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Штафетнп првенствп Србије, 24.09.2016. 
Организатпр: Планинарски клуб „Ппбеда”, Бепград 
Сатница: Први старт: 11:00; Прпглашеое ппбедника: 15:00 
Директпр такмичеоа: Снежана Тпдпсић – 064/8826-804 
Кпнтрплпр такмичеоа: Иван Буквић 
Клупски кпнтрплпр: Владислав Маткпвић 
Планери стаза: Драган Никплић и Јпсип Дућак 
Опис терена: Терен са дпста земљишоих детаља, јаркпва, 

удубљеоа и вршчића, местимичнп каменит са већим 
и маоим каменим детаљима, углавнпм ппшумљен 
(буква и јела), нискп растиое на ппјединим делпвима 
знатнп птежава трчаое, ппгпдан за пријентиринг. 

Карта: Шумарева кућа – Дебелп брдп, стаое јул 2016. 
Теренски рад: Јпсип Дућак (2005. и 2016.) и Бприслав Стеванпвић 

(2005.) 
Реамбулација: Драган Никплић и Јпсип Дућак 
Категприје М/Ж: млађи пипнири (дп 12 гпд.), старији пипнири (дп 

14 гпд.), кадети (15-16 гпд.), јунипри (17-20 гпд.), 
сенипри (пд 16 гпд.), млађи ветерани (35-45 гпд.), 
старији ветерани (пд 45 гпд.), Опен и Рекреативна 

Брпј чланпва у штафети: Штафете у категпријама пипнира и кадета брпје пп 2 
члана а у усталим категпријама пп 3 члана. У мушким 
штафетама мпгу наступити женски такмичари у пквиру 
свпје узрастне категприје. 

Стартнина: Категприје пипнира и кадета бесплатнп, Категприје 
јунипра, ппен и рекреативна 200 динара, пстале 
категприје 400 динара. 

Награде: За прва три места у свим такмичарским категпријама 
пбезбеђене су диплпме и медаље 

Начин пријаве: Прекп ОРИС система или на маил snezanat@gmail.com 
Рпк за пријаву: 19.09.2016. дп 24:00 
Мереое времена: SPORTident систем; Изнајмљиваое чиппва 150 дин 

mailto:orijentiring.pobeda@gmail.com
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Такмичарски центар, смештај и уплате 

 

Такмичарски центар Рајац, планинарски дпм „Чика Душкп Јпванпвић“ 

GPS кппрдинате 
44°08'34.1"N 20°14'41.9"E 

(44.142804, 20.244964) 

Ппзиција на мапи птвпри мапу 

Дплазак дп такмичарскпг центра 

- Сппственим превпзпм 
- Организатпр пбезбеђује превпз у субпту 

24.09.2016., пплазак у 07:00 из Скерлићеве 
(птвпри мапу), ппвратак 25.09.2016. у 

ппслеппдневним сатима. Цена превпза 1000 
дин. Минималан брпј путника у аутпбусу је 40. 

Смештај и исхрана 

- Хптел Кплубара, 014/80-255 и 014/80-281 
- У сппственим шатприма ппред 

планинарскпг дпма, бесплатнп уз најаву 
прганизатпру 

- Приватни смештај: Туристичка 
прганизација Љиг, В. Иванпвић, 014/83-300 

- Ппстпји мпгућнпст исхране у такмичарскпм 
центру 

 
Уплате стартнина за „Дан чистих планина 2016“: 
На текући рачун: ПК „Ппбеда“ 355-1024872-24 кпд Впјвпђанске банке 

Сврха уплате: Стартнина за „Дан чистих планина 2016“ 

https://goo.gl/maps/W2thprBhDXt
https://goo.gl/maps/zmjASz62DQ82


Дан чистих планина 2016, Рајац, 24.09.2016. 
 

 

 Билтен 1 
3 

Јул 2016 

  

 
Евентуалне примедбе и жалбе мпгу се пријавити кпнтплпру или 
дуректпру трке најкасније 30 минута пп завршетку трке. 

Влада Републике Србије – Министарствп пмладине и сппрта и 
Секретаријат за сппрт и пмладину града Бепграда дппринели су у 
значајнпј мери реализацији наших прпјеката пбезбеђиваоем 
неппхпдних средстава за оихпвп финансираое.  

 

Кап и сваке гпдине уназад прекп 20 гпдина, тпкпм пвпг викенда, 24-25. 
09. на теренима Рајца пдржаће се низ манифестација у пквиру Дана 
чистих планина: Трпфеј Бепграда у планинарству у пквиру кпга ће бити 
такмичеоа у планинарскпј пријентацији, планинскпм трчаоу и 
планинскпм бициклизму, затим пешачеое из више праваца ка Рајцу, 
кплп Трекинг лиге кап и сусрети планинара Балкана. Ускпрп ће изаћи 
Билтен са детаљним инфпрмацијама у вези пвих манифестација. 

Такмичари учествују на сппствену пдгпвпрнпст! 
 


