
Београдски 
спринт камп

14-16. фебруар 2022. године

Оријентиринг савез Београда организује тродневни

Град Београд - Секретаријат за спорт и омладину допринео је у значајној мери 
реализацији Београдског спринт кампа обезбеђивањем неопходних средстава 

за његово финансирање



ПРОГРАМ:

ПОН УТО СРЕ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
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28

Фебруар 2022.

❏ 14. фебруар преподне - спринт штафета 2x2 (2 такмичара у једном 

тиму, сваки трчи 2 пута један после другог)

❏ 14. фебруар послеподне - меморија

❏ 15. фебруар  преподне - коридор

❏ 15. фебруар послеподне - избор дугих варијанти са вештачким 

оградама

❏ 16. фебруар преподне - “сакупљање” великог броја контролних 

тачака

❏ 16. фебруар послеподне - интервали (3-4 пута 3-5 контрола)

❏ D категорија (почетници) имаће на свим тренинг-тркама класичне 

стазе које није тешко завршити (стазе неће бити тематске)



1. и 2. тренинг - Блокови 34 и 37, 
Понедељак, 14. фебруар

❏ 14. фебруар преподне - спринт штафета 2x2 (2 такмичара у 
једном тиму, сваки такмичар/ка трчи 2 пута један после 
другог, прве 2 измене трче са 1 чипом, а друге 2 са другим)

❏ Регистрација у такмичарском центру: до 10:00
❏ Састанак са тренерима и вођама тимова: 10:30
❏ Први старт: 11:00

❏ 14. фебруар послеподне - меморија (1, 2 или 3 контролне 
тачке треба да се запамте и пронађу задатим редолседом, 
такмичари могу да носе додатне описе свих контролних 
тачака са собом, а на картици коју гледају ће бити описи само 
за одређен број контрола које треба да запамте у том 
тренутку)

❏ Регистрација: до 14:00
❏ Састанак са тренерима и вођама тимова: 14:30
❏ Први старт: 15:00

Пример стазе за тренинг 
меморије, као и карта на којој 
ће се тренинг-трка одржати



3. тренинг - Земунски кеј
4. тренинг - Блокови 11A и 11B 

Уторак, 15. фебруар

❏ 15. фебруар преподне - коридор
❏ Регистрација у такмичарском центру: до 09:30
❏ Састанак са тренерима и вођама тимова: 10:00
❏ Први старт: 10:30

❏ 15. фебруар послеподне - избор дугих варијанти са 

вештачким оградама (вештачке ограде биће обележене на 
карти “out of bounds area & border” бордо симболима, а на 

терену црвеним тракицама)
❏ Вештачке ограде НЕ важе за D категорију
❏ Регистрација: до 14:00
❏ Састанак са тренерима и вођама тимова: 14:30
❏ Први старт: 15:00 Пример стазе за коридор 

тренинг, као и карта на којој ће 
се тренинг-трка одржати



5. тренинг - Блок 11C
6. тренинг - Блокови 28 и 29 

Среда, 16. фебруар

❏ 16. фебруар преподне - “сакупљање” великог броја 

контролних тачака (picking controls)

❏ Регистрација у такмичарском центру: до 09:30
❏ Састанак са тренерима и вођама тимова: 10:00
❏ Први старт: 10:30

❏ 16. фебруар послеподне - интервали (3-4 пута 3-5 

контрола)

❏ Регистрација: до 14:00
❏ Састанак са тренерима и вођама тимова: 14:30
❏ Први старт: 15:00

Пример стазе за “picking controls”, 
као и карта на којој ће се тренинг-

трка одржати



КАРТЕ & ТЕРЕНИ:
СВЕ ТРЕНИНГ-ТРКЕ СУ 

У КРУГУ ОД 2.5 КМ  

КАРТЕ #1

Све карте су нацртане у 
ISSprOM 2019 стандарду 

КАРТЕ #2

Све карте су ажуриране и 
потпуно нове

● Све карте & терене у Београду можете пронаћи на: 
http://bgorijentiring.org/takmicenja.html у секцији “Beogradske 
orijentiring karte” (jpeg фајлови постављени у 2019. години)

http://bgorijentiring.org/takmicenja.html


КАТЕГОРИЈЕ & ПРИЈАВЕ:

A - ТЕШКА
препорука: сениори, 
напреднији јуниори, 
ветерани у бољој кондицији

препорука: старији 
пионири, старији 
ветерани који угл. ходају

C - ЛАКШАB - СРЕДЊЕ ТЕЖИНЕ
препорука: кадети, 
ветерани у слабијој 
кондицији

D - ПОЧЕТНИЧКА
Препорука: млађи пионири 
слабијег знања и кондиције, 
као и почетници

ЗАЈЕДНО ЗАЈЕДНО ЗАЈЕДНО ЗАЈЕДНО

● До 10. фебруара 2022. на: 
http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=7189 - пријаве за 
2x2 штафете слати на: bgorijentiring@gmail.com са следећим подацима: име, презиме, 
клуб, категорија, редослед такмичара (један трчи 1. и 3. измену, а други 2. и 4.) и бројеве 
чипова (1 чип за прве две измене, а други за друге две измене)

http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=7189
mailto:bgorijentiring@gmail.com


СТАРТНИНЕ

СТАРТНИНА ЗА СТАРИЈЕ ОД 20 ГОД.

● 1.500,00 динара за 
све тренинг-трке

01
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04

СТАРТНИНА ЗА ОНЕ КОЈИ КОЈИ ПУНЕ 
20 ГОДИНА (2002. ГОДИШТЕ) И 
МЛАЂЕ, А КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ 

БЕОГРАДСКИХ КЛУБОВА 
● 400,00 динара за све 

тренинг-трке

СТАРТНИНА ПО ТРЕНИНГ-ТРЦИ

● 300,00 динара за старије од 
20 година, односно 100,00 
динара за оне који пуне 20 
година и млађе, а који нису 
чланови БГ клубова

СТАРТНИНА ЗА ОНЕ КОЈИ КОЈИ ПУНЕ 
20 ГОДИНА (2002. ГОДИШТЕ) И 
МЛАЂЕ, А КОЈИ ЈЕСУ ЧЛАНОВИ 

БЕОГРАДСКИХ КЛУБОВА 
● БЕСПЛАТНО



ОРГАНИЗАЦИОНИ 
ОДБОР

➔ Директор кампа: Ђорђе Загорац, председник Оријентиринг савеза Београда
➔ Технички директор: Сава Лазић, Генерални секретар ОСБ
➔ Тренери на кампу: Бојан Комарчевић (ПСК Победа), Мргуд Пајко (СУ Урбана шума), 

Ирина Јухас (ОК Диф) 
➔ Мерење времена (Sport ident): Предраг Крстић, члан УО ОСБ и ПСК Победа; 

Никола Спасковић, члан ПД Авала; Димитрије Анџић, члан ПСК Победа
➔ Фото/видео: Иван Настић

➔ Координатори протокола: Душан Крњаић, члан ПД Авала; Бојан Муњас и Ђорђе 
Аризановић, чланови ПСД Копаоник; Алекса Банковић, члан ПСК Победа, Дуња 
Татић, члан ОК Диф.



Додатне информације:
● SI систем обраде времена биће коришћен на свим тренинг-

тркама

● Такмичари наступају на сопствени ризик

● Наша ФБ страница: https://www.facebook.com/bgorijentiring 

● Наша инстаграм страница: https://www.instagram.com/bg.orijentiring/

● Контакт особа: Сава Лазић, Технички директор кампа

● Viber/WA: 0642593010

● Плаћања стартнине ослобођени су и: Матеја Радоичић, Душан Марковић, Тамара 

Коматовић, Дејан Паламаревић, Марија Трајковић, Дејан Чворовић и Јасмина Платиша, 

као победници Оријентиринг лиге Београда за 2021. годину.

https://www.facebook.com/bgorijentiring
https://www.instagram.com/bg.orijentiring/

