Првенство Београда у микс штафетама
Церак Виногради, запад - 25.04.2021. - Позив
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 10:15 часова, демонстрација измене штафета у 10:40, масовни старт у 11:00 часова
проглашење победника у 13:00 часова

Тип трке: Спринт штафете, 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
Терен: урбан градски терен, пуно паркова, блокова зграда, игралишта, пролаза кроз зграде, вегетације
Категорије: млађи пионири (мушко-женски пар), старији пионири (м-ж пар), кадети (м-ж пар), јуниори (3 члана:

●

м-ж-м), сениори (3 члана: м-ж-м), млађи ветерани (м-ж пар), старији ветерани (м-ж пар),
Опен (индивидуално) Б, Опен (индивидуално) Ц
Такмичари који немају једног или два члана у штафети, а такмичили су се у 1. колу “Pro Serbia” Оријентиринг лиге
Београда, а желе и даље да освајају бодове за лигу, могу трчати 1. измену било које од горе наведених 7
категорија. При томе, пријављују се такође преко формулара у наставку позива (нпр. Опен Сениорска)

Пријаве: ексел/гугл табелу са пријавама (пример табеле https://cutt.ly/Gvt6j8F ) послати на bgorijentiring@gmail.com до
19.04.2021. у 24:00 часова, Опен Б и Ц такође иду кроз формулар уписујући се у место за 1. такмичара/ку

Стартнина: млади до 20 година из београдских клубова без обзира на категорију - бесплатно; такмичари из клубова
ван Веограда, према категоријама: млађи пионири - 150 динара по члану, кадети и јуниори - 200 динара
по члану, остали - 500,00 динара по члану микс штафете или индивидуално

Награде: Дипломе, медаље и победнички пехари за све екипе, за Опен: дипломе и медаље

Напомена: Такмичари наступају на сопствену одговорност!
Град Београд - Секретаријат за спорт и омладину допринео је у значајној мери реализацији Првенства Београда у микс штафетама
обезбеђивањем неопходних средстава за његово финансирање

