
Трофеј Београда
Церак Виногради, запад - 24.04.2021. - Билтен 2

Организатор: Оријентиринг савез Београда
Покровитељ: Секретаријат за спорт и омладину града Београда
Директор такмичења: Ђорђе Загорац
Технички директор: Сава Лазић
Контролор такмичења: Вујадин Жагар
Локација: насеље Церак Виногради, ТЦ: ОШ “Уједињене нације”: https://goo.gl/maps/14gwWLDJU9aFDjsx5
Сатница: Отварање такмичарског центра у 09:00 часова, свечано отварање такмичења у 10:00 часова, 
                     карантин у 10:30 часова, први старт у 11:00 часова
Бодовање: Трофеј Београда за старије пионире и пионирке, Оријентиринг лига Србије 3. (5.) коло, 
                         WRE - World Ranking Event (трка за светску ранг листу за категорије елитних сениора и сениорки)
Дисциплина: спринт дистанца, размера - 1:4000, Е=2м
Карта: Нови део, теренски рад и цртање: Сава Лазић (март-април 2021.), а користиће се и мањи део старог дела
Зона забрањена за тренинг до 26.04.2021: https://cutt.ly/ixRG8mK
Терен: урбан градски терен, пуно паркова, блокова зграда, игралишта, пролаза кроз зграде, вегетације
Пријаве: https://oris.orijentiring.rs/takmicenja.php или на bgorijentiring@gmail.com до уторка 20.04.2021. у 23:00 часа. 
                  Сениори и сениорке су у обавези да се пријаве и путем ИОФ Евентор-а - https://eventor.orienteering.org/Events
Категорије: према Правилнику ОСС
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Стартнина: млади до 20 година из београдских клубова без обзира на категорију - бесплатно; такмичари из клубова
                        ван Веограда, према категоријама: предселекције, М/Ж12 и М/Ж14 - 150 динара, 
                        М/Ж16, М/Ж18 и М/Ж20 - 200 динара, М/Ж21Е - 600 динара, остали - 500,00 динара.

Категорија Дужина стазе ваздушном 
линијом

Дужина стазе идеалном 
варијантом

Бр. контролних 
тачака Успон

Предселекције 910 м 960 м 11 16 м

М/Ж12, Опен Ц 1.4 км 1.5 км 12 26 м

Ж14, Ж21Б, Ж70, Опен Б 1.7 км 2.0 км 15 34 м

М14, М21Б, Ж65, М70 1.9 км 2.2 км 15 34 м

Ж16, Ж21А, Ж55, М65 2.1 км 2.3 км 16 34 м

М16, М55, Ж18, Ж45 2.2 км 2.4 км 16 42 м

М18, М45, Ж20, Ж35 2.4 км 2.7 км 19 50 м

М20, М21А, М35 2.6 км 2.9 км 20 50 м

Ж21Е 2.7 км 2.9 км 21 58 м

М21Е 3.2 км 3.6 км 26 54 м



Награде: Дипломе и медаље за све категорије, за старије пионире и пионирке као главне носиоце Трофеја - 
                   посебне медаље и пехар за клуб са најбољим резултатима у оквиру ових категорија збирно, за 
                   победнике у категоријама елитних сениора и сениорки и пригодне награде.
 
                   Носиоце Трофеја и победнике трке за светску ранг листу ћемо 
                   прогласити на лицу места, а сви остали награђени добиће 
                   своја следовања преко представника клубова.

Напомена: Такмичари наступају на сопствену одговорност!

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


