
 

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
21000 НОВИ САД, Масарикова 25/III, Тел/факс: 021/47 22 220 

                          Web: http://www.osv.rs/   ПИБ: 101631345   e-mail: osv@osv.rs 

Мат. број: 08087989  Tek.рачун ОСВ:  205-507149-86  

 

 

 

 

ОБЈАВА XIII НОВОГОДИШЊЕГ ФЕСТИВАЛА ОДБОЈКЕ СА 

ПРИЈАВОМ 
 

Одбојкашки савез Војводине ће и ове године од 23. до 25. децембра 2022. године 

организовати тринаести по реду Новогодишњи фестивал одбојке. 

Фестивал ће се одржати у више спортских центара и сала у Новом Саду и то у женској и 

мушкој конкуренцији. 

У женској конкуренцији: 

 Пионирке (годиште 2008. и млађе), 

 Пионирке -млађе (годиште 2009. и млађе), 

 Кадеткиње (годиште 2006. и млађе), 

 Кадеткиње -млађе (годиште 2007. и млађе). 

У мушкој конкуренцији: 

 Пионири (годиште 2007. и млађи), 

 Кадети (годиште 2005. 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 16.12.2022.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). 
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ПРИЈАВА ЕКИПА- ОНЛАЈН 

 

Износ котизације је као и прошлих година 12.000,00 динара и уплаћује се на рачун  

 

Банке Поштанске Штедионице 200-2387980101001-09, а за екипе из иностранства 100 евра,  

 

које се уплаћују на девизни рачун ОСВ по посебном упутству.    

 

Плаћање које се врши преко рачуна може бити искључиво са правног лица (Клуб).  

 

Додатне информације око уплате и начина плаћања можете добити позивом на следеће 

 

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

Пре уплате обавезно контактирати ОСВ на горе поменуте телефоне!!! 

СМЕШТАЈ: 

Стари Кровови(***) 

 ноћење са доручком: 2.500,00 динара 

 ноћење са доручком и вечером: 2.800,00 динара 

Хостел С 

 ноћење без оброка: 1.500,00 динара 

Тераса Хостел 

 ноћење без оброка: 1.600,00 динара 

Хотел Путник (***) 

 ноћење са доручком: 3.500,00 динара (трокреветне и четвороткреветне собе) 

 ноћење са доручком и вечером: 4.300,00 динара (трокреветне и четвороткреветне 

собе) 

 Једнокреветне собе са доручком: 6.200,00 динара 

 Једнокреветне собе са доручком и вечером: 7.000,00 динара 

Тренери су смештени у двокреветним собама по цени трокреветних и четворокреветних 

соба (важи за Хотел Путник). 

НАПОМЕНА: У цене свих горе наведених смештаја урачуната је и боравишна такса. 
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ИСХРАНА: 

Ресторан FOODY! (Радно време 10-22 часова) 

(Тржни центар Променада) поред Спенс-а 

 ручак: 500,00 динара 

 вечера: 500,00 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) 

За више информација посетите сајт Одбојкашког савеза Војводине (www.osv.rs). 
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