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1. ДЕФИНИЦИЈЕ 

1.1. Пријентиринг је сппрт у кпме такмишар искљушивп уз ппмпћ карте и кпмпаса, за најкраће 
мпгуће време, треба да ппсети пдређени брпј ташака пбележених на терену.. 

1.2. Такмичеое у пријентирингу је дпгађај у кпјем се пдржавају трке у пп узрасним 
категпријама. 

1.3. Пријентиринг трка је трка ппјединашне наведене категприје на релевантнпј стази. Трка је 
ппдскуп такмишеоа. 

1.4. Такмичар је пспба мущкпг или женскпг ппла кпја се пријавила да ушествује у трци.  

1.5. Кпнтрплна тачка (у даљем тексту „кпнрпла“) је местп уцртанп на карти и пбележенп на 
терену крпз кпје такмишар мпра прпћи и прплазак пзнашити у картици трке. 

1.6. Стаза је збир кпнтрпла и делпва између старта и циља крпз кпје такмишар мпра прпћи 
тпкпм трке. Стаза такмишарима не сме бити ппзната пре стартпваоа. 

1.7. Дужина стазе је збир прпјекција у хпризпнталнпј равни ваздущних удаљенпсти између 
старта, старта са картпм, кпнтрпла пп датпм редпследу, пбавезних делпва и циља, при 
шему се пбавезни делпв мере у стварнпј дужини. У трци са слпбпдним избпрпм кпнтрпла, 
пшекује се да ће такмишар пдабрати најкраћи мпгући ппступак. У тркама за светску ранг 
листу (WRE) дужина стазе је најкраћа мпгућа реализпвана (никакп ваздущна) удаљенпст. 

1.8. Максимални усппн је збир свих усппна кпје ткмишар мпра да савлада пп идеалнпј 
варијанти прпласка стазе. Усппн је вище иннфпрмативнпг негп егзактнпг карактера. 

1.9. Категприја је ппдскуп такмишара кпји су пдређени пп пплу и узрасту. 

1.10. Учесници такмишеоа су такмишари, прганизатпри, тренери, пратипци такмишара, 
нпвинари, гледапци и друга физишка и правна лица кпја су ппзвана пд стране прганизатпра 
такмишеоа да пружају или кпристе услуге на такмишеоу. 

1.11. Нпсилац такмичеоа је сппртски савез (републишки или регипнални) кпји је пдгпвпран за 
реализацију такмишеоа.   

1.12. Технички прганизатпр такмичеоа је сппртскп удружеое или клуб (правнп лице) кпје 
прганизује такмишеое. 

1.13. Прганизатпр је свака пспба улљушена у припрему или реализацију ткмишеоа. 

1.14. Директпр такмичеоа је пспба кпја управља прганизаципним тимпм и пдгпвпрна је за 
ппщтпваое ппщтепбавезујућих закпнских прпписа у припреми, тпкпм реализације и за 
закљушеое такмишеоа. 

1.15. Главни кпнтрплпр такмишеоа је пспба пдређена пд стране нпсипца такмишеоа кпја је 
пдгпвпрна за ппщтпваое пвих правила. Тпкпм припреме и реализације такмишеоа, 
кпнтрплпр је ппсебнп пдгпвпран за питаоа из ташке 31. У слушајевима када се ради п 
првенствима Србије и пријентиринг лиги Србије, кпристи се назив Наципнални 
кпнтрплпр. 

1.16. Међунарпдни кпнтрплпр (IOF Adviser) је пспба пдређена пд стране ИПФ-а, кпја је 
пдгпвпрна за придржаваое ИПФ-пвих правила за такмишеоа из календара ИПФ-а (WRE). 
Међунарпдни кпнтрплпр и главни кпнтрплпр мпгу бити иста пспба. 

1.17. Ппстављач стазе је прганизатпр кпји дефинище ппјединашне стазе. 

1.18. Кључ карте је стандард пп кпјем се израђују карте за пријентиринг. Преглед прпписних 
кљушева карата дат је у Смерницама за израду и регистрацију карата у ПСС. 
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1.19. Инфпрмаципни систем ПРИС је веб апликација дпступна на адреси: 
https://oris.orijentiring.rs, кпји служи, између псталпг, за регистрацију такмишара за трке, 
пбјављиваое релевантних дпкумената за трке, укљушујући оихпве резултате. Упптреба 
пвпг инфпрмаципнпг система мпже бити пбавезна за такмишаре или прганизатпре. 

1.20. Клуб је сппртска прганизација кпја је пунпправни шлан Пријентиринг савеза Србије. 

1.21. Дпмаћи регипнални савез је прганизација пет или вище клубпва кпји се удружују на 
теритпријалнпј пснпви и кпја је пунпправни шлан Пријентиринг савеза Србије. 

1.22. У тркама са ппјединашним стартпм, такмишари се пријентищу и крећу пп терену независнп 
један пд другпг. 

1.23. У тркама са маспвним и лпвашким стартпм, такмишари се мпгу кретати неппсреднп један 
дп другпг, али фпрмат такмишеоа ипак захтева независнп пријентисаое. 

1.24. Типпви пријентиринг такмишеоа мпгу се разврстати према: 

• Нашину кретаоа: 

- пријентиринг трчаое (Foot Orienteering) 
- пријентиринг на скијама (Ski Orienteering) 
- пријентиринг на планинскпм бициклу (MTBO) 
- прецизни пријентиринг (Trail Orienteering) 
- други неппменути нашини 

• Времену такмишеоа: 

- дневнп (пп дану) 
- нпћнп (пп мраку) 

• Прирпди такмишеоа: 

- ппјединачнп (ппјединци се сампсталнп такмише) 
- штафетнп (два или вище шланпва екипе трше узастппне ппјединашне трке) 
- екипнп (два или вище ппјединаца сарађују у екипи) 

• Нашину на кпји се пдређује резултат такмишеоа: 

- такмичеое кпје се састпји пд једне трке (резултат једне трке је крајои 
резултат. Такмишари се мпгу такмишити у разлишитим тркама: 
трка А-, трка Б-, итд. где ће пласман такмишара из трке Б- бити ппсле (у наставку) 
пласмана такмишара из трке А-, итд.) 

- такмичеое кпје се састпји пд више трка (збир резултата двеју или вище трка, 
пдржаних тпкпм једнпг или вище дана, пдређују финални резултат) 

- такмичеое са квалификацијама (такмишари се квалификују за финалну трку 
крпз једну или вище квалификаципних трка у кпјима мпгу бити расппређени у 
разлишите групе. Резултат финалне трке је резултат целпг такмишеоа. Мпгу се 
пдржати А-, Б-, итд. финала, где ће пласман такмишара из Б- финала бити ппсле (у 
наставку) пласмана свих такмишара из А- финала, кпји су заврщили трку са свим 
КТ итд.) 

-  нпкаут спринт (такмишари се квалификују за нпкаут-секцију крпз једну или 
вище квалификаципних трка са интервалним стартпм. Нпкаут секција се састпји 
пд једне или вище рунди са некпликп паралелних трка са маспвним стартпм у 
кпјима се ппбедници квалификују за следећу рунду. Ппбедник се пдређује у 
ппследопј трци са маспвним стартпм.  

• Редпследу кпјим кпнтрпле мпрају бити ппсећене: 

- пдређеним редпследпм (прпписаним пд стране прганизатпра) 
- без пдређенпг редпследа (такмишар сам пдређује редпслед) 

https://oris.orijentiring.rs/
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• Дужини трке: 

- дуге дистанце 
- средое дистанце 
- спринт 
- пстале дистанце 

1.25. Првенствп Србије (ПС) у Пријентирингу је званишнп такмишеое кпје ппбеднику дпнпси 
титулу првака Србије. Такмишеое прганизује пвлащћени клуб ппд ппкрпвитељствпм ПСС. 

1.26. Дпмаћа регипнална првенства су званишна такмишеоа за титулу регипналнпг првака 
некпг регипна Србије. Регипнална првенства прганизују регипнални савези Пријентиринг 
савеза Србије. Регипнални савези су Пријентиринг савез Бепграда и Пријентиринг савез 
Впјвпдине. 

1.27. Пријентиринг лига Србије (ПЛС) је званишна серија такмишеоа кпја треба да пдреди 
најбпље пријентирце сезпне. Ппбеднику пве серије такмишеоа дпнпси титулу Првака 
Пријентиринг лиге Србије. Пва такмишеоа се прганизују ппд надзпрпм ПСС и пвлащћенпг 
клуба. Такмишеоа кпја се бпдују за ПЛС су дпмаћа регипнална првенства и друга 
такмишеоа кпја пдреди Кпмисија за такмишеоа. 

1.28. Такмичеоа ПСС су такмишеоа прихваћена пд стране Управнпг пдбпра ПСС у званишан 
календар такмишеоа ПСС. Такмишеоа прганизују клубпви шланпви ПСС, ппд надзпрпм 
ПСС. 

1.29. Сви учесници такмичеоа мпрају се придржавати пвих правила. Неппзнаваое правила 
не умаоује пдгпвпрнпст. 

2. ППШЕ ПДРЕДБЕ 

2.1. Пва правила ће се примеоивати на такмишеоима ПСС за првенства Србије (ПС) и 
пријентиринг лигу Србије (ПЛС). У даљем тексту, шланпви пвпг Правилника кпји иза брпја 
немају скраћеницу у загради, пднпсе се на сва набрпјана такмишеоа. Чланпви кпји се 
пднпсе самп на једнп или вище пд гпре ппменутих такмишеоа, пбележени су 
скраћеницама кпје се налазе на маргини ппред брпја шлана. Пваква специфишна правила 
имају првенствп над билп кпјим ппщтим правилпм са кпјим су у кплизији. 

2.2. Пва правила су пбавезујућа и за званишна такмишеоа нижег ранга кпја се прганизују у 
надлежнпсти теритпријалних Савеза у саставу ПСС (ПСБ, ПСВ и других теритпријалних 
савеза). 

2.3. Пва правила мпгу бити прпмеоена или прилагпђена нижим нивпима такмишеоа уз 
пдпбреое ПСС (щкплска такмишеоа и др.). 

2.4. Акп није другашије назнашенп пва правила се пднпсе на ппјединашна дневна пријентиринг 
такмишеоа тршаоем. 

2.5. Дпдатна регулатива кпја није у супрптнпсти са пвим правилима мпже бити прпписана пд 
стране прганизатпра. За тп је пптребнп пдпбреое пд стране кпнтрплпра такмишеоа ПСС. 

2.6. Пва правила и сва дпдатна регулатива су пбавезујућа за све такмишаре, тимске 
функципнере и друге пспбе кпје су ппвезане са прганизацијпм или су у кпнтакту са 
такмишарима. 

2.7. Сппртска правишнпст треба да буде впдећи принцип у тумашеоу пвих правила, пд стране 
такмишара, прганизатпра и жирија. 

2.8. За щтафете важе правила за индивидуална такмишеоа, укпликп није другашије решенп. 
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2.9. Управни пдбпр ПСС мпже пдредити специјална правила или нпрме кпје ће бити 
примеоиване, нпр. антидппинг правила, међунарпдна спецификација за карте за 
пријентиринг (ISOM и ISSOM), принципи ппстављаоа стазе, пписи кпнтрпла итд. 

2.10. Управни пдбпр мпже дпзвплити пдступаое пд пвих правила и упутстава. Захтев за дпзвплу 
за пваквп пдступаое ппднпси се Секретаријату ПСС најмаое 3 месеца пре пдржаваоа 
такмишеоа. 

2.11. Сви учесници такмичеоа наступају на сппствену пдгпвпрнпст  

2.12. Сви учесници такмичеоа мпрају се придржавати пвих правила. Неппзнаваое правила 
не умаоује пдгпвпрнпст. 

3. ПРПГРАМ ТАКМИЧЕОА 

3.1.  (ПС) Првенствп Србије у пријентирингу пдржава се сваке гпдине. Прпграм се мпра 
састпјати пд трке на средоим дистанцама, трке на дугим сдистанцама, трке у спринту, 
щтафетне трке, щтафетне спринт трке, кап и церемпнија птвараоа и затвараоа, времена за 
пдмпр и евентуалнп ппказнпг такмишеоа. Управни пдбпр ПСС мпже дпнети пдлуку да 
дисциплине раздвпји на вище такмишеоа. 

3.2. (ПЛС) Пријентиринг лига Србије пдржава се сваке гпдине. ПЛС за ппјединце се састпји пд 
пдређенпг брпја ппјединашних такмишеоа. 

3.3. (ПЛС) Управни пдбпр ПСС пдређује брпј и тип такмишеоа за ПЛС и, пп пптреби, специјална 
правила. 

4. ПРИЈАВА ТАКМИЧЕОА 

4.1. (ПС, ПЛС) Управни пдбпр расписује кпнкурс за ПС и ПЛС априла месеца за наредну гпдину. 
Сваки клуб кпји је шлан ПСС, мпже се кандидпвати за прганизацију такмишеоа ПСС. 

4.2. (ПС) Управни пдбпр ПСС мпже увести таксу за ппједина такмишеоа. Висина пвакве таксе 
мпра бити пбјављена најмаое месец дана пре закљушнпг датума за пријављиваое 
прганизпваоа тпг такмишеоа. 

4.3. (ПС, ПЛС) Клубпви щаљу пријаве секретаријату ПСС. Пријава мпра бити на званишнпм 
фпрмулару и мпра садржати све тражене инфпрмације и гаранције. 

4.4. Управни пдбпр ПСС мпже забранити такмишеое укпликп прганизатпр пдступи пд пвпг 
Правилника, нпрми, пдлука кпнтрплпра такмишеоа ПСС или ппдатака наведених у 
пријави. У тпм слушају прганизатпр не мпже захтевати пдщтету. 

4.5.  Пријаве мпрају стићи најкасније дп 1. маја, у гпдини кпја претхпди гпдини у кпјпј се 
такмишеое пдржава. На пснпву пријава, Кпмисија за такмишеоа предлаже кпји клуб треба 
да дпбије прганизацију такмишеоа, п шему кпнашну пдлуку дпнпси Управни пдбпр. 

4.6. Пп пснпву кпнкурса, ПСС склапа угпвпре са клубпвима за свакп такмишеое, ппјединашнп. 

4.7. Најкасније дп 20. маја, Кпмисија за такмишеоа дпнпси предлпг календара за следећу 
гпдину кпји упућује Управнпм пдбпру на усвајаое. Финални календар такмишеоа за 
наредну гпдину, утврђује Управни пдбпр ПСС најкасније дп 20. јуна. 

4.8. (ПЛС) Сваки клуб мпже пријавити вище такмишеоа, рангираних пп припритету. 

5. КАТЕГПРИЈЕ 

5.1. Такмишари су ппдељени пп категпријама у зависнпсти пд ппла и гпдищта. Жене се мпгу 
такмишити у мущким категпријама. 
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5.2. Такмишари кпји имају 20 гпдина или млађи припадају пдређенпј категприји све дп краја 
календарске гпдине у кпјпј пуне ту гпдину старпсти. Пни мпгу наступатиу старијим 
категпријама све дп категприје 21 (укљушујући и ту катехприју). 

5.3. Такмишари кпји имају 21 гпдину или старији припадају пдређенпј категприји пд ппшетка 
календарске гпдине у кпјпј пуне ту гпдину старпсти. Пни мпгу наступати у млађим 
категпријама све дп категприје 21 (укљушујући и ту категприју). 

5.4. Главне такмишарске категприје се називају Ж21 и М21, за жене пднпснп мущкарце. Уместп 
слпва Ж и М мпгу бити упптребљена слпва W и М. 

5.5. Елитне категприје (Е) мпгу бити прганизпване јединп за старпсне категприје 21. Пне мпрају 
бити пгранишене самп на ушещће такмишара кпји су пд стране ПСС дпбили статус елитних 
такмишара на пснпву свпјих ппзиција на ранг листама (WRЕ, ПЛС и др). 

5.6. Укпликп има сувище пријављених такмишара за једну категприју, пва мпже бити ппдељена 
у паралелне категприје. Ппдела елитне категприје мпра бити заснпвана на ранијим 
резултатима такмишара. 

6. УЧЕШЋЕ 

6.1. Тпкпм једне календарске гпдине такмишар мпже наступати самп за један клуб. 

6.2. Такмишари кпји представљају један клуб мпрају бити регистрпвани за тај клуб. 

6.3. Сваки клуб кпји ушествује на такмишеоу, између свпјих функципнера пдређује впђу екипе 
кпји је пспба за кпнтакт између екипе и прганизатпра. Оегпва је дужнпст да се стара да 
оегпв тим дпбије све неппхпдне инфпрмације. 

6.4. Да би мпгли да ушествују на такмишеоу, држављани Републике Србије мпрају имати 
пверен здравствени преглед за бављеое сппртпм. Сви такмишари ушествују на 
такмишеоима на сппствену пгдпвпрнпст. Држављани Републике Србије без лекарскпг 
прегледа мпгу наступати у категприји СППРТ ЗА СВЕ. 

6.5. (ПС) На ПС мпгу ушествпвати и страни држављани али се оихпв резултат не рашуна за 
титулу првака Србије. 

7. ТРПШКПВИ 

7.1. Трпщкпве прганизпваоа такмишеоа снпси прганизатпр. Да би ппкрип деп трпщкпва 
прганизатпр мпже наплаћивати стартнину. (ПС, ПЛС) Изнпс стартнине пдпбрава Управни 
пдбпр ПСС 

7.2. Сваки клуб или такмишар ппјединац, пдгпвпран је за плаћаое стартнине какп је наведенп у 
ппзиву. Ппстављени временски рпк за плаћаое стартнине не мпже бити дужи пд 30 дана 
пре ппшетка такмишеоа. Прганизатпр мпже ппнудити и пдпбрити специјалне пппусте за 
раније пријаве и уплате. 

7.3. За закаснеле пријаве мпже се увести дпдатна дпплата. Висина пве дпплате мпра бити 
пдпбрена пд стране кпнтрплпра такмишеоа ПСС и не мпже бити већа пд 100% пд пснпвне 
стартнине. 

7.4. Сваки клуб или такмишар ппјединац снпси трпщкпве: путпваоа на такмишеое, смещтаја, 
хране и трансппрта између места смещтаја и такмишарскпг центра, пднпснп терена за 
такмишеое. Укпликп је прганизатпр прпписап пбавезнп кприщћеое званишнпг превпза дп 
терена за такмишеое, цена превпза мпра бити укљушена у стартнину. 

7.5. Трпщкпве пута кап и лпкалне трпщкпве за кпнтрплпра такмишеоа ПСС и ппмпћника 
пдређених пд стране ПСС, снпси прганизатпр. Све трпщкпве за кпнтрплпра такмишеоа ПСС 
и ппмпћника пдређених пд стране клуба прганизатпра, снпси прганизатпр. 
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7.6. За кпнтрплпре такмишеоа ПСС предвиђене су и накнаде за оихпв рад (таксе) а шију висину 
утврђује Управни пдбпр ПСС. Исплата пве накнаде пада на терет ПСС, а пп дпбијаоу 
извещтаја пд стране кпнтрплпра. 

8. ИНФПРМАЦИЈЕ П ТАКМИЧЕОУ 

8.1. Све инфпрмације и церемпније мпрају бити на српскпм језику, а пп пптреби и на некпм пд 
светских језика. Званишне инфпрмације мпрају бити у електрпнскпм или писанпм пблику. 
Пне мпгу бити усмене јединп у хитним слушајевима и кап пдгпвпри на питаоа на састанку 
тимских представника. 

8.2. Инфпрмације пд стране прганизатпра или кпнтрплпра такмишеоа ПСС мпрају бити дате у 
фпрми билтена. Билтени се щаљу свим клубпвима. Кппија свакпг билтена мпра бити 
ппслата Секретаријату ПСС. Акп су пптребне дпдатне инфпрмације биће ппслате свим 
пдгпварајућим клубпвима. Укпликп се ПС прганизује паралелнп са неким другим 
такмишеоем (мемпријал и сл.) мпрају се израдити ппсебни билтени за пба такмишеоа. 

8.3. Билтен 1 (увпдне инфпрмације) мпра да садржи следеће ппдатке: 
• Назив прганизатпра и имена директпра такмишеоа и кпнтрплпра такмишеоа ПСС; 
• Име-на планера стаза; 
• Адреса и брпј телефпна за инфпрмације; 
• Местп; 
• Датуми и типпви такмишеоа; 
• Категприје и билп каква пгранишеоа за ушещће; 
• Мпгућнпсти за тренинг; 
• Забраоена ппдрушја; 
• Пстале карактеристике такмишеоа; 
• Ппследои дан и адреса за пријаве; 
• Стартнина за такмишаре; 
• Ппследои дан и адреса за плаћаое стартнине; 
• Мпгућнпсти, типпви и цене смещтаја и исхране; 
• Ппследои дан за резервацију званишнпг смещтаја; 
• Ппис ппнуђенпг трансппрта; 
• Ппис терена, климатских услпва и мпгућих ризика; 
• Размера и еквидистанција карате; 
• Прпграм такмишеоа (прелиминарни); 
• Наппмене п такмишарскпј ппреми (акп је неппхпднп); 
• Адреса и телефпн/фаx пспбе задужене за медије; 

8.4. (ПС, ПЛС) Билтен 2 (инфпрмације п такмишеоу) мпра садржати следеће ппдатке: 
• Детаљан прпграм такмишеоа, укљушујући и сатницу; 
• Детаљи п терену; 
• Преглед пристиглих пријава или линк дп интернет странице са системпм за 

електрпнскп пријављиваое; 
• Дпзвпљена пдступаоа пд правила; 
• Адреса и телефпн канцеларије такмишеоа; 
• Детаљи п смещтају и исхрани; 
• Сатница трансппрта; 
• Дужина, укупан усппн, брпј кпнтрплних ташака и места за псвежеое за сваку стазу - 

за щтафету за сваку измену; 
• Време састанка клупских представника; 

8.5. (ПС, ПЛС) Билтен 3 (дпдатне инфпрмације п такмишеоу) мпра да садржи кпнашне детаље п 
такмишеоу. 
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8.6. (ПС, ПЛС) Билтен 1 мпра бити пбјављен 2 месеца пре такмишеоа, Билтен 2 - 1 месец пре 
такмишеоа, а Билтен 3 - пет дана пре такмишеоа. 

8.7. На псталим такмишеоима билтени мпгу бити сппјени. 

9. ПРИЈАВЕ 

9.1. Пријаве мпрају бити дпстављене према инструкцијама датим у Билтену 1. За свакпг 
такмишара или клупскпг званишника мпра бити наведенп најмаое следеће: презиме и име, 
брпј СИ картице, пун датум рпђеоа, клуб и брпј такмишарске легитимације ПСС. Закаснеле 
пријаве мпгу бити пдбијене. Такмишари се мпгу пријавити и прекп електрпнскпг система за 
пријаве ПРИС. За WRE трке пријаве за категприје М/Ж 21Е врще се прекп IOF Eventora. 

9.2. Прганизатпр мпже забранити старт такмишарима или екипама кпје нису измириле пбавезе 
стартнина, а дпгпвпр п таквпм плаћаоу није ппстигнут. 

9.3. Резервације и ушещће за смещтај мпрају стићи дп прганизатпра у времену наведенпм у 
Билтену 1. 

9.4. (ПС) У щтафетама, замена имена шланпва екипе или оихпвпг стартнпг расппреда, мпра 
стићи дп прганизатпра најкасније дп 12.00 шаспва један дан пре такмишеоа. 

10. ПУТПВАОЕ И ПРЕВПЗ 

10.1. Сваки клуб је пдгпвпран за прганизацију сппственпг путпваоа на такмишеое и са 
такмишеоа. 

11. ТРЕНИНГ 

11.1. (ПС, ПЛС) На захтев, пре такмишеоа мпра се ппнудити мпгућнпст тренинга. 

11.2. (ПС, ПЛС) Свим такмишарима мпрају бити пбезбеђени једнаки услпви за тренинг. Терен и 
карте мпрају бити щтп је мпгуће слишнији пнима за такмишеое. 

12. СТАРТНИ РЕДПСЛЕД И РАСППРЕД У КВАЛИФИКАЦИПНЕ ГРУПЕ 

12.1. Приликпм интервалнпг (ппјединашнпг) старта, такмишари стартују у једнаким интервалима. 
Приликпм маспвнпг (групнпг) старта, сви такмишари из једне категприје стартују у истп 
време. У щтафетним тркама пвп се пднпси самп на такмишаре из прве измене. Приликпм 
старта за запстаткпм (пптера, лпвашки старт), такмишари стартују ппјединашнп у 
временским интервалима кпји су пдређени оихпвим претхпдним резултатима 
(запстаткпм за впдећим). На ппјединашним такмишеоима са екипним бпдпваоем, врщи се 
пплудиригпвани жреб, такп да се извлаше стартни брпјеви за редпслед стартпваоа екипа 
шији такмишари стартују наизменишнп један иза другпг, а редпслед стартпваоа такмишара у 
пквиру једне екипе пдређује сама екипа. 

12.2. Жреб стартних брпјева мпже се пбавити јавнп или без присуства публике. Мпже се 
пбављати ппмпћу рашунара или рушнп. Стартни редпслед мпра пдпбрити кпнтрплпр 
такмишеоа ПСС. 

12.3. Стартна листа мпра се пбјавити дан пре такмишеоа или на сам дан такмишеоа, а пре 
састанка представника екипа. Укпликп се квалификације пдржавају истпг дана када и 
финале, стартна листа за финале мпра се пбјавити најмаое 1 шас пре првпг старта финала,  

12.4. Имена свих правилнп пријављених такмишара и тимпва жребаће се, шак и акп такмишар 
није стигап. Пријаве без имена (бланкп) неће се узимати у пбзир за жребаое. 



10/38  

12.5. (ПС) За интервални старт у пквиру једне категприје, минимални стартни интервал за дуге 
дистанце је 3 минута, за средое дистанце је 2 минута, а за спринт је 1 минут. 

12.6. За интервални старт, стартни редпслед ће бити пдређен насумице за све трке псим за 
финалне трке на такмишеоима са квалификацијамаза кпје ће се стартни редпслед 
пдређиватие према резултатима из квалификација (ппбедници квалификација стартују 
ппследои и такп редпм). Укпликп се прганизује Првенствп Србије без квалификаципне 
трке, стартна листа се пдређује такп да такмишари стартују пбрнутим редпследпм у пднпсу 
на прпщлпгпдищои пласман у истпј дисциплини. У тпм слушају, такмишари кпји се 
претхпдне гпдине нису такмишили, ппстављају се на стартну листу насумишним 
редпследпм испред пних кпји су претхпдне гпдине ушествпвали на ПС у тпј дисциплини. 
Жребаое се мпже извести и пп стартним групама, у слушају да је такп прпписанп. 

12.7. Приликпм интервалнпг старта, такмишари из истпг савеза (на међунарпдним 
такмишеоима), или клуба (на дпмаћим такмишеоима), не мпгу стартпвати један иза 
другпг, узастппнп. Укпликп буду жребани да стартују узастппнп један иза другпг, такмишар 
кпји је следећи на стартнпј листи биће убашен између оих. Акп се пвп дпгпди на крају 
жребаоа или на крају стартних група, такмишар кпји је на стартнпј листи испред оих, биће 
убашен између оих. 

12.8. Пре жребаоа за маспвни старт, стартни брпјеви се дпдељују разлишитим кпмбинацијама 
стаза. Кпмбинације стаза држе се у тајнпсти дпк сви такмишари не стартују. 

12.9. Некпмплетне щтафете и щтафете састављене пд такмишара из вище клубпва, стартују 
најмаое 15 минута ппсле званишнпг старта щтафета. 

13. САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЕКИПА 

13.1. (ПС, ПЛС) Прганизатпр мпра пдржати састанак са представницима екипа најмаое један 
шас пре ппшетка такмишеоа. Кпнтрплпр такмишеоа ПСС ће впдити или надгледати 
састанак. 

13.2. (ПС, ПЛС) Такмишарски материјал (стартни брпјеви, стартне листе, најнпвије инфпрмације, 
итд.) прганизатпр мпра урушити представницима клубпва пре ппшетка састанка. 

13.3. (ПС, ПЛС) Представницима екипа мпра се пмпгућити да, укпликп желе, ппстављајупитаоа 
тпкпм састанка. 

14. ТЕРЕН 

14.1. Терен мпра бити прикладан за ппстављаое захтевних такмишарских стаза. 

14.2. (ПС) Мпра се изабрати терен на кпме дуже време није билп такмишеоа, или терен кпји, 
иакп је кприщћен, неће дати преднпст пнима кпји су ту већ наступали. 

14.3. Терен за такмишеое мпра бити прпглащен забраоеним за пбиласке шим се пдлуши где ће 
се такмишеое пдржати. 

14.4. Укпликп је пптребнп да некп ппсети такмишарски терен, мпра пбезбедити дпзвплу 
прганизатпра. 

14.5. На терену се мпрају ппщтпвати сва правила защтите прирпде, щуме, дивљаши, приватне 
свпјине итд. 

15. КАРТЕ 

15.1. Карте, пбележаваое стаза и дпдатна прещтампаваоа мпрају бити нацртана и пдщтампана 
у складу са Међунарпднпм спецификацијпм за карте за пријентиринг ИПФ (ISOM или 
ISSOM) и правилима ПСС. За пдступаое је пптребна дпзвпла Кпмисије за карте ПСС. 
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15.2. Размера карте за дуге дистанце је 1:15.000, за средое дистанце и щтафете је 1:10.000, за 
спринт (укљушујући и спринт щтафете ) је 1:4.000 или 1:5.000. Размера карте за категприје 
М/Ж 12 и старије пд М/Ж 35 мпже бити за дуге дистанце 1:10.000 уместп 1:15.000 и за 
средое дистанце 1:7.500 уместп 1:10.000. 

15.3. Грещке на карти или измене кпје су настале на терену пд тренутка щтампаоа карте, мпрају 
бити прещтампане (мащински или рушнп), укпликп имају утицаја на такмишеое. 

15.4. (ПС, ПЛС) Карте мпрају бити защтићене пд влаге и пщтећеоа. 

15.5. Акп већ ппстпје претхпдна издаоа карте терена на кпме се пдвија такмишеое, пна мпрају 
бити јавнп истакнута и дпступна свим такмишарима дан пре такмишеоа. 

15.6. На дан такмишеоа, такмишарима и тимским функципнерима је забраоена упптреба билп 
какве карте терена за такмишеое, укпликп немају дпзвплу прганизатпра. 

15.7. Такмишарска карта мпра пд стране прганизатпра бити припремљена такп да не буде већа 
негп щтп је пптребнп такмишару да би истршап целу стазу. 

15.8. Кпнтрплу израде карте врщи кпнтрплпр такмишеоа ПСС. 

16. СТАЗЕ 

16.1. Стазе мпрају бити у складу са Принципима за ппстављаое стаза ИПФ (Прилпг 2). 

16.2. Квалитет стаза увек мпра бити на највищем нивпу. Стазе мпрају пмпгућити прпверу 
вещтине пријентисаоа, кпнцентрације и физишке сппспбнпсти такмишара. Све стазе мпрају 
захтевати кприщћеое щирпкпг спектра технике пријентиринга. Стазе на средоим 
дистанцама и у спринту мпрају захтевати виспк степен кпнцентрације, прецизнп шитаое 
карте и шестп дпнпщеое пдлука. Стазе на дугим дистацама мпрају захтевати правилан 
избпр варијанте. 

16.3. Дужина стазе је дужина у правпј линији пд старта, прекп кпнтрплних ташака дп циља. 
Пдступаое пд праве линије мпже бити самп, и јединп, пкп физишки непрелазних препрека 
(виспке пграде, језера, непрелазне литице итд.), забраоених ппдрушја и пбележених 
праваца. 

16.4. Укупан усппн на стази би требалп да буде исказан кап усппн у метрима дуж најкраћег 
лпгишнпг пута. 

16.5. У щтафетама, кпнтрпле би требалп да буду разлишитп кпмбинпване за разлишите екипе, 
али све екипе мпрају тршати исту укупну стазу. Акп тп терен и кпнцепција стазе дпзвпли, 
дужине стаза за ппједине измене мпгу бити знатнп разлишите. У свакпм слушају, збир 
ппбеднишких времена пп изменама мпра бити у пквиру прпписанпг. Укпликп су планиране 
знатнп разлишите стазе, све екипе мпрају тршати разлишите дужине стазе истим 
расппредпм (нпр. најкраћу стазу сви трше у истпј - другпј измени итд.). 

16.6. (ПС) За финалне трке на средоим и дугим дистанцама, у већини слушајева би требалп да 
кпнтрпле за мущке и женске стазе буду пдвпјене. 

16.7. Стазе за щтафете мпрају бити такп ппстављене да пмпгуће следећа ппбеднишка времена у 
минутима: 

сенипри (М/Ж 21): 
жене  мушкарци   
30-40  30-40   щтафете пп свакпј измени 
90-105  90-105   щтафете укупнп 
12-15  12-15   спринт-щтафете пп свакпј измени 
55-60  55-60   спринт-щтафете укупнп 

млађе и старије категприје: 
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жене  мушкарци   
30-40  30-40   щтафете пп свакпј измени 
90-105  90-105   щтафете укупнп 

16.8. Стазе за средое и дуге дистанце, спринт и нпкаут спринт мпрају бити такп ппстављене да 
пмпгуће следећа ппбеднишка времена у минутима: 

Катег. 
Жене Мушкарци 

средое дуге средое дуге 

12 15 25 15 25 

14 15 30 15 30 

16 20 45 20 50 

18 20 50 20-25 60 

20 20-25 55 20-25 70 

21 Б 20-25 40-50 20-25 50-60 

21 А 20-30 50-60 25-30 70-80 

21 Е 30-35 70-80 30-35 90-100 

35 25 55 25 70 

40 20 50 20 65 

45 20 45 20 60 

50  45  55 

55  45  50 

60  45 20 50 

Дужине стаза у спринту ппставити такп да пшекиванп време 
ппбедника за све категприје буде 12 дп 15 минута. 

Нпкаут спринт: квалификације 8 дп 10 миннута 
Нпкаут спринт: трке са маспвним стартпм 6 дп 8 минута 

Табела 1: Ппбедничка времена у минутима за средое и дуге дистанце, спринт и нпкаут спринт 
пп категпријама  

16.9.  (ПС ПЛС) За ПЛС прганизатпр мпра припремити најмаое 12 стаза кпје ће кпристити све 
категприје из Табеле 1 + Ппен. За ПС прганизатпр мпра припремити најмаое 10 стаза кпје 
ће кпристити све категприје + Ппен. Мущке и женске елитне (ПЛС), пднпснп сенипрске 
(ПС) категприје мпрају имати сппствене стазе. 

17. ЗАБРАОЕНЕ ЗПНЕ И ПРАВЦИ 

17.1. Правила прпписана пд стране прганизатпра у циљу защтите живптне средине, кап и све 
инструкције кпје се на тп пднпсе, мпрају стриктнп ппщтпвати сва лица кпја су у вези са 
такмишеоем. 

17.2. Забраоене ппврщине или ппасна места, забраоени правци, линијски пбјекти шије је 
прелажеое забраоенп итд. мпрају бити пписани у инфпрмацији и пбележени на карти. 
Акп је пптребнп, пне мпрају бити пбележене и на терену. Такмишари не смеју ппсећивати, 
пратити или прелазити такве пбласти, путеве или пбјекте. 

17.3. Пбавезни правци, места за прелазак и прплази мпрају бити јаснп пбележени на карти кап 
и на терену. Такмишари су пбавезни да прате пунпм дужинпм сваку пбележену депницу 
свпје стазе. 

18. ППИСИ КПНТРПЛНИХ ТАЧАКА 

18.1. Прецизна лпкација кпнтрплних ташака мпра бити дефинисана пписпм кпнтрплне ташке. 

18.2. Пписи кпнтрплних ташака мпрају бити у фпрми симбпла и у складу са Пписима кпнтрплних 
ташака ИПФ. 
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18.3. Пписи кпнтрплних ташака, наведени пп правилнпм редпследу за сваку такмишарску стазу, 
мпрају бити пришврщћени или пдщтампани на предопј страни такмишарске карте. 

18.4. За категприје М/Ж21Е, на старту такмишеоа мпрају бити ппнуђени дпдатни пписи 
кпнтрплних ташака, идентишни пнима на карти (18.3). Прганизатпр мпже ппнудити и 
псталим категпријама дпдатни ппис кпнтрплних ташака акп му технишке мпгућнпсти тп 
дпзвпљавају. 

19. ППСТАВЉАОЕ КПНТРПЛНИХ ТАЧАКА И ППРЕМА 

19.1. Кпнтрплна ташка задата на карти, мпра бити јаснп пзнашена на терену и ппремљена такп да 
такмишару пмпгући да дпкаже свпје присуствп на истпј. 

19.2. Свака кпнтрплна ташка мпра бити пбележена трпстранпм призмпм димензија страница 30 
х 30 cm. Свака страница мпра бити ппдељена пп дијагпнали, где је гпроа пплпвина беле а 
дпоа наранчасте бпје (PMS 165). 

19.3. Кпнтрплна призма у прирпди мпра бити ппстављена на пбјекту назнашенпм на карти, у 
складу са пписпм кпнтрплне ташке. Кпнтрплна призма мпра бити видљива када такмишар 
угледа ппзицију пзнашену на карти. 

19.4. Међуспбни размак између две суседне кпнтрплне ташке не сме бити маои пд 30 метара 
(25 m за карте размере 1:5.000, 1:4.000 или 1:3.000), укпликп се ради п разлишитим 
пбјектима на кпјима су ппстављене кпнтрпле. Размак између кпнтрпла се мери правпм 
линијпм. Акп се ради п кпнтрплним ташкама на истпветним или слишним пбјектима, 
размак не сме бити маои пд 60 метара на картама размере 1:10.000 и 1:15.000, пднпснп 
50 метара на картама размере 1:5.000 и крупнијим. 

19.5. Кпнтрпла треба да буде ппстављена такп да присуствп лица кпје је пверава не мпже 
знашајнп ппмпћи псталим такмишарима да прпнађу кпнтрплну ташку. 

19.6. Свака кпнтрпла мпра бити пзнашена кпдним брпјем, кпји се мпра налазити на кпнтрпли 
такп да такмишар приликпм пвере мпже јаснп прпшитати брпј. Брпјеви маои пд 31 се не 
мпгу кпристити за кпдне пзнаке. Цифре мпрају бити црне на белпм, висине пд 3 дп 10 cm и 
дебљине линије пд 5 дп 10 mm. Кпдни брпјеви кпји су ппстављени хпризпнталнп мпрају 
бити ппдвушени укпликп ппстпји мпгућнпст ппгрещне интерпретације брпја збпг пбрнутпг  
шитаоа. 

19.7. Да би се пбезбедип несметан прплаз такмишара, пптребнп је пбезбедити дпвпљну 
кплишину уређаја за пверу кпнтрпле, имајући у виду фреквентнпст дпласка такмишара на 
кпнтрплну ташку.  

19.8. Укпликп предвиђенп време ппбедника прелази 30 минута, на стази се мпра пбезбедити 
псвежеое најмаое на сваких 25 минута, према предвиђенпм времену ппбедника. Акп 
прпгнпзирана температура ваздуха тпкпм такмишеоа прелази 25oC, пвп треба да буде и 
шещће. 

19.9. (ПС, ПЛС) Прганизатпр мпра пбезбедити псвежеое на старту и циљу. 

19.10. Кап псвежеое мпра бити ппнуђена бар впда упптребљиве температуре. Укпликп су 
ппнуђена разлишита псвежавајућа пића, пна мпрају бити јаснп пзнашена. 

19.11. За све кпнтрплне ташке за шију сигурнпст ппстпји сумоа, мпра се пбезбедити шуваое. Пвп 
шуваое мпра бити пбављенп на нашин кпји ни једнпг такмишара неће дпвести у бпљу или 
лпщију ппзицију у пднпсу на друге такмишаре. Чуварима кпнтрплне ташке је забраоенп да 
дају билп какве инфпрмације такмишарима. 
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20. СИСТЕМ ЗА ПВЕРАВАОЕ KT 

20.1. На Првенствима Србије искљушивп се упптребљава СППРТИдент (СИ) електрпнски систем 
за пверу кпнтрплних ташака. На пвим такмишеоима мпрају ппстпјати и резервни системи у 
виду перфпратпра или дпвпљнпг брпја папирића димензије најмаое 1х1 cm на кпјима је 
уписана кпдна пзнака дптишне кпнтрплне ташке. Ппред електрпнскпг система и резервни 
системи су пбавезни на кпнтрплнпј ташки. 

20.2. Сваки такмишар је пдгпвпран за правилну припрему СИ шипа (правилнп шищћеое, прпвера 
и пвера СТАРТ-станице). 

20.3. Сваки такмишар је пдгпвпран за исправан прелазак стазе и пверу сваке кпнтрплне ташке. 
СИ шип мпра недвпсмисленп ппказати да је такмишар пбищап све кпнтрплне ташке. 

20.4. Такмишар кпјем недпстаје пвера кпнтрплне ташке или је пвера нејасна, неће дпбити 
пласман дпк се недвпсмисленп не устанпви да дп непвераваоа кпнтрпле није дпщлп збпг 
оегпве грещке. У тим ванредним пкплнпстима мпгу се кпристити други дпкази да је 
такмишар ппсетип кпнтрплну ташку кап щтп су евиденције службених лица прганизатпра, 
видеп снимци, или пшитаваое кпнтрплних станица. У свим псталим слушајевима такви 
дпкази нису прихватљиви и такмишар мпра бити дисквалификпван. У слушају упптребе 
СппртИдента, пвп правилп знаши да: 
- Акп СИ станица не ради, или изгледа да не ради, такмишар је дужан да кпристи 

резервне системе кпји су ппнуђени (перфпратпри или папирићи) у супрптнпм ће 
бити дисквалификпван. 

- Акп такмишар пребрзп пвери СИ станицу и не дпбије ппвратни сигнал са станице, 
СИ-шип неће садржавати пверу, те ће такмишар бити дисквалификпван, (шак и акп је 
СИ станица регистрпвала брпј СИ шипа такмишара кап непптпуну пверу). 

- Такмишар мпже захтевати да прганизатпр пшита запис са билп кпје станице уз 
пплагаое кауције пд 2.000 динара. Акп се у станици пшита запис исправне пвере пд 
стране такмишара, такмишару се мпра признати пвера КТ и вратити кауција. У 
другпм слушају прганизатпр ће задржати кауцију.  

20.5. Такмишар кпји изгуби СИ шип, не пвери кпнтрплу или ппгрещним редпследпм пбиђе 
кпнтрплне ташке, биће дисквалификпван. 

20.6. Укпликкп такмишар нпси две бескпнтактне картице, пбе мпрају бити на једнпј руци. Записи 
са пбе картице се сабирају у један запис. 

21. ППРЕМА 

21.1. Укпликп није другашије пдређенп, избпр пдеће и пбуће за такмишеое је слпбпдан. 

21.2. Стартни брпјеви мпрају бити јаснп видљиви и мпрају се нпсити на грудима, или на грудима 
и леђима такмишара. Стартни брпјеви не смеју бити већи пд 25x25 cm са брпјкама кпје су 
виспке најмаое 10 cm. Стартни брпјеви се не смеју савијати нити сећи. 

21.3. Једина ппмпћна средства за навигацију кпја се тпкпм такмишеоа мпгу кпристити пд стране 
такмишара су: карта и ппис кпнтрпла (кпје пбезбеђује прганизатпр) и кпмпас. Пстала 
ппмпћна навигаципна средства нису дпзвпљена. 

21.4. Такмишар за време такмишеоа не мпже кпристити ппрему за телекпмуникацију. На 
међунарпдним, већим регипналним и WRE такмишеоима, такмишару није дпзвпљенп 
кприщћеое уређаја за глпбалнп ппзиципнираое (ГПС) са дисплејпм или навпђеое аудип 
сигналпм. Прганизатпр мпже затражити пд такмишара да нпси ГПС уређај за праћеое. 

21.5. На међунарпдним такмишеоима такмишари не смеју нпсити дреспве других држава – 
савеза. 
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22. СТАРТ 

22.1. На ппјединашним такмишеоима упбишајен је интервални старт. На щтафетним 
такмишеоима упбишајен је маспвни старт. 

22.2. На такмишеоима са квалификаципним тркама, први старт финалне трке мпже бити 
најраније 150 минута ппсле ппследљег старта квалификаципних трка.  

22.3. Свим такмишарима се мпра пбезбедити најмаое 30 минута за непметану припрему и 
загреваое у стартнпј зпни. У прпстпру за загреваое мпгу бити јединп такмишари кпји јпщ 
нису стартпвали и оихпви тимски званишници. 

22.4. Старт мпже бити прганизпван са пре-стартпм кпји се налази на једнпм крају зпне за 
загреваое. Укпликп ппстпји пре-старт, шаспвник кпји такмишарима и званишницима екипа 
ппказује време такмишара кпји се ппзивају, мпра бити ппстављен на пре-старту, а 
такмишари мпрају бити прпзвани или им име мпра бити приказанп на дисплеју. Ппсле пре-
старта, дпзвпљенп је самп присуствп такмишара кпји стартују и нпвинарима, укпликп су у 
пратои прганизатпра. 

22.5. На стартнпм месту мпра бити виднп истакнут стартни сат кпји ппказује званишнп време. 
Укпликп није прганизпван пре-старт, прпзива се име такмишара кпји треба да стартује, или 
је пнп истакнутп на други нашин. 

22.6. Старт мпра бити такп прганизпван да такмишари кпји касније стартују или друге пспбе, не 
мпгу видети карте, стазе, избпр пута или правац ка првпј кпнтрпли. Укпликп је пптребнп, 
мпже се пбележити пут дп места где ппшиое пријентисаое. 

22.7. Такмишари узимају свпју карту када је оихпвп стартнп време или ппсле тпга. Такмишар је 
пдгпвпран да узме праву карту. Стартни брпј такмишара или оегпвп име или категприја 
мпра бити назнашена на карти или ппред карте, такп да буде видљива такмишару пре негп 
щтп стартује. 

22.8. Ташка где ппшиое пријентиринг мпра на карти бити пбележена трпуглпм а на терену 
кпнтрплнпм призмпм, али без СИ станице. 

22.9. Такмишарима кпји грещкпм прганизатпра закасне на старт, биће дпзвпљенп да стартују са 
нпвим стартним временпм. 

22.10. У слушају маспвнпг или лпвашкпг старта, такмишар треба да стартује щтп пре. 
У слушају интервалнпг старта, акп такмишар стигне на старну линију са закащоеоем маоим 
пд ппла стартнпг интервала, стартпваће пдмах. 

22.11. У слушају интервалнпг старта, акп такмишар закасни на стартну линију за вище пд ппла 
стартнпг интервала у пднпсу на оегпвп стартнп време, стартпваће у нареднпм дпступнпм 
стартнпм интервалу. 

22.12. Такмишарима кпји закасне на старт свпјпм кривицпм, биће дпзвпљенп да стартују. 
Прганизатпр ће пдредити када пни мпгу стартпвати, узимајући у пбзир мпгући утицај на 
друге такмишаре. Време ће им бити рашунатп кап да су стартпвали у свпм пригиналнпм 
стартнпм времену. Такмишарима кпји закасне на старт кривицпм прганизатпра биће 
дпдељенп нпвп стартнп време. 

22.13. Измена између шланпва щтафете се врщи дпдирпм. Измена се мпже прганизпвати и такп 
щтп шлан щтафете кпји заврщава трку узме карту за следећег шлана свпје щтафете и преда 
му је уместп дпдира. 

22.14. За исправну и правпвремену измену щтафета, пдгпвпрнпст снпсе такмишари, шак и када 
прганизатпр прганизује пбавещтаваое п дплазећим екипама. 

22.15. Прганизатпр мпже, уз сагласнпст кпнтрплпра такмишеоа ПСС, прганизпвати маспвни старт 
за касније измене щтафета кпје јпщ нису стартпвале. 
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22.16. Прганизатпр мпже уредити једну или вище зпна за карантин, у циљу спрешаваоа размене 
инфпрмација п стазама између такмишара кпји су стартпвали са пнима кпји пшекују да 
стартују. Прганизатпр пдређује када такмишари и шланпви тимпва мпрају бити у карантину. 
Прганизатпр би требалп да пбезбеди тпалет, псвежеое, щатпр и сл. за пне кпји у 
карантину шекају да стартују. Укпликп такмишар или тимски званишник ппкуща да уђе у 
карантин ппсле датпг времена, улазак му мпже бити забраоен. Прганизатпр мпже 
забранити упптребу телекпмуникаципних уређаја у карантину. 

23. ЦИЉ И МЕРЕОЕ ВРЕМЕНА 

23.1. Такмишеое се заврщава за такмишара у тренутку када пређе линију циља. Сви такмишари 
кпји су стартпвали су у пбавези да прпђу линију циља и изврще пшитаваое. 

23.2. Улазак у циљ мпра бити пграђен тракпм или кпнппцем или пградпм. Ппследоих 20 метара 
мпрају бити у правпј линији. 

23.3. Циљна линија мпра бити щирпка најмаое 1, 5 метара за интервални старт и 3 метра за 
групни старт и мпра бити ппд правим углпм на правац уласка у циљ. Ташна ппзиција циљне 
линије мпра бити јаснп видљива такмишарима кпји јпј се приближавају. 

23.4. Када такмишар пређе циљну линију, или заврщи измену, мпра предати кпнтрпплни картпн 
или пшитати ппдатке из шипа. Укпликп прганизатпр захтева, такмишар мпра предати 
такмишарску карту. 

23.5. Време прпласка крпз циљ је пдређенп пверпм циљне станице. Време се запкружује на 
целе секунде. Време се исказује у сатима, минутима и секундама или самп у минутима и 
секундама. 

23.6. (ПС), (ПЛС) На такмишеоима кпја имају маспван старт или старт са задрщкпм, п финалнпм 
пласману пдлушује време пвере циљне кпнтрпле, истп кап и при интервалнпм старту.На 
међунарпдним такмишеоима кпја имају маспван старт или старт са задрщкпм, судије на 
циљу пдлушују п финалнпм пласману и један шлан жирија мпра бити присутан кпд циљне 
линије. 

23.7. Уз дпзвплу кпнтрплпра такмишеоа ПСС, прганизатпр мпже пдредити максималнп време за 
прплазак стазе за сваку категприју. 

23.8. У зпни циља мпра ппстпјати медицинска ппмпћ и медицинскп пспбље кпје је ппремљенп 
за рад у щуми. 

23.9. Максималнп време преласка стазе је: 
•спринт:    50 минута 
•средое дистанце:   120 минута 
•дуге дистанце:   3 шаса за жене и  4 шаса за мущкарце 
•щтафете:    4,5 шаспва 
• спринт щтафете:   120 минута 
•нпкаут спринт квалификације: 30 минута 
•нпкаут спринт маспвни старт: 15 минута 

24. РЕЗУЛТАТИ 

24.1. Незванишни резултати мпрају бити пбјављени и истакнути у зпни циља у тпку такмишеоа. 

24.2. Званишни резултати мпрају бити пбјављени најкасније 4 шаса ппсле најкаснијег 
максималнпг времена такмишара кпји је ппследои стартпвап. Резултати мпрају бити јавнп 
пбјављени и дпстављени впђама тимпва и акредитпваним медијима истпг дана када је 
пдржанп такмишеое, а Секретаријату ПСС и Кпмисији за такмишеоа, најкасније 3 дана пд 
дана пдржаваоа такмишеоа, у пдгпварајућпј фпрми. 
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24.3. Акп се ппсле квалификаципне трке пдржава финална трка у истпм дану, резултат 
квалификаципне трке мпра се пбјавити најкасније 30 минута ппсле ппследоег 
максималнпг времена такмишара кпји је ппследои стартпвап. 

24.4. Званишни резултати мпрају пбухватити све такмишаре кпји су ушествпвали. У щтафетама, 
резултати мпрају садржати имена такмишара пп стартнпм редпследу и време сваке измене 
кап и кпмбинацију стазе кпју је сваки такмишар тршап. 

24.5. Кпд интервалнпг старта, у слушају да два или вище такмишара имају истп време, биће 
пласирани на исту ппзицију. Следећа(е) ппзиција(е), пп реду ће пстати празна(е). 

24.6. Кпд групнпг и лпвашкпг старта, ппредак кпјим такмишари улазе у циљ пдређује оихпв 
пласман. Кпд щтафета ппредак екипа се пдређује према пласману шлана щтафете кпји трши 
ппследоу измену. 

24.7. У щтафетама, када се примени групни старт за касније измене, збир ппјединашних времена 
шланпва щтафете пдређује пласман екипе кпја је узела ушещће у таквпм маспвнпм старту. 
Екипе кпје ушествују у групнпм старту за касније измене, биће пласиране иза свих екипа 
кпји су пбавили измене и заврщили трку на упбишајени нашин. 

24.8. Такмишари или екипе кпје прекпраше максималнп дпзвпљенп време не улазе у пласман. 

24.9. (ПЛС) У Пријентиринг лиги Србије за ппјединце, резултати најбпљих такмишеоа свакпг 
ппјединца се бпдују за укупан пласман. Детаље пкп система бпдпваоа дпнпси Управни 
пдбпр ПСС у фпрми Правилника за Пријентиринг лигу Србије за пдређену гпдину а 
најмаое 3 месеца пре првпг такмишеоа. Детаљи пкп система бпдпваоа дати су у Прилпгу 
брпј 2 пвпг Павилника. 

24.10. (ПС) У щтафетама, резултати некпмплетних тимпва и тимпви са такмишарима из вище  
клубпва неће се узимати у пбзир за пдређиваое пласмана и неће се ппјавити у званишним 
резултатима. 

24.11. (ПЛС) Секретаријат ПСС ће сашинити званишни укупни пласман ппсле сваке групе 
такмишеоа, ппслаће их свим клубпвима кпји су ушествпвали или ће их ппставити на 
званишне интернет странице ПСС. 

24.12. Резултат се рашуна за прелазак целе сазе. Није дпзвпљенп елиминисати делпве стазе на 
пснпву парцијалних времена, укпликп тп није унапред предвиђенп (нпр. прелазак 
прпметнпг пута). 

25. НАГРАДЕ 

25.1. Прганизатпр прганизује дпстпјанствену церемпнију дпделе награда. 

25.2. Награде за мущкарце и жене мпрају бити једнаке. 

25.3. Укпликп два такмишара заузму истп местп, сваки мпра дпбити пдгпварајућу медаљу или 
диплпму. 

25.4. (ПС) Титула Првака Србије се дпдељује за следећа такмишеоа: 
•спринт за жене и за мущкарце, 

•средое дистанце за жене и за мущкарце, 

•дуге дистанце за жене и за мущкарце, 

•щтафете за жене и за мущкарце, 

•спринт-щтафете. 

25.5. (ПС) Мпрају бити дпдељене следеће награде: 
• првп местп златна (ппзлаћена) медаља, 
• другп местп сребрна (ппсребрена) медаља, 
• треће местп брпнзана медаља. 
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Медаље ће пбезбедити ПСС или клуб прганизатпр. 

25.6. (ПС) Награде дпдељују представник клуба прганизатпра и председник или званишна лица 
ПСС. Мпгуће је да награде уруши евентуални ппшасни гпст, али уз присуствп представника 
клуба прганизатпра и ПСС. 

25.7. У щтафетама и спринт щтафетама сваки шлан щтафете дпбија пдгпварајућу медаљу или 
диплпму. 

25.8. (ПЛС) Пп три првп-пласирана такмишара у свим категпријама у укупнпм пласману 
Пријентиринг лиге Србије дпбијају награде пд стране ПСС и зваое Првак Пријентиринг 
лиге Србије за категприју у кпјпј се такмишип. 

25.9. Церемпнија дпделе награда мпра се пдржати у рпку пд 3 шаса пд ппследоег старта. 
Пбавеза је псвајаша награда да присуствују дпдели награда. Првп се прпглащава 
трећепласирани, а затим другппласирани, и на крају првппласирани (ппбедник). У слушају 
да се прпглащава вище пд три првппласирана, првп се прпглащава најслабије пласирани. 

25.10. У пдређеним такмишарским категпријама мпгу се дпдељивати ппсебне награде сппнзпра. 

26. СППРТСКП ППШТЕОЕ 

26.1. Пспбе кпје су на билп кпји нашин ушествују на пријентиринг такмишеоу, мпрају се ппнащати 
сппртски и ппщтенп и пдржавати дух пријатељства. Такмишари мпрају ппказати 
ппщтпваое према свпјим кплегама, функципнерима, нпвинарима, гледапцима и 
станпвницима кпји живе у пбласти где се такмишеое пдржава. На сампм терену такмишари 
мпрају бити щтп је мпгуће тищи. 

26.2. Билп каква ппмпћ са стране или ппмпћ других такмишара у тпку такмишеоа је забраоена, 
псим акп није реш п ппвреди. Дужнпст је свих такмишара да ппмпгну ппвређенпм 
такмишару. 

26.3. Дппинг је забраоен. Анти-дппинг правила ПСС се пднпсе на сва такмишеоа ПСС и Управни 
пдбпр ПСС мпже захтевати да се спрпведе дппинг кпнтрпла. На првенствима Србије 
пбавезне су две гпдищое анти-дппинг кпнтрпле. 

26.4. Прганизатпр, уз сагласнпст кпнтрплпра такмишеоа ПСС, мпже пдлушити да унапред пбјави 
терен пдржаваоа такмишеоа. Укпликп пвп није пбјављенп, званишници мпрају држати у 
тајнпсти пбласт и терен на кпме ће такмишеое бити пдржанп. У свакпм слушају ппдаци п 
стазама се мпрају држати у тајнпсти. 

26.5. Забраоен је сваки ппкущај пбиласка терена пднпснп тренинга на истпм. Забраоени су и 
билп какви ппкущаји да се пре или тпкпм такмишеоа дпђе дп инфпрмација п стазама, 
псим пних инфпрмација кпје даје прганизатпр. 

26.6. Прганизатпр мпра забранити ушещће свакпм такмишару кпји је тпликп дпбрп уппзнат са 
теренпм или картпм да би на пснпву тпга уживап преднпст у пднпсу на пстале такмишаре. 
У пваквим слушајевима пдлука ће се дпнети уз кпнсултацију са кпнтрплпрпм такмишеоа 
ПСС. 

26.7. Клупски функципнери, такмишари, представници медија и гледапци се мпрају држати за 
оих пдређених места. 

26.8. Судије на кпнтрплним местима не смеју пметати нити успправати такмишаре, кап ни 
давати билп какве инфпрмације. Пни мпрају бити тихи, нпсити неупадљиву пдећу и не 
смеју ппмагати такмишарима да прпнађу кпнтрплу. Пвп се такпђе пднпсина пстале пспбе 
на терену, на пр. представнике медија. 

26.9. Када једнпм пређе циљну линију, такмишар се без пдпбреоа прганизатпра не сме враћати 
на терен. Такмишар кпји је пдустап мпра тп пријавити на циљу и предати карту и кпнтрплни 
картпн. Такви такмишари ни на кпји нашин не смеју утицати на такмишеое или ппмагати 
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другим такмишарима. 

26.10. Такмишар кпји прекрщи билп кпје правилп, или извуше кприст пд крщеоа билп кпјег 
правила, биће дисквалификпван. 

26.11. Пстале пспбе кпје прекрще билп кпје правилп биће ппзване на дисциплинску пдгпвпрнпст. 

26.12. Прганизатпр мпра зауставити или птказати трку акп пп билп кпм пснпву ппстане јаснп да су 
се ппјавиле пкплнпсти при кпјима трка ппстаје ппасна за такмишаре, званишнике или 
гледапце. 

26.13. Прганизатпр мпра прекинути трку акп се ппјаве пкплнпсти кпје трку претварају у 
пшигледнп неппщтенп такмишеое. 

26.14. Клађеое на пријентиринг такмишеоа је забраоенп за такмишаре кпји ушествују у 
такмишеоу кпје је предмет ппкладе, прганизатпре и званишнике екипа кпје ушествују на 
такмишеоу. Оима је такпђе забраоенп да ппдржавају или прпмпвищу клађеое. Оима је 
такпђе забраоенп да ушествују у билп кпјим кпруптивним радоама везаним за клађеое. 

27. ЖАЛБЕ 

27.1. Жалба мпже бити улпжена на крщеое пвих правила или на прганизатпра такмишеоа. 

27.2. Жалбу мпгу ппднети јединп тимски званишници или такмишари. 

27.3. Жалба се ппднпси прганизатпру у писанпм пблику, щтп је пре мпгуће. П пдлукама пп 
жалби пдлушује прганизатпр. Ппднпсилац жалбе мпра бити пдмах пбавещтен п дпнетпј 
пдлуци. 

27.4. За жалбе се не наплаћује никаква такса. 

27.5. Прганизатпр мпже пдредити временскп пгранишеоеза ппднпщеое жалби. Ппсле пвпг 
рпка жалбе ће се разматрати јединп акп се у жалби и пбразлпжи ваљани разлпг за 
кащоеое у ппднпщеоу. 

28. ПРПТЕСТ 

28.1. На пдлуку прганизатпра п жалби мпже се улпжити прптест. 

28.2. Прптест мпгу улпжити званишници тимпва и такмишари. 

28.3. Прптест се у писанпм пблику ппднпси жирију најкасније 15 минута ппщтп прганизатпр 
пбавести ппднпсипца жалбе п пдлуци пп жалби. Ппсле пвпг рпка прптест ће се разматрати 
јединп акп се у прптесту и пбразлпжи ваљани разлпг за кащоеое у ппднпщеоу. 

28.4. За прптест се не наплаћује никаква такса. 

29. ЖИРИ 

29.1. Жири се фпрмира да би пдлушивап п прптестима. 

29.2. Жири се састпји пд три шлана из разлишитих клубпва. Чланпве жирија бирају представници 
клубпва на састанку пре ппшетка такмишеоа. Акп се ради п WRE трци, ппжељнп је да 
шланпви жирија буду из разлишитих држава. 

29.3. Кпнтрплпр такмишеоа ПСС председава жиријем и нема правп гласа. 

29.4. Представник прганизатпра има правп да ушествује у раду жирија, али без права гласа. 

29.5. Прганизатпр мпра ппступити према пдлукама жирија, на пример да такмишара 
дисквалификпванпг пд стране прганизатпра ппнпвп врати у такмишеое, да дисквалификује 
такмишара, да ппнищти резултате у некпј категприји или да пптврди резултате кпје је 
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прганизатпр прпгласип неважећим. 

29.6. Пдлуке жирија су пунпважне јединп када су дпнете у пунпм саставу. У хитним слушајевима 
прелиминарне пдлуке мпгу бити дпнете укпликп се већина шланпва жирија сагласи са 
оима. 

29.7. Укпликп се шлан жирија изјасни некпмпетентним или укпликп није у стаоу да испуни 
задатке кпје му ппставља рад у жирију, кпнтрплпр такмишеоа ПСС пдређује замену. 

29.8. Укпликп жири кпнстатује знашајнп крщеое правила, пн мпже - ппред инструкција кпје даје 
прганизатпру - предлпжити Управнпм пдбпру ПСС да пспбу кпја је правила прекрщила 
искљуши из неких или свих будућих такмишеоа ПСС. 

29.9. Ни један шлан жирија не мпже бити из клуба прганизатпра. Жири се мпра састпјати пд 
мущких и женских шланпва. 

30. АПЕЛ 

30.1. Апел се ппднпси прптив крщеоа пвих правила укпликп жири јпщ није кпнституисан или 
укпликп је такмишеое заврщенп и жири је распущтен. 

30.2. Апел мпгу ппднети јединп клубпви. 

30.3. Апел се ппднпси у писанпм пблику Секретаријату ПСС щтп је пре мпгуће. 

30.4. За апел се не наплаћује никаква такса. 

30.5. Управни пдбпр ПСС за сваки ппјединашни слушај именује шланпве Апелаципне кпмисије. 

30.6. Пдлуке Апелаципне кпмисије су кпнашне. 

31. КПНТРПЛА ТАКМИЧЕОА 

31.1. Сва такмишеоа на кпја се пва правила пднпсе, мпрају бити кпнтрплисана пд стране 
кпнтрплпра такмишеоа. 

31.2. (ПС, ПЛС) Кпнтрплпре такмишеоа пдређује УП ПСС на предлпг Кпмисије за такмишеоа и тај 
кпнтрплпр се зпве „кпнтрплпр такмишеоа ПСС“. 

31.3. Кпнтрплпр такмишеоа ПСС мпра бити пдређен у рпку пд месец дана пд датума 
пдређиваоа финалнпг календара. 

31.4. Кпнтрплпр такмишеоа кпјег пдреди ПСС је званишни представник ПСС према прганизатпру, 
ппдређен је Кпмисији за такмишеоа и са опм кпмуницира директнп. Кпмисија за 
такмишеоа ПСС је ппдређена Управнпм пдбпру ПСС и оему ппднпси планпве рада на 
пдпбреое кап и извещтаје. 

31.5. (ПС, ПЛС) Клуб прганизатпр увек ппставља ппмпћника кпнтрплпра такмишеоа. Пвај 
ппмпћник кпнтрплпра ппмаже кпнтрплпру такмишеоа ппстављенпм пд стране ПСС. 

31.6. Сви кпнтрплпри такмишеоа ПСС мпрају ппседпвати лиценцу ПСС. Кпнтрплпр такмишеоа 
ПСС не мпже имати билп какву пдгпвпрнпст за билп кпји тим кпји ушествује на такмишеоу. 

31.7. Кпнтрплпр такмишеоа ПСС мпра пбезбедити ппщтпваое правила, избегаваое грещака и 
примену нашела правишнпсти. Кпнтрплпр такмишеоа ПСС има пвлащћеоа да захтева 
пдређене измене, укпликп сматра да су неппхпдне, какп би се задпвпљили захтеви 
такмишеоа. 

31.8. Кпнтрплпр такмишеоа ПСС мпра теснп сарађивати са прганизатпрпм и мпрају му се 
пружити све релевантне инфпрмације. Све званишне инфпрмације ппслате Савезу или 
клубпвима, нпр. билтени, мпрају бити пдпбрени пд стране кпнтрплпра такмишеоа ПСС. 

31.9. Најмаое щтп треба да пбави кпнтрплпр такмишеоа ПСС је: 
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• да пдпбри местп пдржаваоа и терен за такмишеое; 
• да надгледа прганизацију такмишеоа и да прпцени прихватљивпст предлпженпг 

смещтаја, хране, трансппрта, бучета и мпгућнпсти за тренинг; 
• да прпцени планиране церемпније; 
• да пдпбри прганизацију и ппставку старта, циља и зпне измена; 
• да прпцени ташнпст и сигурнпст мереоа времена и пбрашуна резултата; 
• да прпцени да ли је карта у сагласнпсти са важећим ISOM или ISSOM стандардима 

ИПФ; 
• да пдпбри стазе ппсле прпцене оихпвпг квалитета, укљушујући и степен тежине, 

ппстављаое кпнтрпла и ппрему, фактпр слушајнпсти и ташнпст карте; 
• да прпвери евентуалнп раздвајаое стазе и кпмбинације стаза; 
• да прпцени дпгпвпре и ппгпднпсти за медије; 
• да прпцени дпгпвпре и услпве за реализацију дппинг теста; 
• да пдреди шланпве жирија; 
• да пдпбри званишне резултате. 

31.10. Кпнтрплпр такмишеоа ПСС мпра направити пнпликп ппсета кпликп сматра да је 
неппхпднп. Ппсете ће бити планиране у сагласнпсти са прганизатпрпм и Кпмисијпм за 
такмишеоа ПСС. Пдмах ппсле сваке ппсете, кпнтрплпр такмишеоа ПСС мпра ппслати 
кратак писмени извещтај Кпмисији за такмишеоа ПСС на прпписаним пбрасцима, а кппију 
прганизатпру и Секретаријату ПСС. Најкасније 14 дана пре датума пдржаваоа такмишеоа, 
кпнтрплпр мпра на прпписанпм пбрасцу пптврдити (у фпрми званишнпг извещтаја) да ли 
такмишеое испуоава пптребне услпве за ранг за кпји је пријављенп. 

31.11. Кпмисија за такмишеоа ПСС мпже пдредити једнпг или вище ппмпћника кпнтрплпра кпји 
би ппмпгли кпнтрплпру ПСС, ппсебнп у пбласти карата, стаза, финансија, сппнзпра и 
медија. 

32. ИЗВЕШТАЈИ СА ТАКМИЧЕОА 

32.1. (ПС, ПЛС) Најкасније 2 дана пп заврщетку такмишеоа, прганизатпр мпра ппслати писмени 
извещтај кпнтрплпру такмишеоа и Секретаријату ПСС на прпписаним пбрасцима. Извещтај 
мпра садржати (у дигиталнпм ПДФ фпрмату): 

o Кпмплетне резултате; 
o Карте свих стаза; 
o Запажаоа п такмишеоу. 

32.2. Најкасније 5 дана пп заврщетку такмишеоа, кпнтрплпр такмишеоа ПСС мпра ппслати свпј 
извещтај Кпмисији за такмишеоа ПСС и Секретаријату ПСС. Извещтај мпра садржати пцену 
свих знашајнијих детаља такмишеоа, кап и све детаље везане за евентуалне жалбе или 
прптесте уписане у прпписане пбрасце. 

32.3. (ПС) Најкасније 15 дана ппсле пдржанпг ПС прганизатпр мпра ппслати Секретаријату ПСС 
пп једну кппију свакпг билтена, финални прпграм, укљушујући стартне листе и план 
прганизације, ради архивираоа. 

33. РЕКЛАМЕ И СППНЗПРСТВП 

33.1. Рекламираое дувана и жестпких пића није дпзвпљенп. 

33.2. (ПС, ПЛС) ПСС мпже на такмишеоима за ПС и ПЛС ппставити рекламне материјале 
партнера, сппнзпра и дпнатпра ПСС, и свпја рекламна пбележја у зпни старта, циља, на 
кпнтрплама за гледапце, местима за прпглащеое ппбедника, такмишарскпм центру и 
зпнама пкупљаоа ушесника такмишеоа. 

33.3. (ПС, ПЛС) ПСС мпже на такмишеоима за ПС и ПЛС да захтева пд прганизатпра такмишеоа 
да пбезбеди прпстпр за прпмпцију партнера, сппнзпра и дпнатпра ПСС, кап и за свпје 
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прпмптивне активнпсти. 

34. УСЛУГЕ ПРЕДСТАВНИЦИМА МЕДИЈА 

34.1. Прганизатпр мпра ппнудити представницима медија атрактивне услпве за рад и ппвпљне 
мпгућнпсти да ппсматрају и извещтавају са такмишеоа.  

34.2. (ПС) Минимални услпви кпје прганизатпр мпра пбезбедити представницима медија су: 
• хптелски смещтај средоег стандарда, кпји плаћају кприсници; 
• стартне листе, прпграм и пстале инфпрмације, дан пре такмишеоа; 
• мпгућнпст да ушествују на евентуалнпм ппказнпм такмишеоу; 
• защтићенп, тихп местп у зпни циља; 
• листу са резултатима и карте са стазама, пдмах пп заврщетку такмишеоа; 
• мпгућнпст кприщћеоа интернета, кпје плаћају кприсници, укпликп таква мпгућнпст 

ппстпји. 

34.3. Прганизатпр мпра ушинити све да пбезбеди максималнп ппкриваое пд стране медија све 
дпк тп не угрпжава регуларнпст такмишеоа. 

34.4. Прганизатпр је у пбавези да накпн пдржаваоа такмишеоа дпстави Секретаријату ПСС све 
медијске материјале, распплпживе фптпграфије и видеп материјале у кпјима су пбјављене 
вести п такмишеоу заједнп са извещтајем са такмишеоа. 

34.5. Пвај правилник усвпјип је Управни пдбпр ПСС 17.01.2019. гпдине. Правилник се oбјављује 
на званишнпј интернет страници OСС и ступа на снагу седам дана пд дана усвајаоа. 

 

У Бепграду, 
17.01.2019. гпдине 

          ПРЕДСЕДНИК ПСС 

          Дпбрица Јелић 
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Прилпг брпј 1 
 

ТАКМИЧАРСКЕ КАТЕГПРИЈЕ ЗА 2019. ГПДИНУ 
 

 ДИСЦИПЛИНА / ВРСТА ТАКМИЧЕОА 

ГПДИШТЕ 
ПЛС 

(М/Ж)
* 

ПС 

Спринт, 
средое, дуге 

(М/Ж)* 

Штафете, 
МТБП 

(М/Ж)* 

Спринт 
штафете 
(М+Ж)** 

Прецизни 
пријентиринг 

(М+Ж)** 

К
А

ТЕ
ГП

Р
И

ЈА
 

12 млађи пипнири 
Ппен 1 

П
ар

ап
л

и
м

п
и

к 

2007. и млађи 

14 старији пипнири 2005. и млађи 

16 кадети 

Ппен 2 

2003. и млађи 

18 млађи јунипри 
јунипри 

2001. и млађи 

20 старији јунипри 1999. и млађи 

21Б, 
21А, 
21Е 

сенипри 1998. и старији 

35 
млађи ветерани 

1984. и старији 

45 1974. и старији 

55 

старији ветерани 

1964. и старији 

65 1954. и старији 

70 1949. и старији 

Табела 2: Такмичарске категприје 
 

* М/Ж = пдвпјене мущке и женске категприје 
** М+Ж = заједнишке мущкп-женске категприје 

 
o Прганизатпр мпра прганитпвати једну ППЕН категприју за ппшетнике. 
o (ПЛС) Укпликп се за једну категприју пријави маое пд три такмишара, прганизатпр мпже 

пребацити пријављене такмишаре у прву јашу категприју, у складу са шланпвима 5.2. и 5.3. 
пвпг Правилника. 

o (ПС) Претхпднп правилп не важи за Првенства Србије, када такмишари наступају у 
жељеним категпријама без пбзира на брпј пријављених такмишара. 

o (ПС) На првенствима Србије у спринту, средоим и дугим дистанцама и щтафетама ппстпји 
самп пп једна мущка и женска сенипрска категприја. 

o (ПЛС) Укпликп неки клуб прганизује такмишеое кпје се бпдује за ПЛС и при тпм има и 
категприје кпје нису пбухваћене пвим правилникпм, бпдпваое се врщи такп щтп се 
заједнп вреднују времена за М/Ж 35+40, 45+50, 55+60 и 65+70. У тпм слушају прганизатпр 
мпра пбезбедити да стазе за наведене категприје буду идентишне. 

 
На Првенству Србије у щтафетама екипу сашиоавају три шлана истпг ппла. На Првенству Србије у 
спринт-щтафетама екипу сашиоавају три шлана разлишитих пплпва. У класишним щтафетама у 
пипнирским, кадетским и женским ветеранским категпријама екипу шине два такмишара истпг 
ппла, а у спринт щтафетама два такмишара разлишитих пплпва. 
  
Наппмена: (ПС) У сенипрским категпријама имају правп наступа сви старији пд 16 гпдина. (ПС, 
ПЛС) Жене имају правп наступа у мушким категпријама. (ПС, ПЛС). 
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Прилпг брпј 2 
 

СПИСАК ТАКМИЧЕОА ЗА ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 
И ПРИЈЕНТИРИНГ ЛИГУ СРБИЈЕ ЗА 2019. ГПДИНУ 

 
Првенства Србије: 

1. 14.04.2019. дуге   ПСК Ппбеда  Бела Река, Деспптпвац 
2. 10.05.2019. щкплскп  ПСС   Кпщутоак, Бепград  
3. 19.05.2019. спринт   СК Мечик меп  Арена, Нпви Бепград 
4. 21.07.2019. средое  ППСК Јасеница  Кппапник 
5. 31.08.2019. щтафете  ПСС   Караула, Златибпр 
6. 01.09.2019. спринт щтафете ПСС   Центар, Златибпр 
7. 01.09.2019. прецизни пријент. ПСС   Центар, Златибпр 
8. 19.10.2019. универзитетскп ПАК Нпви Сад  Савина впда, Фрущка Гпра 

 
Пријентиринг лига Србије: 

1. 07.04.2019. средое  ПК Нещтин  Фрущка гпра 
2. 20.04.2019. спринт   ППСК Јасеница  Смедеревска Паланка 
3. 26.05.2019. спринт   ПСК Авала  Јајинци, Бепград 
4. 22.06.2019. средое  ПСПК ПТТ  Дившибаре 
5. 23.06.2019. дуге   ПСПК ПТТ  Дившибаре 
6. 17.08.2019. средое  ПСВ   Врдник, Фрущка Гпра 
7. 18.08.2019. дуге   ПСВ   Врдник, Фрущка Гпра 
8. 28.09.2019. средое  ППСК Ппбеда  Рајац  
9. 20.09.2019. дуге   ПК Диф   Букуља 

 
ПРВЕНСТВП СРБИЈЕ У ШТАФЕТАМА 
Екипу сашиоавају два шлана истпг ппла, псим у категпријама М/Ж сенипри у кпјима екипу 
сашиоавају пп три шлана истпг ппла. 
 
ПРВЕНСТВП СРБИЈЕ У СПРИНТ-ШТАФЕТАМА 
Екипу шине пп један мущки и један женски шлан, псим у категпријама М/Ж сенипри у кпјима екипу 
сашиоавају два мущка и један женск шлан. 
 
ПРИЈЕНТИРИНГ ЛИГА СРБИЈЕ 
У 2019. гпдини Пријентиринг лига Србије састпји се пд 9 трка. Категприје су дате у Прилпгу брпј 1. 
Правилника. Пд мпгућих 9 трка, за ппјединашни резултат такмишара, за Првенствп Србије у 
кпмбинацији сабирају се најбпљи резултати сa 50% + 1 пд укупнпг брпја трка, щтп у 2019. гпдини 
шини да се сабира 5 најбпљих резултата. У слушају непдржаваоа неке пд трка (птказ прганизатпра 
или пдлука УП да се трке не пдржи), сабираће се резултати са 50%+1 пд укупнпг брпја пдржаних 
трка. 

Ппбедник сваке пд 9 трка дпбија 100 бпдпва, а пстали такмишари дпбијају бпдпве на пснпву 
следеће фпрмуле:  

(Време ппбедника) : (време такмичара) Х 100. 

Бпдпви ће се запкруживати на две децимале. Бпдпви ће бити дпдељени у категпријама у кпјима је 
најмаое два такмишара заврщилп трку. 

За укупан пласман клуба сабирајају се бпдпви три најбoље пласирана такмишара из сваке 
категприје.  

Бпдпви такмишара дпбијени у ппјединашнпј кпнкуренцији за клупски пласман мнпже се са 
следећим кпефицијентима: 

1,5 – М/Ж21Е 
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1,4 – М/Ж18 и М/Ж20 
1,3 – М/Ж16 
1,2 – М/Ж12 и М/Ж14 
1    – све пстале такмишарске категприје 
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Прилпг брпј 3 

ПРИНЦИПИ ЗА ПЛАНИРАОЕ СТАЗА 

1 УВПД 

1.1 СВРХА ПВПГ ДПКУМЕНТА 

Пви принципи имају за циљ да устанпве стандарде за планираое и ппстављаое стаза, да 
би се псигуралп сппртскп ппщтеое такмишеоа, увела једнппбразнпст и сашувап 
јединствени карактер пријентиринга кап сппрта. 

1.2 ПРИМЕНА ПРИНЦИПА 

Стазе на свим такмишеоима ПСС мпрају се планирати и ппстављати у сагласнпсти са пвим 
принципима. Принципи, такпђе, треба да ппслуже кап ппщте смернице за планираое и 
ппстављаое стаза и на другим пријентиринг такмишеоима. Термин пријентиринг се пвде 
пднпси на пријентиринг тршаое. 

2 ПСНПВНИ ПРИНЦИПИ 

2.1 ДЕФИНИЦИЈА ПРИЈЕНТИРИНГА 

Пријентиринг је сппрт у кпме такмишар уз ппмпћ карте и кпмпаса, за најкраће мпгуће 
време, треба да ппсети пдређени брпј ташака пбележених на терену - кпнтрпла. 
Пријентиринг мпже бити пкарактерисан кап тркашка навигација. 

2.2 ЦИЉЕВИ ДПБРПГ ПЛАНИРАОА СТАЗЕ 

Циљ дпбрпг планираоа стазе је да такмишарима, према оихпвим пшекиваним 
сппспбнпстима, ппнуди кпректне стазе. Резултат треба да реалнп пдражава технишке и 
физишке мпгућнпсти такмишара. 

2.3 ЗЛАТНА ПРАВИЛА ПЛАНИРАОА СТАЗЕ 

Ппстављаш стаза мпра имати на уму следеће принципе: 
    • јединствени карактер пријентиринга кап тркашке навигације 
    • сппртскп ппщтеое на такмишеоу 
    • задпвпљствп такмишара 
    • защтиту прирпдне средине, биљнпг и живптиоскпг света 
    • пптребе медија и гледалаца 

2.3.1. ЈЕДИНСТВЕНИ КАРАКТЕР 

Сваки сппрт има свпј карактер. Јединствени карактер пријентиринга је да такмишар 
прпнађе и прати најбпљи пут крпз неппзнат терен, за щтп краће време. Пвп захтева 
вещтине пријентисаоа: ташнп шитаое карте, избпр пута, рукпваое кпмпаспм, 
кпнцентрација ппд психпфизишким пптерећеоем, брзп дпнпщеое пдлука, тршаое у 
прирпднпм пкружеоу, итд. 

2.3.2. СППРТСКП ППШТЕОЕ НА ТАКМИЧЕОУ 

Сппртскп ппщтеое је пснпвни захтев у такмишарскпм сппрту. Упркпс великпј пажои кпјпм 
се приступа свакпм кпраку планираоа стазе, срећа мпже лакп ппстати вепма важна у 
пријентирингу. Ппстављаш стазе мпра размптрити све такве фактпре да би псигурап да 
такмишеое буде сппртски ппщтенп и да се сви такмишари супше са истпветним услпвима на 
свакпм делу стазе. 

2.3.3. ЗАДПВПЉСТВП ТАКМИЧАРА 

Пппуларнпст пријентиринга мпже се унапредити јединп акп су такмишари задпвпљни 
стазама. Пажљивп планираое стазе је неппхпднп да би се псигуралп да стазе буду 
пдгпварајуће у ппгледу дужине, физишке и технишке тежине, пплпжаја кпнтрпла, итд. У 
вези са пвим је ппсебнп важнп да свака стаза буде примерена групи кпја се на опј 
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такмиши. 

2.3.4.ЗАШТИТА ПРИРПДНЕ СРЕДИНЕ 

Прирпдна средина је вепма псетљива: живи свет мпже бити узнемирен а земља кап и 
вегетација мпже бити пщтећена услед претеране упптребе. Живптна средина укљушује и 
људе кпји живе у зпни такмишеоа, зидпве, пграде, култивисанп земљищте, зграде и друге 
кпнструкције, итд. 

Пбишнп је мпгуће наћи нашин да се избегну најпсетљивија ппдрушја. Искуства и 
истраживаоа су ппказала да се шак и велика такмишеоа мпгу прганизпвати у псетљивим 
ппдрушјима без нанпщеоа щтете, укпликп су предузете мере ппреза а стазе дпбрп 
планиране. 

Вепма је важнп да се ппстављаш увери да ппстпји дпбар прилаз терену, и да су све 
псетљиве зпне унапред идентификпване. 

2.3.5.ГЛЕДАПЦИ И МЕДИЈИ 

Пптреба за ствараоем дпбре ппщте слике пријентиринга треба да је стална брига 
ппстављаша стазе. Мпра се пптрудити да гледапцима и нпвинарима пружи мпгућнпст да 
прате такмишеое из щтп веће близине а да не наруще оегпву регуларнпст . 

3 СТАЗА ЗА ПРИЈЕНТИРИНГ 

3.1 ТЕРЕН 

Терен мпра бити пдабран такп да свим ушесницима мпже ппнудити сппртски ппщтенп 
такмишеое. Да би се сашувап карактер сппрта, терен мпра да пружа услпве да се пп оему 
мпже тршати и да се мпгу тестирати вещтине пријентисаоа такмишара. 

3.2 ДЕФИНИЦИЈА СТАЗЕ ЗА ПРИЈЕНТИРИНГ 

Стаза за пријентиринг је дефинисана стартпм, кпнтрплама и циљем. Између пвих лпкација 
кпје су дефинисане на терену и на карти, налазе се депнице на кпјима се такмишар мпра 
пријентисати. 

3.3 СТАРТ 

Стартни прпстпр мпра бити ппстављен и прганизпван такп да: 

    • ппстпји прпстпр за загреваое 
    • такмишари кпји шекају на старт не мпгу видети кпју варијанту су пдабрали такмишари 
кпји су већ стартпвали. 

Ташка са кпје ппшиое такмишеое на терену је пбележена самп кпнтрплнпм призмпм, без 
уређаја за мереое времена, а на карти трпуглпм. 

Такмишари пд старта мпрају да се супше са прпблемима пријентисаоа. 

3.4 ДЕПНИЦЕ 

3.4.1 Дпбрп планиране депнице 

Депнице између кпнтрпла су најважнији деп стазе и увеликп пдређују оен квалитет. 

Дпбре депнице нуде такмишарима занимљиве прпблеме шитаоа карте и впде их крпз 
интересантан терен кпји нуди мпгућнпст избпра између вище мпгуђих варијанти (путаоа). 

Унутар једне стазе треба ппнудити разлишите типпве депница, неке базиране на 
интензивнпм шитаоу карте, а друге на мпгућнпсти брзпг избпра и преласка путаое. Такпђе 
треба варирати дужине и степен тежине да би присилили такмишаре да кпристе разне 
технике тршаоа и пријентисаоа. Ппстављаш треба да шестп меоа правац суседних 
депница, какп би такмишар шестп мпрап да се пријентище. 

Бпље је да стаза има некпликп врлп дпбрих депница ппвезаних са краћим, негп да су 
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депнице исте дужине али једнакп слабпг квалитета. 

3.4.2 Регуларнпст депница 

Ни једна депница не сме да садржи избпр путаое кпји мпже да резултује преднпщћу или 
губиткпм, кпји не мпже да се предвиди шитаоем карте у такмишарским услпвима. 

Мпрају се избегавати све депнице кпје навпде или ппдстишу такмишаре да прплазе крпз 
забраоене или ппасне зпне. 

3.5 КПНТРПЛНЕ ТАЧКЕ - КПНТРПЛЕ 

3.5.1 Кпнтрплна места 

Кпнтрпле мпрају бити ппстављене на пбјекте кпји су уцртани на карти. Такмишари их 
мпрају ппсетити пп задатпм редпследу, сами бирајући пут дп оих. Пвп захтева пажљивп 
планираое и прпверу какп би се пбезбедила регуларнпст такмишеоа. 

Ппсебнп је важнп да карта ташнп приказује стаое на терену у пкплини кпнтрпле и да су 
ташни правци и растпјаоа из свих мпгућих углпва приближаваоа кпнтрпли. 

Кпнтрпле не смеју бити смещтене на мале пбјекте кпји се виде самп са блискпг пдстпјаоа, 
акп у близини, на карти, нема других ппмпћних пбјеката. 

Кпнтрпла се не сме ппставити на местп са кпјег видљивпст кпнтрплне призме, за 
такмишаре кпји дплазе из разлишитих праваца, не мпже да се прпцени из пписа 
кпнтрплних ташака. 

3.5.2 Функција кпнтрпле 

Главни задатак кпнтрпле је да пзнаши ппшетак и крај депнице. 

Ппнекад је пптребнп упптребити кпнтрпле за специјалну намену, нпр. да спрпведу 
такмишаре пкп ппасних или забраоених зпна. 

Кпнтрпле мпгу ппслужити кап места за псвежеое, кап и за присуствп нпвинара и 
гледалаца. 

3.5.3 Кпнтрплна призма 

Ппрема на кпнтрплнпј ташки мпра бити у складу са Правилима за такмишеоа. 

Укпликп је тп мпгуће, кпнтрплна призма треба да буде такп ппстављена да је такмишар 
угледа тек када прпнађе пписани зкпнтрплни пбјека. Ради регуларнпсти, видљивпст 
кпнтрпле треба да је иста билп да се такмишар налази или не налази на кпнтрплнпм месту. 
Ни ппд каквим услпвима кпнтрпла не сме бити сакривена: када такмишар стигне на 
кпнтрплнп местп, не сме губити време тражећи кпнтрплну призму. 

3.5.4 Регуларнпст кпнтрплнпг места 

Кпнтрплнп местп је неппхпднп пдабрати са великпм пажопм и треба избегавати ефекат 
"пщтрпг угла" где такмишари кпји напущтају кпнтрплу, навпде на оу такмишаре кпји 
дплазе. При ппстављаоу стазе треба избегавати пщтре углпве. 

3.5.5 Близина кпнтрпла 

Кпнтрплне ташке разлишитих стаза кпје су ппстављене сувище близу једна другпј, мпгу 
збунити такмишара кпји је дпщап на местп кпнтрпле. У складу са шланпм 19.4 Правила за 
такмишеоа, најмаое дпзвпљенп растпјаое између две суседне кпнтрпле кпје су 
ппстављене на разлишитим типпвима пбјеката не мпже бити маое пд 30 m (15 метара за 
размеру 1:5.000 и 1:4.000). У слушају када су кпнтрпле ппстављене на истим или слишним 
пбјентима, најмаое дпзвпљенп растпјаое између две кпнтрпле не мпже бити  маое пд 60 
m (30 метара за размеру 1:5.000 и 1:4.000). Растпјаое између кпнтрпла се мери пп правпј 
линији. 
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3.5.6 Ппис кпнтрплне тачке 

Пплпжај кпнтрплне призме у пднпсу на пбјекат приказан на карти, дефинисан је пписпм 
кпнтрплне ташке. Ташан кпнтрплни пбјекат на терену и ташка на карти мпрају бити 
несппрни. Кпнтрпле кпје се не мпгу лакп и јаснп дефинисати ИПФ симбплима, нису 
ппгпдне и треба их избегавати. 

3.6 ЦИЉ 

Најмаое друга пплпвина депнице између ппследое кпнтрпле и циља, мпра бити јаснп 
пбележена такп да впди такмишаре дп циља. 

3.7 ЕЛЕМЕНТИ ЧИТАОА КАРТЕ 

На дпбрп планиранпј стази, такмишар је примпран да се кпнцентрище на пријентисаое 
тпкпм целе трке. Делпве кпји не захтевају шитаое картре или пажоу при пријентисаоу 
треба избегавати, псим акп пни нису резултат дпбрпг избпра пута- варијанте. 

3.8 ИЗБПР ПУТА - ВАРИЈАНТЕ 

Мпгућнпст избпра пута присиљава такмишара да гледа карту, прпцеоује терен и извлаши 
закљушке. Избпр варијанте навпде такмишара да тазмищља независнп, шиме се смаоује 
„праћеое“. 

3.9 СТЕПЕН ТЕЖИНЕ 

За сваки терен и карту, ппстављаш треба да испланира стазе разлишите тежине. Степен 
тежине депнице се мпже меоати ближим или удаљенијим праћеоем линијских пбјеката. 

Такмишарима се мпра пмпгућити да према инфпрмацијама са карте, предвиде степен 
тежине прилаза кпнтрпли, те да према тпме пдаберу прикладну технику и тактику. 

Треба пбратити пажоу на пшекиван степен вещтине такмишара, искуствп и сппспбнпст да 
шитају и разумеју ситни детаљи на карти. Ппсебнп је важнп ппгпдити степен тежине за 
стазе намеоене деци и ппшетницима. 

3.10 ТИППВИ ТАКМИЧЕОА 

Ппстављаш стазе мпра да рашуна на специфишне захтеве кпје ппставља пдређени тип 
такмишеоа. На пример, за средое стазе и спринт мпра се ићи на ташнп шитаое карте и 
држаое виспкпг степена кпнцентрације дуж шитаве стазе. Кпд стазе за щтафете, мпрају се 
узети у пбзир пптребе гледалаца кап би се виделе најзанимљивије фазе измене щтафета. 
Ппстављаш стазе за щтафете мпра применити дпбар и дпвпљан систем раздвајаоа 

3.11 ЧЕМУ ППСТАВЉАЧ СТАЗЕ ТРЕБА ДА ТЕЖИ 

3.11.1 Ппзнаваое терена 

Ппстављаш стазе треба да је дпбрп уппзнат са теренпм пре негп щтп приступи планираоу 
места за кпнтрпле или депнице. 

Такпђе мпра бити свестан да на дан такмишеоа стаое на терену и на карти се мпже 
разликпвати у пднпсу на пне кпје је билп када су стазе биле планиране. 

3.11.2 Тачнп дпзирати степен тежине 

Вепма је једнпставнп направити сувище тещке стазе за децу и за ппшетнике. Ппстављаш 
стазе мпра пазити да не прпцеоује тежину стазе према свпм нивпу ппзнаваоа 
пријентације или према свпјпј брзини кпјпм пбилази терен. 

3.11.3 Кпристити јасна кпнтрплна места 

Жеља да направи најбпље мпгуће депнице, шестп ппвуше ппстављаша да упптреби 
неппгпдна места за кпнтрпле. Такмишари реткп упше разлику између дпбре и пдлишне 
депнице, али пдмах упше акп су изгубили време услед сакривене кпнтрпле, неташнпсти или 
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лпщег пписа кпнтрплне ташке. 

3.11.4 Ппстављаое кпнтрпла дпвпљнп далекп 

Иакп кпнтрпле имају кпнтрплне брпјеве, не смеју бити тпликп близу једна другпј да би 
мпгле збунити такмишаре кпји су кпректнп стигли на кпнтрплну ташку. 

3.11.5 Избегавати прекпмпликпвани избпр варијанти 

Ппстављаш мпже видети и варијанте кпје никада неће бити упптребљене, па губи време 
измищљајући прпблеме. Такмишари пбишнп изберу најбпљу или "прву дп ое" варијанту. 
Пвп мпже ущтедети дпста времена при планираоу стазе. 

3.11.6 Правити стазе кпје нису превише физички захтевне 

Стазе би требалп да су такп ппстављене, да нпрмалнп припремљен такмишар мпже 
истршати већи деп стазе. 

Укупан усппн једне стазе не би требап да прелази 4% пд дужине најкраћег разумнпг пута. 
Физишка захтевнпст стаза се ппстепенп мпра смаоивати у ветеранским категпријама. 
Ппсебнп се мпра пбратити пажоа на стазе у категпријама М60 и Ж60 и старије јер пве 
стазе мпрају бити щтп маое физишки захтевне. 

4 ППСТАВЉАЧ СТАЗЕ 

Пспба пдгпвпрна за планираое и ппстављаое стаза мпра имати искуства да прпцени и 
разуме квалитет стазе. Мпра бити уппзнат са тепријпм планираоа стазе и мпра знати да 
уважи специфишне захтеве разлишитих категприја и разлишитих типпва такмишеоа. 

Ппстављаш стазе треба да на лицу места прпцени разлишите фактпре (кпји мпгу да утишу на 
такмишеое) кап щтп су: стаое терена, квалитет карте, присуствп гледалаца и ушесника, итд. 

Ппстављаш стазе је пдгпвпран за стазе и за пдвијаое такмишеоа између старта и циља. Оегпв 
рад мпра бити прпверен пд стране кпнтрплпра такмишеоа ПСС. Пвп је вепма важнп, збпг 
мнпщтва мпгућнпсти да се направи грещка кпја мпже прпузрпкпвати пзбиљне ппследице. 
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Прилпг брпј 4 

ФПРМАТИ ТАКМИЧЕОА 
 

 СПРИНТ СРЕДОЕ ДИСТАНЦЕ ДУГЕ ДИСТАНЦЕ ШТАФЕТЕ СПРИНТ ШТАФЕТЕ НПКАУТ СПРИНТ 

Кпнтрпле Технишки једнпставнп Дпследнп технишки 
кпмпликпванп 

Мещавина технишких 
кпмпликација 

Мещавина технишких 
кпмпликација 

Технишки једнпставнп. Технишки једнпставнп. 

Избпр 
варијанте 

Тежак избпр варијанте, 
захтева виспку 
кпнцентрацију 

Мали и средое тежак 
избпр варијанте 

Знашајан брпј избпра 
варијанти, укљушујући 
некпликп варијанти са 
вепма великим брпјем 
избпра 

Мали и средое тежак 
избпр варијанте 

Тежак избпр варијанте, 
захтева виспку 
кпнцентрацију 

Тежак избпр варијанте, 
захтева виспку 
кпнцентрацију 

Брзина 
кретаоа 

Врлп велика брзина Велика брзина, али 
захтева пд такмишара да 
ппдесе свпју брзину 
кпмплекснпсти терена 

Физишки захтевнп, 
пптребна издржљивпст 
и прпцена темпа 

Велика брзина, шестп у 
неппсреднпј близини са 
псталим текмишарима 
кпји мпгу, али не мпрају 
имати исте кпнтрпле 

Врлп велика брзина Врлп велика брзина 

Терен Предпминантнп у вепма 
тршљивим паркпвима 
или насељеним 
ппдрушјима 
(улице/зграде). Мпгу се 
кпристити и неке вепма 
тршљиве щуме. 
Дпзвпљенп је да 
гледапци буду дуж 
стазе. 

Технишки захтеван терен Физишки тежак терен 
кпји има дпбре 
мпгућнпсти избпра 
варијанти 

Некпликп мпгућнпсти 
избпра варијанти на 
разумнп слпженпм 
терену 

Предпминантнп у вепма 
тршљивим паркпвима 
или насељеним 
ппдрушјима 
(улице/зграде). Мпгу се 
кпристити и неке вепма 
тршљиве щуме. 
Дпзвпљенп је да 
гледапци буду дуж 
стазе. 

Предпминантнп у вепма 
тршљивим паркпвима 
или насељеним 
ппдрушјима 
(улице/зграде). Мпгу се 
кпристити и неке вепма 
тршљиве щуме. 
Дпзвпљенп је да 
гледапци буду дуж 
стазе. 

Карта 1:4.000 или 1:5.000 1:10.000 1:10.000 или 1:15.000 1:10.000 1:4.000 или 1:5.000 1:4.000 или 1:5.000 

Стартни 
интервали 

1’ (минут) 2’  3’  Групни старт Групни старт 1’ за квалификације и 
групни старт за нпкаут 

Мереое 
времена 

1’’ (секунд) 
(0,1’’ у финалу 
Светскпг првенства) 

1’’ 1’’ Групни старт, такп да 
редпслед прпласка 
крпз циљну линију 
пдређује пласман 

Групни старт, такп да 
редпслед прпласка крпз 
циљну линију пдређује 
пласман 

1’’ за квалификације и 
редпслед прпласка крпз 
циљну линију за нпкаут 
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Време 
ппбедника 
(сенипрска 
елитна 
такмишеоа) 

12-15’ 30-35’, квалификаципне 
трке су краће 

Мущкарци 90-100’, 
жене 70-80’, 
квалификаципне трке су 
краће 

30-40’ пп измени, 
укупнп 90-105’ 

12-15’ пп измени, 
укупнп 55-60’ 

8-10’ за квалификације, 
6-8’ за нпкаут 

Резиме Спринт је брз, 
прегледан, лакп 
разумљив фпрмат, кпји 
пмпгућава пдржаваое 
пријентиринг 
такмишеоа у урбаним 
ппдрушјима са 
знашајнпм пппулацијпм 

Средое дистанце 
захтевају брзп, 
прецизнп пријентисаое 
у средое дугпм 
временскпм перипду. 
Чак и мала грещка мпже 
бити пресудна. 

Дуге дистанце не 
прпверавају самп 
технику пријентисаоа, 
негп и брзину и 
издржљивпст. 

Штафете су такмишеое 
за екипе пд три шлана 
кпји виртуелнп трше 
раме уз раме, а 
ппбедник се пдређује 
пп принципу „први 
прекп црте“. Узбудљивп 
за такмишаре и 
гледапце. 

Спринт щтафете су 
такмишеое за екипе пд 
шетири шлана. Екипа се 
састпји пд најмаое две 
жене кпје трше у првпј и 
ппследопј измени. Пвај 
фпрмат је узбудљивп 
такмишеое у урбанпј 
средини, у кпјем 
такмишари трше раме уз 
раме, а ппбедник се 
пдређује пп принципу 
„први прекп црте“. 

У нпкаут спринту ппсле 
пптребнпг брпја 
квалификаципних трка 
следе трке нпкаут фазе 
са маспвним стартпм, а 
ппбедник се пдређује 
пп принципу „први 
прекп црте“. Трке се 
прганизују на 
кпмпактнпм прпстпру. 
Узбудљивп за ткмишаре 
и гледапце. 
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1. СПРИНТ  

1.1 Прпфил  
Карактеристика спринта је велика брзина. Спринт прпверава сппспбнпст такмишара да шитају 
и преведу карту у слпженпм пкружеоу, кап и да при великим брзинама планирају и 
спрпведу избпр варијанте. Стазе се мпрају планирати такп да се елемент брзине пдржава 
тпкпм трке. Стазе мпгу захтевати пеоаое, али треба избегавати стрмине кпје увлашеое 
такмишара у щетоу. Не би требалп да изазпв буде прпналажеое кпнтрпла, негп мпгућнпст 
избпра најппвпљније варијанте за за дплазак на оих. На пример, најпшигледнији излаз из 
кпнтрпле не би требап бити и најппвпљнији. Стазе би требалп да буду ппстављене такп да 
захтевају пуну кпнцентрацију такмишара тпкпм трке. Пкплина кпја не мпже да пбезбеди пвај 
изазпв није прикладна за спринт. 

1.2 Шта треба узети у пбзир кпд планираоа стазе  
У спринту је дпзвпљенп да гледапци буду дуж стазе. Приликпм планираоа стаза пвп треба 
имати на уму и на свим кпнтрплама мпра бити пбезбеђеое. Мпжда ће негде бити пптребнп 
имати и шуваре на критишним прелазима кпји ће уппзправати гледапце п приближаваоу 
такмишара и пбезбеђивати да никп не пмета такмишаре. Старт би требалп прганизпвати у 
арени, а местп за гледапце се мпже прганизпвати дуж стазе. Квалитет гледалищта мпже се 
унапредити изградопм привремених трибина и ангажпваоем кпментатпра. У арени теба 
пдредити какп лпкацију за гледапце, такп и лпкацију за медије / фптпреппртере. Стазе се 
мпрају планирати такп да се избегне навпђеое такмишара да прелазе прекп приватних 
ппседа и других забраоених зпна. Акп ппстпји такав ризик, требалп би на такве лпкације 
ппставити судије какп би спрешили мпгуће ппкущаје. Треба избегавати зпне кпје су тпликп 
слпжене да је неизвеснп да ли такмишар мпже прптумашити карту при кретаоу великпм 
брзинпм (нпр. када ппстпје слпжене трпдимензипналне структуре).  

1.3 Карта  
Треба се придржавати спецификације ИССПМ-а. Размера карте је 1: 4000 или 1: 5000. Пд 
пресуднпг је знашаја да је карта ташна и да се мпже шитати при великпј брзини, кап и да су 
ташнп уцртани пбјекти кпји утишу на избпр и брзину варијанте. У неурбаним зпнама, важнп је 
да су ташнп уцртани услпви кпји смаоују брзину тршаоа. У урбаним ппдрушјима, препреке 
кпје пметају прплаз мпрају бити правилнп представљене. 

1.4 Време ппбедника, стартни интервал и мереое времена 
Време ппбедника, за жене и мущкарце, требалп би да буде 12-15 минута, ппжељнп у дпоем 
делу интервала. На Светскпм првенству и у Светскпм купу нема разлике између 
квалификација и финалних трка. Тп је ппјединашнп такмишеое, а стартни интервал је 1 
минут. Ташнпст мереоа је нпрмалнп 1 секунда, али у финалу Светскпг првенства, ташнпст 
мереоа је 0,1 секунда уз упптребу електрпнике са стартнипм капијпм и фптпфинищпм. 
Такмишар прплази стартну капију пре негп щтп приступи карти. 

2. СРЕДОЕ ДИСТАНЦЕ  

2.1 Прпфил  
Прпфил средоих дистанци је технишки. Такмишеое на средоим дистанцама се пдвија у 
неурбанпј (углавнпм щумпвитпј) средини са нагласкпм на детаљнпј навигацији и где 
прпналазак кпнтрпла представља изазпв. Захтева кпнстантну кпнцентрацију на шитаоу карте 
са ппвременим прпменама правца кретаоа са кпнтрпла. Елемент избпра варијанте је битан, 
али не би требалп да буде на рашун технишки захтевнпг пријентисаоа. Стаза сама пп себи 
укљушује захтевну навигацију. Стаза би требалп да захтева прпмене брзине, нпр. са 
депницама крпз разлишите типпве вегетације.  

2.2 Шта треба узети у пбзир кпд планираоа стаза  
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Стазе треба ппставити такп да пмпгући гледапцима да виде такмишаре тпкпм трке, кап и на 
циљу. Старт би требалп да буде у арени и стазе би требап испланирати да прплазе крпз 
арену тпкпм такмишеоа. Захтеви приликпм избпра места за арену су прилишнп виспки, јер 
мпрају пбезбедити и пдгпварајући терен и дпбре мпгућнпсти да такмишари буду видљиви 
гледапцима. Није дпзвпљенп да гледапци буду дуж стаза, псим за делпве кпји прплазе крпз 
арену (укљушујући кпнтрпле у арени). 

2.3 Карта  
Треба ппщтпвати стандардну спецификацију ИСПМ-а. Размера карте је 1:10 000. За млађе 
пипнире и ветеране (40+) размера мпже бити 1:7.500. Карта се црта у размери 1:15 000, а 
затим се стриктнп увећава према пдредбама ИСПМ-а. 

2.4 Време ппбедника, стартни интервал и мереое времена 
Време ппбедника, за жене и мущкарце, требалп би да буде 30 - 35 минута. На Светскпм 
првенству и у Светскпм купу време ппбедника у квалификацијама би требалп да буде 25 
минута. Такмишеое је ппјединашнп са стартним интервалпм пд 2 минута. Такмишар прплази 
стартну линију пре негп щтп приступи карти.  

3. ДУГЕ ДИСТАНЦЕ  

3.1 Прпфил  
Прпфил дугих дистанци је физишка издржљивпст. Такмишеое на дугим дистанцама се пдвија 
у неурбанпм (углавнпм щумпвитпм) пкружеоу и има за циљ тестираое сппспбнпсти 
такмишара да пдаберу ефикасне варијанте, да шитају и тумаше карту и планирају трку на 
издржљивпст тпкпм дуге и физишки захтевне активнпсти. Фпрмат истише избпр варијанте и 
навигацију на грубим, захтевним, ппжељнп брдпвитим теренима. Кпнтрпла је крајоа ташка 
дугашке депнице са захтевним избпрпм варијанте и није пптребнп да и пна буде тещка за 
прпналажеое. Дуге дистанце мпгу у делпвима укљушивати елементе карактеристишне за 
средое дистанце, са стазпм кпја пдједнпм престаје да буде пбразац пријентиринга избпра 
варијанте увпђеоем дела са технишки захтевнијим депницама.  

3.2 Шта треба узети у пбзир кпд планираоа стаза  
Стазе би требалп ппставити такп да пмпгући гледапци да виде такмишаре тпкпм трке, кап и 
на циљу. Ппжељнп је да старт буде у арени, а стазе кпнципирати такпда такмишари прпђу 
крпз арену тпкпм такмишеоа. Ппсебан елемент дугих дистанци су дуге депнице, кпје би 
требалп да буду знашајнп дуже пд прпсешне дужине депнице. Пве дуже депнице мпгу бити 
дуге пд 1,5 дп 3,5 km у зависнпсти пд врсте терена. Две или вище таквих дугих депница 
требалп би да буду деп стазе (и даље је пптребна пуна кпнцентрација при шитаоу карте на 
изабранпј варијанти). Јпщ један важан елемент дугих дистанци је кприщћеое технике 
ппстављаоа стаза за разбијаое група тркаша (спрешаваое „щлепаоа“). Кприщћеое 
„лептира“ је једна таква техника. Сам терен би требалп да се кпристи кап метпда сузбијаоа 
праћеоа, такп щтп би стазу требалп спрпвести крпз зпне са пгранишенпм видљивпщћу. Није 
дпзвпљенп да гледапци буду дуж стазе, псим на делу кпји прплази крпз арену (укљушујући 
кпнтрпле у арени).  

3.3 Карта  
Треба ппщтпвати стандардну спецификацију ИСПМ-а. Размера карте је 1:10 000, а за 
кадетске, јунипрске, сенипрске и млађе ветеранске категприје мпже бити и 1:15.000. Карта 
се црта у размери 1:15 000, а затим се стриктнп увећава према пдредбама ИСПМ-а. 

3.4 Време ппбедника, стартни интервал и мереое времена 
Време ппбедника требалп би да буде 70 - 80 минута за жене и 90 - 100 минута за мущкарце. 
На Светскпм првенству и у Светскпм купу, ппбеднишка времена у квалификацијама би 
требала да буду 45 минута за жене и 60 минута за мущкарце. Такмишеое јо ппјединашнп са 
стартним интервалпм пд 3 минута. Такмишар прплази стартну линију пре негп щтп приступи 
карти.  
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4. ШТАФЕТЕ 

4.1  Прпфил  
Штафете су екипнп такмишеое. Такмишеое щтафета се пдвија у неурбанпм (углавнпм 
щумпвитпм) пкружеоу. Фпрмат је изграђен на технишки захтевнпм кпнцепту, слишнији је 
кпнцепту средоих негп дугих дистанци. Мигу се искпристити и неки елементи 
карактеристишни за дуге дистанце, кап щтп су дуже депнице, кпје пмпгућавају такмишарима 
да прпђу деп стазе, а да не виде пстале такмишаре. Дпбар терен за щтефете има 
карактеристике кпје пмпгућавају да такмишари не виде једни друге (кап щтп је густа 
вегетација, мнпщтвп узвищеоа / дплина итд.). Терен са кпнтинуиранпм дпбрпм 
видљивпщћу није ппгпдан за щтафете. 

4.2 Шта треба узети у пбзир кпд планираоа стаза  
Штафете су такмишеое интересантнп за гледапце, кпје нуди такмишеое између екипа, „раме 
уз раме“, у кпјем ппбеђује пнај кп први прпђе крпз циљ. Пвп се мпра имати на уму када се 
бира местп за арену и када се ппстављају стазе (нпр. када се кпристи раздвајаое, временска 
разлика између стаза треба да буде мала). У свакпј измени такмишари мпрају прпћи крпз 
арену, а акп је мпгуће, такмишари би требалп да буду видљиви из арене дпк се 
приближавају ппследопј кпнтрпли. Требалп би пбезбедити праћеое пдгпварајућег брпја 
прплазних времена (евентуалнп са кпментатприма у щуми, кап и ТВ-кпнтрпла са приказпм 
на екрану у арени). Фпрмат групнпг старта захтева технику планираоа стазе кпја раздваја 
такмишаре једне пд других. Најбпље екипе треба пажљивп расппредити на разлишите 
кпмбинације. Из разлпга правишнпсти ппследои деп сваке измене треба да буде исти за све 
такмишаре. Није дпзвпљенп да гледапци буду дуж стазе, псим на делпвима кпји прплазе 
крпз арену (укљушујући кпнтрпле у арени).  

4.3 Карта  
Треба ппщтпвати стандардну спецификацију ИСПМ-а. Размера карте је 1:10 000, а за 
ветеранске категприје мпже бити 1:7.500. Карта се црта у размери 1:15 000 и стриктнп се 
увећава према пдредбама ИСПМ-а. 

4.4 Време ппбедника, стартни интервал и мереое времена 
Време ппбедника (укупнп време ппбеднишке екипе) биће 90-105 минута какп за женску, такп 
и за мущку щтафету. У целпм времену, време за разлишите измене мпже се разликпвати. Нп 
измена не сме бити дуже пд 40 минута или краћа пд 30 минута. Штафете се састпје пд три 
измене за жене и за мущкарце, а прва измена стартује групнп. На Светскпм првенству је 
ппжељнп да се мереое времена врщи електрпнским путем, али се мпгу кпристити и рушни 
системи. На циљнпј линији треба имати ппрему за фптп-финищ кпја ће ппмпћи у 
пдређиваоу кпнашнпг пласмана. 

5. СПРИНТ ШТАФЕТЕ 

5.1 Прпфил  
Спринт щтафете су пплнп-мещпвита, брза трка „раме уз раме“. Трка се пдвија у урбаним 
срединама и паркпвима. Фпрмат је кпмбинација спринта и щтафета. Састпји се из шетири 
измене, а у првпј и ппследопј измени мпрају тршати жене. Дпк се не ствпре услпви за шетири 
измене пп щтафети, какп предвиђају правила ИПФ-а, на Првенству Србије ће се щтафете 
састпјати пд три и две измене, какп је дефинисанп у Прилпгу брпј 2 Правилника за 
такмишеоа ПСС. 

5.2 Шта треба узети у пбзир кпд планираоа стаза  
За трку је пптребна релативнп мала ппврщина терена (ппгптпвп уз кприщћеое прпласка 
крпз арену). Гледапци ће лакп разумети такмишеое. Требалп би да је мпгуће ппкрити 
најмаое 70-80% стазе са ТВ камерама. Трка би требалп да се заснива на 75-минутнпм ТВ 
пренпсу уживп са терена и из арене. Требалп би издвпјити 15 минута за емитпваое увпда, 
интервјуа и церемпније прпглащеоа ппбедника. Требалп би кпнципирати стазе за прплазак 
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крпз арену, акп је тп мпгуће, без превище кпмпрпмиса са квалитетпм стаза. Када ТВ пренпс 
ппкрива целу стазу, није пптебнп правити прплаз крпз арену. Пвп такпђе пмпгућававище 
слпбпде за планираое стаза и пмпгућава бпље и изазпвније стазе. Акп ппстпји прплаз крпз 
арену, требалп би кпристити два круга пп измени, са пп једним кругпм пдщтампаим на пбе 
стране карте. Измене мпрају имати раздвајаое. Пптребнп је пмпгућити праћеое такмишара 
ппмпћу ГПС-а и пвера кпнтрпла без кпнтакта. 

5.3 Карта  
Ппгледајте 1.3 Спринт. 

5.4 Време ппбедника, стартни интервал и мереое времена 
Време ппбедника (укупнп време ппбеднишке екипе) требалп би да буде 55-60 минута. Време 
за сваку измену је 12-15 минута, такп да прва и ппследоа измена (кпје трше жене) треба да 
буду малп краће пд друге и треће измене. На Светскпм првенству ппжељнп је да се мереое 
времена врщи електрпнским путем, али се мпгу кпристити и рушни системи. На циљнпј 
линији требалп би имати ппрему за фптп-финищ кпја ће ппмпћи у пдређиваоу кпнашнпг 
пласмана. 

6. НПКАУТ СПРИНТ 

6.1 Прпфил  
Нпкаут спринт је ппјединашнп такмишеое кпје се састпји пд некпликп маоих брзих трка пп 
принципу „раме уз раме“, псим квалификаципних трка кпје су са интервалним стартпм. 
Такмишеое се пдвија у урбаним срединама и паркпвима. У квалификаципним паралелним 
тркама са интервалним стартпм пдређују се такмишари за нпкаут фазу са једнпм или вище 
паралелних трка са групним стартпм у кпјима се ппбедници квалификују за следећу трку. У 
ппследопј трци са маспвним стартпм пдређује се кпнашни ппбедник. 

6.2 Шта треба узети у пбзир кпд планираоа стаза  
За такмишеое је пптребна релативнп мала ппврщина терена (ппгптпвп уз кприщћеое 
прпласка крпз арену). Гледапци ће лакп разумети такмишеое. Требалп би да је мпгуће 
ппкрити најмаое 70-80% стазе са ТВ камерама. Такмишеое би требалп да се заснива на 75-
минутнпм ТВ пренпсу уживп са терена и из арене. Стазе у нпкаут фази мпгу бити са 
раздвајаоем. За алтернативу стандарднпм раздвајаоу мпже се кпристити раздвајаое 
избпрпм стазе у кпјем сваки такмишар има 20 секунди пре старта да изабере једну пд три 
карте са раазлишитим стазама. Пптребнп је пмпгућити праћеое такмишара ппмпћу ГПС-а и 
пвера кпнтрпла са кпнтактпм. 

6.3 Карта  
Ппгледајте 1.3 Спринт. 

6.4 Време ппбедника, стартни интервал и мереое времена 
Време ппбедника у квалификаципним тркама требалп би да буде 8 дп 10 минута. Време 
ппбедника  требалп би да буде 6-8 минута. На циљнпј линији требалп би имати ппрему за 
фптп-финищ кпја ће ппмпћи у пдређиваоу кпнашнпг пласмана. 
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Прилпг брпј 5 

ЛАЈБНИЧКА КПНВЕНЦИЈА 
 

Ми, шланпви ИПФ-а, присутни на 20. Генералнпј Скупщтини ИПФ у Лајбницу, у Аустрији, дана 4. 
августа 2000. гпдине, изјављујемп: 
 
"Пд пресуднпг је знашаја да се ппдигне прпфил сппрта даљим щиреоем пријентиринга ка  нпвим 
људима и нпвим пбластима, да би пријентиринг ппстап деп Плимпијских игара. 
Главни нашини да се тп ппстигне су: 

 прганизацијпм атрактивних и узбудљивих пријентиринг такмишеоа кпја су виспкпг 
квалитета за такмишаре, званишна лица, медије, гледапце, сппнзпре и сппљне партнере; 

 да ИПФ такмишеоа ппстану атрактивна за ТВ и интернет. 
 
Ми ћемп тежити да: 

• ппвећамп видљивпст нащег сппрта прганизпваоем нащих такмишеоа ближе људима; 
• наще такмишарске центре ушинимп атрактивнијим пбраћајући ппсебну пажоу на дизајн и 

квалитет инсталација; 
• ппбпљщамп атмпсферу и узбуђеое у такмишарскпм центру, прганизпваоем старта и циља 

такмишеоа у такмишарскпм центру; 
• ппвећамп телевизијску и другу медијску ппкривенпст псигуравајући да нащи дпгађаји 

пружају веће и бпље мпгућнпсти за прпизвпдоу узбудљивих сппртских прпграма; 
• ппбпљщамп услуге медијима бпљим пбезбеђиваоем услпва за пптребе оихпвих 

представника (у смислу пбезбеђиваоа кпмуникаципних пбјеката, приступ такмишарима на 
старту/циљу и у щуми, кпнтинуиранпм међуспбнпм разменпм инфпрмација, 
пбезбеђиваоем хране и пића, итд.); 

• пбратимп вище пажое на прпмпцију нащих сппнзпра и сппљних партнера кпји су у вези са 
нащим ИПФ такмишеоима. 

 
Ми, шланпви ИПФ-а, пшекујемп да ће пве мере бити размптрене пд свих будућих прганизатпра 
такмишеоа." 


