
                                                                                                               
 

 

 

 

Куп „Милош Обилић“ Уб 

Cup „Miloš Obilić“ Ub 

 

Драги пријатељи и колеге мачеваоци, са великим задовољством Вас позивамо 
на Куп „Милош Обилић“ у Убу, 29. јануар 2023. године.   

Dear friends and fellow fencers, we are happy to  invite you to the "Miloš Obilić" Cup 

in Ub on January 29, 2023. 

Локација / Venue 

Хала спортова, Војводе Мишића, Уб / Sports hall, Vojvode Mišića, Ub 

Дисциплине / Disciplins 

Мушки и женски мач и флорет / Men’s and women’s Epee and Foil 

Категорије / Categories 

• Јуниори (U20) / 2003. и млађи (and under) 

• Кадети (U17) / 2006. и млађи (and under) 

• Пионири А (U14) / 2009. и млађи (and under) 

• Пионири Б (U12) / 2011. и млађи (and under) 

Распоред / Schedule 

Категорије / Categories Пријава / Entries Брисање / Scratch Почетак / Start 

Пионири Б мач / Epee U12 8:00 8:45 9:00 

Пионири А флорет / Foil U14 8:00 8:45 9:00 

Пионири А мач / Epee U14 11:00 11:45 12:00 

Пионири Б флорет / Foil U12 11:00 11:45 12:00 

Јуниори мач / Epee U20 14:00 14:45 15:00 

Кадети флорет / Foil U17 14:00 14:45 15:00 

Кадети мач / Epee U17 16:00 16:45 17:00 

Јуниори флорет / Foil U20 16:00 16:45 17:00 



                                                                                                               
 

Судије / Referees 

Организатор позива и обезбеђује судије за такмичење, преко судијске комисије 

МСС-а.  

Клубови морају обезбедити судије за следећи број такмичара по категорији: 

• 4-9 такмичара, један судија; 

• 10-15 такмичара, двоје судија 

• 15 и више такмичара, троје судија. 

За сваког необезбеђеног судију, клуб плаћа казну од 12000 РСД, по категорији. 

The organizer invites and provides referees for the competition, through the referees' 

commission of the MSS. 

Clubs must provide referees for the following number of competitors per category: 

• 4-9 competitors, one referee; 

• 10-15 competitors, two referees 

• 15 and more competitors, three referees. 

For each unprovided referee, the club pays a fine of 12,000 RSD, per category. 

 

Пријаве / Entries 

Пријаве, измене и отказивање се морају обавити најкасније до 26. 01. 2023. путем 

е-маила mk.obilic.ub@gmail.com. Измене сатница у распореду категорија од 

стране организатора су могуће услед пријаве великог броја такмичара. 

Закаснеле пријаве се плаћају дупло. 

*Молимо Вас да приликом пријаве такмичара нагласите које су такмичари 

годиште, у којим ће категоријама и дисциплинама наступати. 

All applications, changes and cancellations must be submitted by January 26, 2023 

via e-mail mk.obilic.ub@gmail.com . Changes in categories' schedule are possible by 

the organizers due to the registration of a large number of competitors. 

Late applications are charged twice. 

*Please, when registering emphasize the age of the contestants, in which 

categories and disciplines they will perform. 

 

Пријавнина / Registration fees 

1000 РСД - пријава за једно учешће, 500РСД - свако наредно. 

1000 RSD - application for one participation, 500 RSD - each subsequent one 
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Правила / Formule 

Такмичење ће се одржати по правилима ФИЕ и МСС. Једна круг групне фазе, 

након чега следи елиминације са директним испадањем. 

Обавезан лекарски преглед не старији од 6 месеци. 

The competition will be held according to the rules of FIE and MSS. One round of 

group stage, then elimination with direct elimination. 

 

Контакт / Contact 

Уколико имате било каквих питања у вези са такмичењем, смештајем или 

осталих недоумица, можете нас контактирати на следећи начин: 

If you have any questions regarding the competition, accommodation or other 

concerns, you can contact us as follows: 

 

e-mail: mk.obilic.ub@gmail.com    viber / whatsapp: +381611125312 
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