
Првенство Београда на средњој дистанци
Кошутњак, 31.10.2021. - Технички билтен

Организатор: Оријентиринг савез Београда
Покровитељ: Секретаријат за спорт и омладину града Београда
Директор такмичења: Ђорђе Загорац, технички директор такмичења: Сава Лазић
Контролор такмичења: Властимир Марјановић
Сатница: Свечано отварање такмичења у 10:00 часова, састанак са вођама тимова у 10:15, 
                    први старт у 11:00, проглашење у 14:00 часова (ако се створе услови - и раније)
Дечија трка: пријава или на мејл: bgorijentiring@gmail.com или на лицу места - бесплатно. Биће организована у зони 
                           такмичарског центра (ТЦ) у периоду између 13:00 и 13:45 часова. Старт је отворен, а користиће се Sport 
                           Ident систем за обраду времена
Локација ТЦ: фискултурна сала Факултета спорта и физичког васпитања - https://goo.gl/maps/gNh7RP6DiGqHdFnXA
Тип трке: средња дистанца, размера - 1:10000, Е=5м. Нова карта (стање: 2020. година - Слободан Радовановић, 
                    провера и ажурирање: Сава Лазић, октобар 2021.)
Терен: валовит терен са шумом различите видљивости и трчљивости, богата мрежа путева, пуно детаља на карти
Локација старта и циља: 850м пешке или аутобусима градског превоза број 23 и 53 од станице “СЦ Кошутњак” 
(стајалиште број 510) до станице “Пионирски град” (стајалиште бр. 512) у правцу старта или у супротном правцу са 
станице “Пионирски град” (стајалиште бр. 513) до станице “СЦ Кошутњак” (стајалиште бр. 511) - путује се 1 станицу
Очитавање времена: у такмичарском центру (биће обележен пут до старта и циља, односно назад до ТЦ)
Категорије: за првенство Београда - М/Ж12, М/Ж14, М/Ж16, М/Ж18-20, као и отворене категорије: јединствена 
                         М/Ж21, М/Ж35, М/Ж45, М55, Ж65, М/Ж70, Опен лакша (С), Опен тежа (В), спојене су Ж45 и Ж55

Град Београд - Секретаријат за спорт и омладину допринео је у значајној мери реализацији Првенства Београда на средњој дистанци 
обезбеђивањем неопходних средстава за његово финансирање 
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Коначне карактеристике стаза:



Одлагање карте након преласка циљне линије:
● након истрчане трке, а по преласку циљне линије, такмичари су у обавези да оставе карту са којом су трчали у 

кесу предвиђену за то (са називом њиховог клуба); Карте ће бити подељене представницима клубова у 
такмичарском центру након старта последњег такмичара (око 12:30);

● кршење претходне тачке води аутоматској дисквалификацији

Коришћење тоалета и свлачионице: у згради сале где ће се налазити и такмичарски центар 
Освежење: флаширана вода
Напомена за такмичаре до 20 година београдских клубова који не остају на
проглашењу победника, њихове тренере и представнике клубова: имајте поштовања према 
организатору и другим такмичарима који остају на проглашењу јер таква слика не приличи озбиљним организацијама
Накнадне пријаве: послати упит на bgorijentiring@gmail.com ради провере да ли има вишка карата
Стартнина: млади до 20 година регистровани у београдским клубовима без обзира на категорију - бесплатно; 
                       такмичари из клубова ван Београда, према категоријама: М/Ж12 и М/Ж14 - 150 динара, 
                       М/Ж16, М/Ж18-20 - 200 динара, остали - 500,00 динара. Уплате на рачун ОСБ: 205-21338-94 (контактирати
                       секретара ОСБ за рачун пре уплате) - сврха уплате: Стартнина за Првенство Београда на средњој 
                       дистанци 2021, евентуално на лицу места у такмичарском центру у готовини
                       Изнајмљивање чипова: 150 динара
Награде: медаље, дипломе и победнички пехар за категорије до 20 година
                    такмичарима из београдских клубова, за остале - дипломе

Град Београд - Секретаријат за спорт и омладину допринео је у значајној мери реализацији Првенства Београда на средњој дистанци 
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Такмичари наступају на 
сопствену одговорност!
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