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           Првенство Србије у оријентирингу 

           средња дистанца 
Организатор: Планинарскoспортски клуб „Победа”, Београд 
Сатница: Први старт: 11:00. Проглашење победниказбог 

здравствене ситуацијe неће бити одржано. 
ПРЕДСТАРТ: 2 минута пре стартних времена 

Директор такмичења: Бојан Комарчевић 
Контролор такмичења: Иван Буквић 
Клупски контролор: Владислав Матковић 
Планери стаза: Бојан Комарчевић, Чедомир Пауновић 
Опис терена: Већим делом отворен, благо валовит сапроходном 

трчљивом шумом 
Карта: РајацРавна Гора Југ, јул 2020, размера 1:10000/5m 
Реамбулација Драган Николић и Јосип Дућак, јуни, јули 2020. 
Категорије Према Правилнику ОСС и табели у прилогу 
Стартнина: М/Ж 12, 14, 16, 18, 20: бесплатно 

Рекреативна: 200 динара 
Деца до 10 година (Д10): бесплатно; 
400 динара за остале категорије 
Пријаве после рока и свака измена: додатних 100 
динара на постојећу стартнину 

Награде: За прва три места у свим такмичарским категоријама 
планиране су медаље и електронске дипломе. 

Начин пријаве: Преко ОРИС система или на snezanat@gmail.com 
Рок за пријаву: 22.09.2020. до 09:00 ( ујутру) 
Мерење времена: SPORTident систем; Изнајмљивање чипова 150 динара 
Информације: Снежана Тодосић – 064/8826-804 

Евентуалне примедбе и жалбе могу се пријавити контолору или директору трке 
најкасније 30 минута по завршетку трке. 

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

 

Такмичарски центар и циљ 
 

Координате: 44.110307, 20.158753 
 

Долазак до такмичарског центра 

Аутобус организатора полази за Равну Гору 
26.09.2020. у 7 сати из Скерлићеве улице. Повратак 
у недељу 27.09.2020. после такмичења. Цена 
превоза у оба правца 1.000 динара. Потребно је 
минимум 20 путника у аутобусу да би ишао. 

Смештај и исхрана 

- Хотел Колубара, 014/3440255 и 014/3440281 
- Код Горана, 014/3440363, 064 5273959 

- У сопственим шаторима поред планинарског 
дома, бесплатно уз најаву организатору 

- Постоји могућност исхране у такмичарском 
центру 

Уплате стартнина за „Дан чистих планина 2020“: 
На текући рачун: ПСК „Победа“ 325-9500600029789-20. 

Сврха уплате: Стартнина за „Дан чистих планина 2020“ 

Препоручује се електронско плаћање стартнине, присуство у ТЦ биће омогућено само за 
вође тимова и то за неодложне ситуације и уз ношење заштитних маски. Такмичари су у 
обавези да се придржавају здравствено хигијенских мера заштите од вируса Ковид 19, 
да држе растојање од других такмичара и организатора најмање 1,5м и да користи 
сопствено освежење. 
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Секретаријат за спорт и омладину града Београда и Влада Републике Србије – 
Министарство омладине и спорта допринели су у значајној мери реализацији наших 
пројеката обезбеђивањем неопходних средстава за њихово финансирање. 

 
 

 

 

 

Такмичари учествују на сопствену одговорност! 
 


