
Првенство Београда у штафетама 2019. 
недеља 15. септембар, Авала

Технички билтен:

➔ Организатор: Оријентиринг савез Београда

➔ Директор такмичења: Ђорђе Загорац, Председник ОСБ

➔ Технички директор: Сава Лазић, Генерални секретар ОСБ

➔ Контролор трке: Предраг Крстић, члан УО ОСБ

➔ Контакт: 064 259 30 10 - Сава Лазић или на email: bgorijentiring@gmail.com

➔ Покровитељ: Секретаријат за спорт и омладину града Београда

➔ Такмичарски центар: Планинарски дом “Чарапићев брест”, Авала:

➔  https://drive.google.com/open?id=1g5eRwp0-VLdHuWm94KBeNFckVCqJfwPS&usp=sharing   

➔ Долазак и регистрација такмичара: 09:00-10:00 часова

➔ Сатница такмичења: масовни старт првих измена 11:00, проглашење 13:30 часова

➔ Тип трке: штафете, размера: 1:10.000/Е=5м

➔ Карта: постојећа 2015-2018; дорада: август/септембар 2019.

➔ Терен: Шума различите проходности, пуно рељефних облика, увала, гребена, потока

сувих јаркова, плитких рупа, камења. Прилично стрм терен.

➔ Планер и постављач стаза: Сава Лазић

➔ Пријаве: https://forms.gle/FoMe3NSFsMLJaC4c7 закључно са уторком 10.09.2019.

➔ Категорије: у табели са дужинама стаза. Одлука УО ОСБ је да све штафете буду сачињене 

од по 3 члана. Пријаве за индивидуално такмичење у ОПЕН категоријама са подацима 

(име, презиме, клуб, бр. чипа, изабрана стаза) на bgorijentiring@gmail.com 

➔ Старт ОПЕН категорије ће бити слободан у периоду од 11:15 до 11:45, овером старт 

станице. Такмичари ће добити дипломе и биће проглашени након проглашења штафета.

➔ Мерење времена: спорт идент

Град Београд - Секретаријат за спорт и омладину допринео је у значајној мери реализацији Првенства Београда у штафетама  обезбеђивањем неопходних средстава за његово финансирање

➔ Стартнина: бесплатно за категорије пионира, кадета и јуниора, за 

остале 1.200,00 РСД, односно 400,00 РСД за ОПЕН (индивидуално)

➔ Уплате: у такмичарском центру на дан такмичења или на текући 

рачун: 205-21338-94, сврха плаћања - Стартнина за Првенство 

Београда у штафетама 2019.

➔ Награде: Дипломе, пехари за све победничке штафете, а у 

категоријама пионира, кадета и јуниора додељиваће се и медаље

➔ Линије градског превоза, град - Авала: 402, 406Л до станице Бели 

поток центар, а затим 1.6км пешке (24 мин. хода) до ТЦ

➔ Такмичари наступају на сопствену одговорност!

Категорија Дужина стазе Успон Број 
контрола

Пионири/Пионирке 2.2 - 2.4 км 160м 10

Кадеткиње 2.3 - 2.5 км 180м 10

Кадети 2.6 - 2.7 км 185м 13

Јуниорке 2.6 - 2.7 км 190м 11

Јуниори 2.9 - 3.1 км 210м 12

Сениорке, Млађи ветерани 2.9 - 3.1 км 210м 12

Сениори 3.1 - 3.3 км 230м 13

Млађе ветеранке 2.6 - 2.7 км 185м 13

Старије ветеранке 2.3 - 2.5 км 180м 10

Старији ветерани 2.6 - 2.7 км 190м 11

Опен тежа 3.0 км 200м 15

Опен лакша 2.4 км 180м 12
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