такмичења се одвијају према распореду који је на основу жреба одредио 
Организациони одбор и на основу Пропозиција спортских такмичења запослених у 
Предузећу. 
 
 

Такмичење у малом фудбалу 
 
Такмичење у малом фудбалу (сениори и ветерани) играће се на истом игралишту, 
наизменично, једна утакмица сениора, једна ветерана (учествују  по четири екипе и 
игра се куп систем). 
 
10:00-10:45 сениори    Панчево – Шабац/Ваљево      
10:50-11:25 ветерани            Београд – Смедерево/Пожаревац 
11:30-12:15 сениори    Пожаревац/Смедерево - Генерална      
12:20-12:55 ветерани            Шабац - Генерална   
13:00-13:45 сениори    победници за I место (финале) 
13:50-14:25 ветерани            победници за I место (финале)  
 

  

 
 
 

 Полувреме за сениоре траје 20 минута, а за ветеране 15 минута. У случају нерешеног 
резултата изводе се пенали 
 
 

 Такмичење у баскету за мушкарце 
 
Такмичење почиње у 10:00 
 
Игра се по групама и првопласиране екипе из група играју за прво место.  
 
            Група А                                       Група Б  
            Ваљево                                         Београд 
            Шабац                                          Смедерево 
            Генерална                                    Панчево 
            Пожаревац 

 



Такмичење у баскету за жене 
 
 Утакмица за прво место 

 
                Генерална - Ваљево 
 
 

Такмичење у одбојци 
 

Утакмица за прво место, почетак у 15:00 
 

                Београд – Ваљево 
 
 
Такмичење у атлетици 
 
Трка 1    10:30    Мушкарци на 400 метара 
Трка 2    11:30    Жене на 100 метара  
 
 

Пикадо 
 
10:00 Почетак  такмичења 
 
 

Такмичење у пливању 
 
Трка 1  14:00 Мушкарци на 100 метара 
Трка 2  14:30 Жене на 50 метара 
 
 
Такмичење у стоном тенису ( појединачно ) 
 
10:00 Почетак такмичења 
 
 
Такмичење у шаху ( појединачно ) 
 
10:00 Почетак такмичења 

 
 
 
 

Општа обавештења 
 
 Све судије за такмичења ангажоване су из места одржавања такмичења. 
 Руковођење такмичењем по дисциплинама вршиће такмичарске комисије које је 
одредио Организациони одбор по утврђеним пропозицијама. 
 Сваки такмичар који не буде поштовао пропозиције такмичења, 
неспортски се понашао или на било који начин ометао спровођење такмичења, 
биће удаљен са такмичења уз предузимање и других мера. 
 Ова манифестација, поред спортског карактера има за циљ да афирмише 
пријатељство и дружење међу колегама из различитих средина као и да допринесе 
повећању угледа нашег предузећа. 
 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 
СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

У ПРЕДУЗЕЋУ 


