
Првенство Београда у микс штафетама 

Бежанијска коса – блок 49, 29.05.2022. - Позив 

 

Организатор: Оријентиринг савез Београда 

Покровитељ: Секретаријат за спорт и омладину града Београда 

Директор такмичења: Ђорђе Загорац 

Контролор такмичења: Марко Радовановић 

Сатница: Свечано отварање такмичења у 10:00 часова, састанак са вођама тимова у 10:15, карантин у 10:30, демонстрација  

                    измена штафета 10:45, масовни старт свих штафета у 11:00, проглашење у 13:30 часова 

Локација: Насеље Бежанијска коса – блок 49, аутобуси ГСП-а 74, 75, 76, 612, 708 – станица „Стојана Аралице“, 45, 70, 72, 82,  

                     60 – станица „СЦ Визура“ 

Такмичарски центар: Спортски центар „Студентски град“, улица Благоја Марјановића Моше – 

                                             https://goo.gl/maps/vpRy6vXhEekY9oGr8  

Тип трке: спринт штафете 

Карта: постојећа (стање: 2022. година, теренски рад и цртање: Сава Лазић), размера - 1:4000, Е=2м 

Терен: Урбана средина са пуно мањих улица, пролаза између кућа, један део су и парковске површине 

Категорије: пионири (мушко-женски пар), кадети (мушко-женски пар), јуниори (3 члана м-ж-м), сениори (3 члана м-ж-м), млађи  

                         ветерани (мушко-женски пар са напуњених 35 година и старији), старији ветерани (мушко-женски пар са  

                         напуњених 55 година и старији), опен тежа – појединачно, без ограничења у виду година, опен лакша –  

                         појединачно, без ограничења у виду година 

Пријаве: https://cutt.ly/AHxgU76 на: bgorijentiring@gmail.com закључно са 25.05.2022. 
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mailto:bgorijentiring@gmail.com


Стартнина: према одлуци ОСБ за категорије до 20 година - https://cutt.ly/YPJF429 - млади такмичари старости 20 година и  

                        млађи регистровани у београдским клубовима, без обзира на категорију – бесплатно, такмичари из клубова ван  

                        Београда у категоријама М/Ж 12 и 14 – 150 динара по члану екипе, такмичари из клубова ван Београда у  

                        категоријама М/Ж 16, 18 и 20 – 200 динара по члану екипе, остали - 500 динара по члану екипе, изнајмљивање  

                        чипа – 100 динара  

ПЛАЋАЊЕ: (1) клубови као правна лица на рачун Оријентиринг савеза Београда – сврха уплате «Стартнина за Првенство  

                                Београда у микс штафетама»   

                         (2) такмичари појединачно, као физичка лица, на лицу места у такмичарском центру искључиво у периоду од 08:30  

                               до 09:45 

НАПОМЕНА: (1) уколико клубови не изврше уплату преко рачуна закључно са петком 27.05.2022. њихови  

                             такмичари неће бити у могућности да стартују 

                       (2) уколико појединци као физичка лица не изврше уплату на лицу места у периоду од 08:30 до  

                            09:45 неће бити у могућности да стартују 

 

 Оријентиринг савез Београда је од 1. маја у систему е-фискализације, поседује фискалну касу и Правила под тачком 
напомене ће се стриктно поштовати. С обзиром да је генерални секретар Савеза лице задужено за руковање фискалном 
касом, као и да је уједно и једна од главних особа у организацији, неће бити у могућности да наплаћује стартнине током 
целог трајања такмичења, па се апелује на све да изврше своју обавезу правовремено како не би долазило до проблема. 

 

Награде: медаље, дипломе и победнички пехар такмичарима из београдских клубова у категоријама до 20 година, за  

                   сениорске и ветеранске категорије медаље и победнички пехар без обзира одакле клуб долази, за опен категорије –  

                   медаље и дипломе 

 

 

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

https://cutt.ly/YPJF429

