
Градско школско такмичење 

Церак Виногради, 12.05.2022. - Позив 

 

Организатор: Оријентиринг савез Београда 

Покровитељ: Секретаријат за спорт и омладину града Београда 

Директор такмичења: Ђорђе Загорац 

Технички директор: Сава Лазић, контакт: 064 259 30 10 

Контролор такмичења: Снежана Тодосић 

Сатница: отварање такмичарског центра у 09:00 часова, свечано отварање такмичења у 10:00, карантин у 10:30,  

                    састанак са вођама тимова у 10:45, први старт у 11:00, проглашење у 13:00 часова 

Локација: Насеље Церак Виногради  

Такмичарски центар: Основна школа „Уједињене нације“, прилаз из Космајске ул. - https://goo.gl/maps/eGY6MbyqSk4bWyxm9 

Тип трке: спринт дистанца 

Карта: постојећа (стање: 2022. година, размера - 1:4000, Е=2м) 

Терен: урбано насеље са пуно зграда, пролаза кроз зграде и различитих облика вегетације 

Категорије:  

(1) ЖОШ-12 – ученице основна школа (V и VI разред) 

(2) МОШ-12 – ученици основна школа (V и VI разред) 

(3) ЖОШ-14 – ученице основна школа (VII и VIII разред) 

(4) МОШ-14 – ученици основна школа (VII и VIII разред) 

(5) ЖСШ-16 – ученице средња школа (I, II, III и IV година) 

(6) МСШ-16 – ученици средња школа (I, II, III и IV година) 

 

https://goo.gl/maps/eGY6MbyqSk4bWyxm9


Пријаве: на мејл bgorijentiring@gmail.com до 09.05.2022. у 22:00 часова према форми која је у прилогу 

Награде: три првопласирана места у свакој категорији добијају медаље и дипломе, три првопласиране екипе у свакој  

                    категорији добијају пехар и диплому; три првопласиране основне и средње школе добијају пехар и диплому 

 

Додатне информације: 

 

 школе могу да пријаве по четири такмичара/ке у свакој категорији (један такмичар има права да наступи у само једној 
категорији) и постигнути појединачни резултати се рачунају за поједниначни пласман, за екипни пласман, као и за укупни 
пласман школе (бодови мушке и женске екипе у збиру); 

 пријаве слати искључиво према форми која је у прилогу Позива; 

 одређени број компаса за ученике који исти немају обезбедиће организатор, а позајмљени компас је потребно вратити 
одмах након очитавања чипа у такмичарском центру, а по преласку циљне линије; 

 сви пријављени ученици ће користити искључиво СИ картице за оверу контролних тачака, а позајмљене СИ картице је 
потребно вратити одмах након очитавања чипа у такмичарском центру, а по преласку циљне линије; 

 за све учеснике је обавезан лекарски преглед не старији од 6 месеци; 

 бодовање за појединачан пласман: 

 

 у случају једнаког броја бодова боља је школа која има више првих, других, ... места, а победник је школа која сакупи 
највећи број бодова; 

 временски лимит за који је потребно прећи стазу: 1 сат – након тог времена потребно је јавити се организатору у 
такмичарском центру; 

 пропозиције такмичења су у складу са Правилником за организацију такмичења Оријентиринг савеза Србије 

 

Место: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Бодови: 20 18 16 14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

mailto:bgorijentiring@gmail.com


Карактеристике стаза: 

 

Карта терена без контролних тачака: 

 

 

 

 Прославимо заједно светске дане 

оријентиринга 12-17.05.2022! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град Београд - Секретаријат за спорт и омладину допринео је у значајној мери реализацији Градског школског такмичења обезбеђивањем 
неопходних средстава за његово финансирање  

Категорија: ЖОШ-12 МОШ-12 ЖОШ-14 МОШ-14 ЖСШ-16 МСШ-16 

Дужина стазе (идеалном варијантом): 1.7 км 1.8 км 1.8 км 2.1 км 2.3 км 2.6 км 

Број контролних тачака: 10 12 12 11 12 15 

Успон: 35 м 35 м 40 м 40 м 40 м 45 м 


