
 

 

   

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ШТАФЕТАМА И  НА ДУГИМ 

ДИСТАНЦАМА 

МЕМОРИЈАЛ БУДЕ РАДОВИЋА 

23. и 24. октобар 2021. године 

БИЛТЕН 1-2 
Оранизатор: Оријентиринг савез Србије 

Покровитељ: Министарство омладине и спорта 

Технички организатор: Оријентиринг савез Србије и Оријентиринг савез Београда 

Контролор такмичења: Александар Вучетић 

Локација: Kосмај – планина, фудбалски терен поред пута - локација 

Сатница:  

Субота, 23. октобар – ПС на ДУГИМ ДИСТАНЦАМА – МЕМОРИЈАЛ БУДЕ РАДОВИЋА – Старт трке у 11 

часова, проглашење победника у 15:30 

Недеља, 24. октобар – ШТАФЕТНО ПС - Старт трке у 11 часова, проглашење победника у 15:30 часова. 

Циљ: у близини такмичарског центра 

 

Категорије 

Штафетно ПС: По 2 члана – пионири и пионирке (12, 14), кадети и кадеткиње (16), млађи ветерани и 

ветеранке (35, 45) и старији ветерани и ветеранке (55, 65 и 70), по 3 члана јуниори и јуниорке (18, 20), 

сениори и сениорке (21). 

 ПС Дуге: М/Ж 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 45, 55, 65, 70, ОПЕН категорија (не награђује се). 

 

Пријаве: https://oris.orijentiring.rs/takmicenja.php за штафете искључиво на мејл: oss@orijentiring.rs 

Приликом пријава за штафете морају се навести: 

Клуб, категорија, број екипе ако их више има у оквиру исте категорије, име и презиме такмичара, 

редослед такмичара и број Sport Ident картице, ако такмичари не поседују картицу наводи се РЕНТ. 

Стартнина: Бесплатно за категорије М/Ж 12, 14, 16, 18, 20. За остале категорије 400 динара по учеснику. 

Уплате на рачун код Комерцијалне банке: 205-24825-12. Препоручују се уплате преко рачуна. 

За такмичаре који наступају у сениорским категоријама, а имају испод 20 година, стартнина је такође 

бесплатна. 

https://www.google.com/maps/place/44%C2%B028'17.3%22N+20%C2%B034'36.8%22E/@44.471466,20.5757867,307m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d44.471466!4d20.5768806?hl=sr
https://oris.orijentiring.rs/takmicenja.php
mailto:oss@orijentiring.rs


 

 

Награде: Медаље, у сениорским категоријама пехари и медаље 

Меморијал Буде Радовића – пехари за најбоље сениорке, јуниорке, сениоре и јуниоре. 

 

Тип трке:  

1. дан – Дуга дистанца 

2- дан – Штафете – средња дистанца 

 
Терен: Стрм терен, са различитим типовима вегетације, претежно шума проходна за трчање. 
 

Карта: Космај, 1:10 000, Е 5м, стање: август 2021, реамбулација Миле Стевановић 

 

Концепција стаза: Драган Николић 

Мерење времена: Sport Ident систем 

Изнајмљивање Sport Ident картица – 200 динара – у оквиру такмичарског центра 

Превоз и смештај: Контактирати техничког организатора 

Исхрана: Ручак у ресторану ''Космајски видик'' – 300 динара – неопходна пријава најкасније 5 дана пред 

трке. 

Мени: 

- субота – пасуљ са сланином, салата и хлеб 

- недеља – бечка шницла са салатом, хлеб 

 

Додатне информације: Код техничког организатора –Добрица Јелић, директор такмичења 

Е-mail:  dddsan61@gmail.com   Мобилни телефон: +381 63 8276074 

Спонзори трке:  
Медији који подржавају трку:  

 

НАПОМЕНА: Након што су терен и карти коришћени у току Светског школског првенства, и поједини 

такмичари су већ трчали на новој карти, одлучили смо да терен ''отворимо'' у периоду од среде, 13. 

октобра до петка 15. октобра, за слободан тренинг. Након тога прилазак терену биће строго забрањен 

и свако уочавање од стране организатора значиће дисквалификацију са оба првенства. 

 

Сви такмичари који наступају на Првенству Србије морају имати са собом такмичарску легитимацију 

и извршен лекарски преглед. 

Такмичари учествују на сопствену одговорност! 

Сви такмичари морају се придржавати епидемиолошких мера која је прописала Влада Републике 

Србије 

 Влада Републике Србије – Министарство омладине и спорта и Секретаријат за спорт и омладину 

града Београда допринели су у значајној мери реализацији наших пројеката обезбеђивањем 

неопходних средстава за њихово финансирање. 

 


