
Нови Сад, Врдник, 

7. – 10. октобар 2021.



http://mco.orijentiring.rs/

Нови Сад, Врдник, 7. – 10 октобар 2021.

SERBIA
OPEN

У исто време и на истом место
кад и Медитерански шамионат у 

оријентирингу!!!

http://mco.orijentiring.rs/


ОРГАНИЗAЦИОНИ ОДБОР

Почасни организациони одбор
Милош Вучевић – Градоначелник Новог Сада
Владимир Батез – Покрајински секретар за спорт и омладину

Организациони одбор
Добрица Јелић – председник ОСС
Др Љубица Бачанац – Надзорни одбор ОСС
Драгана Живковић – председник ОСВ
Стеван Роксандић – генерални секетар ОСС
Директор такмичења:
Драгиша Бауер
IOF Event adviser – контролор такмичења:
Драган Николић
IT Sector
Иван Тодоровић
Контакт:
http://mco.orijentiring.rs/
E-mail: mco@orijentiring.rs
Телефон: +381606628564 , Viber, WhatsApp: +381642022052  

http://mco.orijentiring.rs/
mailto:mco@orijentiring.rs


Нови Сад и околина



Програм:  SERBIA OPEN

• 7. октобар (четвртак) – модел трка (тренинг) – Парагово, Фрушка
гора

• 8. октобар (петак) – Урбана средња дистанца – ПЕТРОВАРАДИН 
КУП- Петроварадински тврђава – отварање такмичења и 
проглашење победника (у зависности од мера заштите против
вируса COVID-19).

ПЕТРОВАРАДИН КУП ЋЕ СЕ БОДОВАТИ ПОСЕБНО. 

• 9. октобар (субота) – средња дистанца (WRE), OЛС 10. коло, 
Фрушка гора, Врдник, Врдничка кула

• 10. октобар (недеља) – спринт дистанца (WRE), ОЛС 11. коло –
центар Новог Сада. Затварање такмичења и проглашење победника
(у зависности од мера заштите против вируса COVID-19).



Смештај и такмчарски центар

Такмичарски центар: хотел ‘’Војводина’’, центар Новог Сада       (локација).

Сајт: https://hotelvojvodina.rs/

Цена: 27 EUR (полупансион) – специјална цена за учеснике SERBIA OPEN-a
Контактирате хотел директно са назнаком – MCO 2021

Aко вам је потребна друга врста смештаја, можете контактирати 
директно организатора.

Смештај можете наћи и на следећој адреси:  Tourist organization of Novi Sad

https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+%E2%80%9E%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%E2%80%9C/@45.2546279,19.8453301,121m/data=!3m1!1e3!4m8!3m7!1s0x475b103f6fce2e03:0xb25b050f7e3c06c4!5m2!4m1!1i2!8m2!3d45.2543771
https://hotelvojvodina.rs/
https://novisad.travel/en/


Категорије
Категорије: 

M/Ж 12, 14, 16, 18, 20, 21B, 21A, 21E, 35, 45, 55, 65, 70 and OPEN, Д7 и Д10.

Стартнине (за регистроване такмичаре ОСС):

M/Ж 12, 14, 16, ОПЕН – 150 динара по дану

M/Ж 18, 20, 21B, 21A, 21E, 35, 45, 55, 65,70 – 400 динара по дану

Плаћање: На рачун Оријентиринг савеза Србије

код Комерцијалне банке: 205-24825-12

Готовински приликом пријаве.

Награде
За победнике Serbia open-a у свим категоријама медаље и награде

спонзора, за М/Ж 21 Е, медаље, награде спонзора и пехари. За победнике

WRE такмичења медаље, пехари и награде спонзора.

Петроварадин куп се бодује одвојено – награде су медаље.  



Пријаве
• Крајњи рок за пријаве је – понедељак, 4. октобар 2021. године

• Пријаве:  ОРИС оријентиринг, Orienteering online или mco@orijentiring.rs

• Сви такмичари који учествују у категоријама М/Ж 21 Е морају се пријавити и 
преко система iof eventor:

• https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7192

• https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7193

• Пласман: 

1.. дан – Петроварадин куп – бодоваће се одвојено

2. и 3. дана такмичења се сабирају резултати за SERBIA OPEN

2. и 3. дан – SERBIA OPEN – у M/Ж21E биће бодован за WRE.

2. и 3. дан – SERBIA OPEN – биће бодован за ОЛС 10. и 11. коло.

• За мерење времена и оверу контроних тачака користиће се SportIdent
sистем.  Изнајмљивање чипова биће могуће у такмичаркском центру по 
цени од 200 динара по дану.

Све додатне информације: mco@orijentiring.rs

https://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=5042
mailto:mco@orijentiring.rs
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7192
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7193
mailto:mco@orijentiring.rs


Превоз
• До Новог Сада води велики број 

међуградских аутобуских линија из свих 
делова Србије.

• У прекиду је железнички саобраћај између 
Београда и Новог Сада.

• Оријентиринг савез Србије може 
организовати превоз за све дане 
такмичења по захтеву клуба – цена зависи 
од броја пријављених.



Остале информације
• На такмичењу ће бити организована прва медицинска помоћ.

• На такмичењу ће постојати тоалети који су обавезни за 
коришћење.

• 2. дан такмичења одржава се у Националном парку ‘’Фрушка 
гора’’ строго је забрањено нарушавање правила националног 
парка.

• Строго је забрањено бацање смећа – кесе за смеће биће 
постављене у оквиру старта и циљне арене.

• Освежење ће бити вода у флашицама – због заштите од 
вируса COVID-19 .

• Карте ће бити штампане на водотпорном папиру .

• Билтен 3 – до 5. октобра 2021. године – све додатне 
информације.



Карте:
• Урбана средња дистанца – 1/4 000, e: 2m, 

ISSprOM 2019 стандард, стара тврђава, са 
мноштвом уређеног парк простора, зидова, 
пролаза...

• Средња дистанца – 1 /10 000, e: 5m, ISOM 2017 
стандард, планински терен, са јаругама, 
детаљима и шумама различитог типа 
проходности.

• Спринт дистанца – 1/4 000, e: 2m, ISSprOM 2019 
стандард, урбана градска зона, са великим бројем 
пролаза.



УРБАНА СРЕДЊА ДИСТАНЦА – 1. ДАН –

ПЕТРОВАРАДИН КУП



СРЕДЊА ДИСТАНЦА – 2. ДАН И МОДЕЛ ТРКА



СПРИНТ ДИСТАНЦА – 3. ДАН

- НОВА КАРТА-



ДОБРОДОШЛИ У НОВИ САД И ВРДНИК

http://mco.orijentiring.rs/

http://mco.orijentiring.rs/

