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Оријентиринг савез Србије
ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ОРИЈЕНТИРИНГУ
КОШУТЊАК, Факултет спорта и физичког васпитања - БЕОГРАД
10.05.2019.
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ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ:
Директор такмичења:

Ђорђе Загорац

Контролор ОСС:

Иван Буквић

Мерење времена:

Ненад Живановић

Постављач стазе:

Ђорђе Загорац

Циљна арена:

Добрица Јелић

Организација старта:

Јован Јуришевић
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Покровитељи:

Министарство омладине и спорта Републике Србије
Савез за школски спорт Србије.

Организатор:

Оријентиринг савез Србије

Такмичење:

Једнодневно оријентиринг такмичење (петак, 10. мај 2019.)

Дисциплина:

СПРИНТ дистанца

Место одржавања:

Факултет спорта и физичког васпитања
Благоја Паровића 156, Београд

Такмичарски центар:

Стадион ФК ДИФ

Рад такмичарског центра: 10.00 – 15.00 часова 07.05.2019.
Састанак са вођама тимова: 11.30 у такмичарском центру
Карантин:

У 11.45 часова сви такмичари морају бити у простору обележеном
на слици (шрафирано вертикалним линијама)

Старт:

12.00 часова

Проглашење победника:

15.00 часова

Мерење времена:

СпортИдент картице за оне који немају обезбеђује организатор

www.orijentiring.rs
Карта:

Кошутњак - ДИФ, стање април 2019.
Размера 1 : 5.000, еквидистанција 2,5 m

Реамбулација:

др Мирослав Стевановић

Терен:

Делимично пошумљен, насеље, ливаде

Категорије:

ЖОШ 12
ЖОШ 14
ЖСШ 18
МОШ 12
МОШ 14
МСШ 18

ПРИЈАВЕ:

Најкасније до 07. маја 2019. на е-маил: zix026@gmail.com или
oss@orijentiring.rs

НАГРАДЕ:

Троје првопласираних - медаље у свим категоријама;
Најуспешнија средња и основна школа - пехари

Превоз:

Сопствени

- Девојчице основна школа, 5. и 6. разред
- Девојчице основна школа, 7. и 8. разред
- Девојчице средња школа, сви разреди
- Дечаци основна школа, 5. и 6. разред
- Дечаци основна школа, 7. и 8. разред
- Дечаци средња школа, сви разреди

Додатне информације: На циљу ће бити обезбеђена прва помоћ, освежење на циљу - вода.
Организатор ће на циљу поставити шатор у коме учесници могу да се пресвуку и оставе своје
ствари.

Пропозиције:
1.

Школе могу да пријаве највише по два такмичара у истој категорији.

2.

У званичном такмичењу Школског првенства Србије у оријентирингу учествују ученици за
које стигне директна пријава од школе коју ученик похађа.

3.

Бирамо најбољу основну школу и најбољу средњу школу.

4.

Најбоља школа – она која има највише бодова ученика исте школе у збиру (бодовање ће
се вршити по Правилнику о организацији Школског првенства Србије у оријентирингу).

5.

Школе ће пријаве слати искључиво на формулару који је дат у прилогу овог билтена.

6.

Сви пријављени ученици ће користити искључиво СИ картице за оверу контрола.

7.

Одређени број компаса за ученике који немају компас, обезбедиће организатор.

8.

За све учеснике је обавезан лекарски преглед не старији од шест месеци.

Савез за школски спорт Србије ће обезбедити медаље и дипломе за све категорије, као и пехаре
и дипломе за најбоље школе.
Контакт, информације: Добрица Јелић +381 63 8276 074, ddsan@orion.rs
ТАКМИЧАРИ НАСТУПАЈУ НА СОПСТВЕНУ ОДГОВОРНОСТ!
Влада републике Србије - Министарство омладине и спорта, допринели су у значајној мери
реализацији наших пројеката обезбеђивањем неопходних средстава за њихово финансирање.

