
 

 

   

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СПРИНТ ШТАФЕТАМА 

Субота, 21. мај 2022. године 

БИЛТЕН 3. 

Оранизатор: Оријентиринг савез Србије 

Покровитељ: Министарство омладине и спорта 

Директор такмичења: Добрица Јелић 

Планер стаза: Зоран Миловановић 

Мерање времена: Иван Тодоровић 

Контролор такмичења: Драган Николић 

Локација: Београд, Калемeгданска тврђава 

Затварање карантина: 10,30 часова (сви такмичари морају до тог времена најкасније ући у зону циљне 

арене). 

Састанак са представницима клубова: у 10,30 часова 

Симулација измена: 10,45часова 

Старт, циљ: У оквиру такмичарског центра. 

Сатница: Старт у 11,00 часова 

Проглашење победника у 14,00 часова 

Категорије:                                                                                                                                                                                     

М/Ж 12,14 (Пионири/Пионирке) – два члана, (мушко – женско)                                                                                                                             

М/Ж 16 (Кадети/Кадеткиње) – два члана,     (мушко – женско)                                                                                                                             

М/Ж 18,20 (јуниори/ јуниорке) – три члана, (мушко – женско-мушко) или (женско – мушко – женско)                                                                                                                             

М/Ж 21Е,21Б,21А (Сениори/Сениорке) – три члана,   (мушко – женско - мушко)  или (женско – мушко – 

женско)                                                                                                                                               

М/Ж 35,45 (Млађи ветерани/Млађе ветеранке) – два члана,  (мушко – женско ) .                                                                           

М/Ж 55,65,70 (Старији ветерани/Старије ветеранке) – два члана, (мушко – женско). 

Пријаве: На мејл: oss@orijentiring.rs  Рок за пријаве уторак 17 мај.  Молимо имена пишите по горњој 

шеми.           

Уплате искључиво могу извршити клубови на жиро рачун: 205-24825-12, Оријентиринг савез Србије, 

Палмира Тољатија 5,локал 143л, 11070 Нови Београд 

Стартнина: Бесплатно за категорије М/Ж 12, 14 и 16, 18,20, за све остале категорије 400 динара за сваког 

члана штафете   Награде: Медаље, у сениорским категоријама пехари и медаље 



 

 

Тип трке: Спринт мешане штафете 

Терен: Тврђава са зидовима и пролазима, отвореним површинама и зеленим парковима. 
Карта: Калемегдан  1:4 000, Е 2,0 м, стање: март - април 2022,  

Мерење времена: SportIdent систем 

 

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

и извршен лекарски преглед. 

Такмичари учествују на сопствену одговорност! 

 

 

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. 



 

 

 

Дужина стаза и број контрола 

 

Категорија                                     Број КТ       Дужина стаза         Дужина стаза 

                                                                                Права линија         идеална линија 

Пионири/пионирке                        13                   1,3км                          1,4км 

Кадети/кадеткиње                         15                   1,8км                          1,9км 

Јуниори/јуниорке                           20                   2,0км - 2,2км            2,3км 

Сениори/сениорке                         23                   2,4км – 2,6км           2,8км 

Млађи ветерани/ветеранке        19                   2,0км – 2,1км           2,2км 

Старији ветерани/ветеранке       15                   1,8км – 1,9км           1,9км 

Опен                                                    15                   1,8км                          1,9км 

 

 

 


