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ОБЈАВА XII НОВОГОДИШЊЕГ ФЕСТИВАЛА ОДБОЈКЕ СА 

ПРИЈАВОМ 
 

Одбојкашки савез Војводине ће и ове године од 24. до 26. децембра 2021.године 

организовати дванаести Новогодишњи фестивал одбојке. 

Фестивал ће се одржати у више сала у Новом Саду и то у женској и мушкој конкуренцији. 

У женској конкуренцији: 

• Пионирке (годиште 2007. и млађе), 

• Пионирке -млађе (годиште 2008. и млађе), 

• Кадеткиње (годиште 2005. и млађе), 

• Кадеткиње -млађе (годиште 2006. и млађе). 

У мушкој конкуренцији: 

• Пионири (годиште 2006. и млађи), 

• Кадети (годиште 2004. и млађи). 

На прошлогодишњем турниру учествовало је више од хиљаду дечака и девојчица из разних 

клубова из Србије и иностранства, а овим путем позивамо све заинтересоване клубове да 

узму учешће и својим присуством увеличају овај спортски догађај. 

Пријаве екипа је до 20.12.2021.године 

Број екипа је ограничен. 

Свака екипа има загарантованих пет одиграних утакмица. 

Утакмице се играју на два добијена сета до 21 поена. 

У случају резултата 1:1 одиграва се трећи сет до 15 поена.   

У саставу екипе може да буде 14 играча. 

Све информације и апликацију за пријаву можете наћи на сајту ОСВ, као и бројеве телефона 

ОСВ 021/47-22-220 или 064/1196-742 (Тамара Кијац). 

ПРИЈАВА ЕКИПА 

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ КОТИЗАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ДА ПРЕУЗМЕТЕ ОВДЕ 

http://www.osv.rs/
mailto:osv@osv.rs
https://osv.rs/festival/prijave2021/prijaveadd.php
https://osv.rs/wp-content/uploads/2019/10/NOVE-INSTRUKCIJE-PR.LICA-EUR.pdf


Износ котизације је као и прошлих година 12.000,00 динара на рачун Банке Поштанске Штедионице 

200-2387980101001-09, а за екипе из иностранства 100 евра по горњем упутству. 

СМЕШТАЈ: 

Стари Кровови(***) 

• ноћење са доручком: 1.700,00 динара 

• ноћење са доручком и вечером: 2.000,00 динара 

Хостел С 

• ноћење без оброка: 1.500,00 динара 

Сити Хостел 

• ноћење без оброка: 1.500,00 динара 

• ноћење са доручком: 1.700,00 динара 

Хотел Путник (***) 

• ноћење са доручком: 2.800,00 динара 

ИСХРАНА: 

Ресторан FOODY! (Радно време 10-22 часова) 

(Тржни центар Променада) поред Спенс-а 

• ручак: 450,00 динара 

• вечера: 450,00 динара 

Ове цене важе само ако се резервација врши преко Одбојкашког савеза Војводине тј. 

организатора. 

Резервације смештаја и исхране врши се по одобрењу пријаве учешћа екипе а преко 

канцеларије Одбојкашког савеза Војводине (064/1196742 Тамара Кијац) 

Због пандемије изазване присуством вируса Ковид 19 и ове године број екипа ће бити 

ограничен. 

За више информација посетите сајт Одбојкашког савеза Војводине (www.osv.rs). 
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http://www.hotel-starikrovovi.com/
https://www.facebook.com/HostelSNoviSad/
https://cityhostel.rs/
http://www.hotelputnik.rs/
http://www.foody.rs/
https://promenadanovisad.rs/en/
http://www.spens.rs/
https://www.osv.rs/
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