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Нови Сад, Врдник, 9. – 11. април 2021.

SERBIA
OPEN

У истп време и на истпм местп
кад и Медитерански шамипнат у 

пријентирингу!!!

http://mco.orijentiring.rs/


ОРГАНИЗAЦИОНИ ОДБОР

Ппчасни прганизаципни пдбпр
Милош Вучевић – Градоначелник Новог Сада
Владимир Батез – Покрајински секретар за спорт и омладину

Организаципни пдбпр
Добрица Јелић – председник ОСС
Др Љубица Бачанац – Надзорни одбор ОСС
Драгана Живковић – председник ОСВ
Стеван Роксандић – генерални секетар ОСС
Директпр такмичеоа:
Драгиша Бауер
IOF Event adviser – кпнтрплпр такмичеоа:
Драган Никплић
IT Sector
Иван Тпдпрпвић
Кпнтакт:
http://mco.orijentiring.rs/
E-mail: mco@orijentiring.rs
Телефпн: +381606628564 , Viber, WhatsApp: +381642022052  
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Нови Сад и околина



Програм:  SERBIA OPEN

• 8. април (четвртак) – мпдел трка (тренинг) – Парагпвп, Фрушка гпра

• 9. април (петак) – Урбана средоа дистанца – ПЕТРОВАРАДИН КУП-
Петрпварадински тврђава – птвараое такмичеоа и прпглашеое
ппбедника (у зависнпсти пд мера заштите прптив вируса COVID-19).

ПЕТРОВАРАДИН КУП ЋЕ СЕ БОДОВАТИ ПОСЕБНО. 

• 10. април (субпта) – средоа дистанца (WRE), OЛС 2. кплп, Фрушка
гпра, Врдник, Врдничка кула

• 11. април (недеља) – спринт дистанца (WRE), ОЛС 3. кплп – центар
Нпвпг Сада. Затвараое такмичеоа и прпглашеое ппбедника (у 
зависнпсти пд мера заштите прптив вируса COVID-19).



Смештај и такмчарски центар

Такмичарски центар: хптел ‘’Впјвпдина’’, центар Нпвпг Сада       (лпкација).

Сајт: https://hotelvojvodina.rs/

Цена: 27 EUR (пплупансипн) – специјална цена за учеснике SERBIA OPEN-a
Кпнтактирате хптел директнп са назнакпм – MCO 2021

Aкп вам је пптребна друга врста смештаја, мпжете кпнтактирати 
директнп прганизатпра, више детаља у нареднпм Билтену.

Смештај мпжете наћи и на следећпј адреси:  Tourist organization of Novi Sad

https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+%E2%80%9E%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%E2%80%9C/@45.2546279,19.8453301,121m/data=!3m1!1e3!4m8!3m7!1s0x475b103f6fce2e03:0xb25b050f7e3c06c4!5m2!4m1!1i2!8m2!3d45.2543771
https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+%E2%80%9E%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%E2%80%9C/@45.2546279,19.8453301,121m/data=!3m1!1e3!4m8!3m7!1s0x475b103f6fce2e03:0xb25b050f7e3c06c4!5m2!4m1!1i2!8m2!3d45.2543771
https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+%E2%80%9E%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%E2%80%9C/@45.2546279,19.8453301,121m/data=!3m1!1e3!4m8!3m7!1s0x475b103f6fce2e03:0xb25b050f7e3c06c4!5m2!4m1!1i2!8m2!3d45.2543771
https://hotelvojvodina.rs/
https://novisad.travel/en/


Категорије
Категприје: 

M/Ж 12, 14, 16, 18, 20, 21B, 21A, 21E, 35, 45, 55, 65, 70 and OPEN, Д7 и Д10.

Стартнине:

M/Ж 12, 14, 16, ОПЕН – 150 динара пп дану

M/Ж 18, 20, 21B, 21A, 21E, 35, 45, 55, 65,70 – 400 динара пп дану

Плаћаое: На рачун Оријентиринг савеза Србије

кпд Кпмерцијалне банке: 205-24825-12

Гптпвински приликпм пријаве.

Награде
За победнике Serbia open-a у свим категоријама медаље и награде

спонзора, за М/Ж 21 Е, медаље, награде спонзора и пехари. За победнике

WRE такмичења медаље, пехари и награде спонзора.

Петроварадин куп се бодује одвојено – награде су медаље.  



Пријаве
• Крајои рпк за пријаве је – петак, 2. април 2021. гпдине

• Пријаве:  ОРИС пријентиринг, Orienteering online или mco@orijentiring.rs

• Сви такмичари кпји учествују у категпријама М/Ж 21 Е мпрају се пријавити и
прекп система iof eventor:

https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7128

https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7129

• Пласман:

1.. дан – Петрпварадин куп – бпдпваће се пдвпјенп

2. и 3. дана такмичеоа се сабирају резултати за SERBIA OPEN

2. и 3. дан – SERBIA OPEN – у M/Ж21E биће бпдпван за WRE.

2. и 3. дан – SERBIA OPEN – биће бпдпван за ОЛС 2. и 3. кплп.

• За мереое времена и пверу кпнтрпних тачака кпристиће се SportIdent
sистем.  Изнајмљиваое чиппва биће мпгуће у такмичаркскпм центру пп
цени пд 200 динара пп дану.

Све дпдатне инфпрмације: mco@orijentiring.rs

https://oris.orijentiring.rs/takmicenja.php
https://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=5042
mailto:mco@orijentiring.rs
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7128
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7128
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7129
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7129
mailto:mco@orijentiring.rs


Превпз
• Дп Нпвпг Сада впди велики брпј 

међуградских аутпбуских линија из свих 
делпва Србије.

• У прекиду је железнички сапбраћај између 
Бепграда и Нпвпг Сада.

• Оријентиринг савез Србије мпже 
прганизпвати превпз за све дане 
такмичеоа пп захтеву клуба – цена зависи 
пд брпја пријављених.



Остале информације

• На такмичеоу ће бити прганизпвана прва медицинска ппмпћ.

• На такмичеоу ће ппстпјати тпалети кпји су пбавезни за
кпришћеое.

• 2. дан такмичеоа пдржава се у Наципналнпм парку ‘’Фрушка
гпра’’ стрпгп је забраоенп нарушаваое правила наципналнпг
парка.

• Стрпгп је забраоенп бацаое смећа – кесе за смеће биће
ппстављене у пквиру старта и циљне арене.

• Освежеое ће бити впда у флашицама – збпг заштите пд
вируса COVID-19 .

• Карте ће бити штампане на впдптппрнпм папиру .

• Билтен 2 – дп 25. марта 2021. гпдине – све дпдатне
инфпрмације.



Карте:
• Урбана средоа дистанца – 1/4 000, e: 2m, 

ISSprOM 2019 стандард, стара тврђава, са
мнпштвпм уређенпг парк прпстпра, зидпва, 
прплаза...

• Средоа дистанца – 1 /10 000, e: 5m, ISOM 2017 
стандард, планински терен, са јаругама, 
детаљима и шумама различитпг типа
прпхпднпсти.

• Спринт дистанца – 1/4 000, e: 2m, ISSprOM 2019 
стандард, урбана градска зпна, са великим брпјем
прплаза.



УРБАНА СРЕДЊА ДИСТАНЦА – 1. ДАН

– ПЕТРОВАРАДИН КУП



СРЕДЊА ДИСТАНЦА – 2. ДАН И МОДЕЛ ТРКА



СПРИНТ ДИСТАНЦА – 3. ДАН

- НОВА КАРТА-



ДОБРОДОШЛИ У НОВИ САД И ВРДНИК

http://mco.orijentiring.rs/

http://mco.orijentiring.rs/
http://mco.orijentiring.rs/
http://mco.orijentiring.rs/

