
Стражилово 12 март 2016 

 

1.коло ПОТ ПСС 

ПСС и ПСД „Стражилово“ организовали су у суботу 12.03 2016г. 

тзв.планинарско оријентационо такмичење за 1.коло Лиге ПОТ ПСС.Такмичарски 

центар је био на Планинарском дому на Стражилову. Постављач стазе је   Дућак 

Јосип а контролори: Мирко Шарић и Предраг Томашевић. Такмичење се одржало у 

следећим категоријама: 

 - пионири-ке (до 15 година), - омладици-ке (до 20 година), сениори-ке, ветерани-ке 

(преко 45 година). Пропозиције и  бодовање су били  по важећем правилнику ПСС-

а. Такмичење је екипно (три члана). Само су сениори имали  раздвајање. Цела стаза 

је рачунати као брзинска етапа. Такмичарска карта  је била нова,1:25000/10м. 

Одабрани су нови такмичарски терени Фрушке горе на потезу Дом-Бељешево-

Гусле-Реметица-Хајдучки извор-Лукина липа-Бранков гроб. Дужине стаза: 

Пионири - ке3000м /6КТ; Јуниори –ке 5800м/7КТ; Сениори 9000-10200 /10КТ; 

Сениорке 7200/9кт; Ветерани 6700/8КТ;  Ветеранке 5600/8КТ. Наступиле је 29 

такмичарских екипе из планинарских друштва из Врбаса, Вршца, Сремских 

Карловаца, Београда, Смедерева, Ивањице. 

Судије на старту: Михајло Радојчић и Срдић Бране. Судија и контролор на 

раздвајању: Мирко Шарић. Председник ТК Јосип Дућак. Дежурни лекар: Др 

Борислав Стевановић. Према Правилнику ПСС о ОТ контролне тачке су биле 

уцртане а решавали су тестове из прве помоћи и планинарства. Такмичарске екипе 

су пратили повољни временски услови за овај период године иако је било облачно 

време а сам постављач стазе се у концепцијама трудио да постепено уводи екипе у 

проблематику тј. тежину постављеног такмичарског задатка. У такмичарској 

категорији сениора једину су две првопласиране екипе пронашле све КТ, док су 

остале биле са једном и више непронађених, због неуједначености у знању читања 

и сналажења на картама ових размера чланова такмичарске екипе  

Резултати:Сениори:1.Стражилово (Сремски Карловци), 2.Победа1 

(Београд) 3.Победа3 (Београд), 4.Победа2(Београд),5.Копаоник(Београд), 

6.Железничар (Вршац) 7.Гора (Врбас) Сениорке: 1.Победа1(Београд), 

2.Победа2(Београд) 3.Гора(Врбас) ,4.Копаоник (Београд) Пионири: 

1.Гора1(Врбас),2.Голија (Ивањица),3.Стражилово (Срем.Карловци), 4. Победа 

(Београд),. Следеће екипе одустале: Гора3, Гора4, Гора7, Гора8, Гора2, . Ван 

конкуренције се такмичиле две екипе Победе. Пионирке: 1.Голија (Ивањица), 

2.Стражилово (Срем.Карловци), 3.Гора3 (Врбас), 4.Гора2(Врбас), 5.Победа 

(Београд) 6.Гора 1 (Врбас) 7. Победа(Београд в.к. 8.Победа (Београд) в.к. 

Ветерани: 1. Челик (Смедерево),2. ПТТ Београд, 3.Победа (Београд). Ветеранке: 

1.Победа (Београд). 

 


