
ПРИЛОГ бр 1. 
 

 

Уз конкурс за организацију националних и међународних такмичења у 2021. години под 

покровитељством Оријентиринг Савеза Србије и Министарства омладине и спорта 

Републике Србије 

 

Оријентиринг Савез Србије прописује следеће 

КРИТЕРИЈУМЕ 

 

За техничку организацију трка за Првенство Србије где спадају: 

1. Појединачно првенство Србије на дугим дистанцама 

2. Појединачно првенство Србије на средњим дистанцама  

3. Појединачно првенство Србије у спринту  

4. Штафетно првенство Србије 

5. Спринт (микс) штафетно првенство Србије 

6. Појединачно нокаут спринт првенство Србије 

7. Појединачно првенство Србије у Trail оријентирингу 

8. МТБ-О Појединачно првенство Србије 

 

ПОТРЕБНО ЈЕ: 

- Да организатор има искуства и досадашње добре референце у организовању 

значајних такмичења у Србији; 

- Да место, терен и услови одржавања такмичење одговарају захтевима спровођења 

типа такмичења за које се кандидују а према Правилима. Терен треба да буде 

одобрен од стране овлашђеног контролора ОСС; 

- Да такмичење буде организовано на новом терену до сада некоришћеном или да 

терен није коришћен у 2020. години; 

- Да постоје друге погодности – предности које нуди организатор. 

- Да такмичење буде логистички опремљено са озвучењем и водитељем програма, 

победничким постољем, банером ОСС-а, заставама ОСС-а и Србије 

- Да циљна арена и такмичарски центар буду опремљени свим потребним 

привременим објектима за организацију и реализацију такмичења (циљна капија, 

шатори или просторије за пресвлачење, кетеринг, тоалети...) 

- Да на такмичарским картама буду истакнути симболи Министарства омладине и 

спорта, Оријентиринг савеза Србије и ИОФ-a 

Из разлога термина одржавања међународних такмичења (наступ репрезентације), 

оптималне спремности такмичара, и стабилних временских услова, Оријентиринг Савез 

Србије се определио за периодизацију такмичења за Првенство Србије. У складу са тим, 

одређени су термини одржавања такмичења за првенство Србије по дисциплинама: 

 

Р. 

бр. 

Дисциплина Општи термини Време 

одржавања 

1. Првенство Србије на средњим дистанцама 3. недеља у мају 

 

15.05.2021. 

2. Првенство Србије у спринту 4. недеља у мају, 

пре подне 

22.05.2021. 

3. Спринт штафетно првенство Србије 4. недеља у мају, 

после подне 

22.05.2021. 

4. Првенство Србије у Trail оријентирингу 1. викенд у 03.09,2021. 



септембру - субота 

5. МТБ-О Првенство Србије 1. викенд у 

септембру - недеља 

04.09,2021. 

6. Првенство Србије на дугим дистанцама 2. викенд у октобру 

- субота 

08.10.2021. 

7. Штафетно првенство Србије 2. викенд у октобру 

- недеља 

09.10.2021. 

8. Појединачно нокаут спринт првенство 

Србије 

 

Није одређено  

 

Напомена: Нокаут спринт је нова дисциплина нашег спорта, усаглашена са дисциплинама 

на Светским првенствима. Нисмо одредили датум, али је пожељно да буде у датумски 

блиско Првенству Србије у спринту и спринт штафетама. 

 

За организацију трка за Оријентиринг лигу Србије: 

ПОТРЕБНО ЈЕ: 

- Да организатор има искуства и досадашње добре референце у организовању 

значајних такмичења у Србији; 

- Да место, терен и услови где се одржава такмичење одговарају захтевима 

спровођења типа такмичења за које се кандидују а према Правилима ОСС. Терен 

треба да буде одобрен од стране овлашђеног контролора ОСС; 

- Да такмичење буде организовано на новом терену до сада некоришћеном или да 

терен није коришћен у 2020. години; 

- Да постоје друге погодности – предности које нуди организатор; 

- Да на такмичарским картама буду истакнути симболи Министарства омладине и 

спорта, Оријентиринг савеза Србије и ИОФ-a. 

 

 

За организацију трка за Светску Ранг листу: 

ПОТРЕБНО ЈЕ: 

- Да организатор има искуства и досадашње добре референце у организовању 

такмичења за првенство Србије и/или великих међународних такмичења у Србији; 

- Да место, терен и услови где се одржава такмичење одговарају захтевима 

спровођења типа такмичења за које се кандидују а према Правилима ОСС и ИОФ. 

Терен треба да буде одобрен од стране овлашђеног контролора ИОФ. 

- Да у тренутку кандидовања има отворене или отвори интернет странице клуба или 

такмичења. 

- Да се такмичење одржи на новом терену до сада некоришћеном; 

- Да има могућности да испуни све организационо техничке и финансијске захтеве 

ИОФ за организацију трке за светску ранг листу (WRE); 

- Да има могућности да испуни све захтеве МОС-а за организацију великих 

међународних такмичења; 

- Да постоје друге погодности – предности које нуди организатор; 

- Да такмичење буде логистички опремљено са озвучењем и водитељем програма, 

победничким постољем, банером ОСС, заставама Србије и ОСС; 



- Да циљна арена и такмичарски центар буду опремљени свим потребним 

привременим објектима за организацију и реализацију такмичења (циљна капија, 

шатори или просторије за пресвлачење, кетеринг, тоалети...) 

- Да на такмичарским картама буду истакнути симболи Министарства омладине и 

спорта, Оријентиринг савеза Србије и ИОФ-a. 

 


