
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

КАМП ПЛАНИНАРСКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
ЗА МЛАДЕ И ПЕРСПЕКТИВНЕ 
ТАКМИЧАРЕ И ТАКМИЧАРКЕ 

ОВЧАР БАЊА 
01.11-03.11.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Влада Републике Србије – Министарство омладине и спорта 
допринели су у значајној мери реализацији наших пројеката 

обезбеђивањем неопходних средстава за њихово 
финансирање 

 



САДРЖАЈ: 
 

 Извештај секретара кампа  

 Извештај директора кампа 

 Програм кампа 

 Списак учесника кампа 

 Карте стаза и задаци 

 Резултати контролног такмичења 

 Диплома за учешће 



ИЗВЕШТАЈ О КАМПУ ПЛАНИНАРСКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 2017. 
 

Назив акције: Камп планинарске оријентације за младе и перспективне спортисте 
Планинарског Савеза Србије 
Организатор: Планинарски Савез Србије – Комисија за планинарску оријентацију и ПСK 
„Победа“ Београд 
Датум одржавања: 01.11-03.11.2019. 
Место одржавања: Овчар бања 
 

Камп за младе и перспективне такмичаре у области планинарске оријентације одржан је у 
Овчар бањи у подножју планине Каблар у периоду 01.11 - 03.11.2019. 

Стручни тим Комисије за планинарску оријентацију осмислио је програм кампа и саставио 
потребан број људи у организацији и деце из планинарских друштава широм Србије за учешће на 
кампу. 
На Кампу је учествовало 26 деце узраста од 10 до 18 година из 6 планинарских клубова Србије. 
Учествовали су: ПСК „Победа“ из Београда, ПК "Торник" Чајетина, ПК "Челик" Смедерево, ПК 

"Борковац" Рума, ПЕК "Гора" Крагујевац и ПД "Каблар" Чачак. Са младима је радио тренер и  
инструктор. Напредни учесници су такође учествовали у раду кампа као постављачи контролних 
тачака и осмишљавали задатке за остале учеснике. 

Комплетне трошкове кампа, смештаја, превоза, исхране и обуке финансирао је 
Планинарски Савез Србије. Смештај и исхрана учесника обезбеђена је у објекту «Дом». Њихове 
просторије смо користили и за презентације и обуку. Имали смо све потребне услове и услужност 
домаћина. За потребе кампа штампана је дореамбулисана карта терена Овчар бања на којој је 
вршена обука, тренинг и провера знања учесника.  

Према програму кампа, првог дана је Милена Петровић упознала учеснике са програмом 
кампа и методом рада. Следећег дана је Бојан Комарчевић, тренер из ПСК „Победа“ одржао  
предавање о планинарству и планинарској оријентацији. Презентација  је обухватила опште 
појмове у планинарству, историјат планинарских оријентационих такмичења, елементе топографске 
карте, оријентисање карте, растојања на карти, шта је потребна опрема за такмичење... 

Након доручка, учесници су после кратког упознавања са картом и техником оријентисања, 
подељени у групе отишли на терен са инструкторима. На терену су били ангажовани сви 
инструктори, као и напредни такмичари који су постављали контролне тачке и асистирали у обуци 
учесника. После подне је организовано вишечасовно решавање задатака у планинарској 
оријентацији. Бојан Комарчевић је представио све типове задатака и затим детаљно давао упутсва 
за решавање. Учесници су уз помоћ инструктора пажљиво пратили кораке у решавању задатака и уз 
интерактиван рад отклањали све нејасноће. Након тога, Бојан је представио правила такмичења 
које ће се одржати сутрадан, као и саставе екипа. Распоред учесника по екипама је урађен од 
стране тренера и инструктора, са пажњом да екипе буду уједначене по знању и узрасту. 

Трећег дана кампа учесници су имали прилику да учествују у контролном такмичењу. Екипе 
су биле подељене у две категорије: почетници и напредни такмичари. На основу тога су за њих и 
осмишљене тежине стаза. Такмичари су добили стартна времена и самостално решавали задатке. 
Након провере тачности решених задатака, екипе су кретале на терен. Све екипе су успешно 
завршиле своје трке и задовољно дошле на циљ. Применили су све што су научили из области 
решавања задатака, сналажења на карти за планинарску оријентацију као и сналажења на терену и 
остварили су одличне резултате на самој трци. Уручене су дипломе за учешће у кампу. 

Организаторски тим је задовољан реализацијом овог кампа. Општи утисак је да су учесници 
на кампу били веома ангажовани, да су активно учествовали у свим предавањима и раду на терену. 
То се и видело на контролном такмичењу где су применили стечена знања. Одржавање оваквог 
кампа имало је вишеструке користи. Учесници су усавршили своја постојећа знања, упознали се са 
новим методама и појмовима и провели три дана дружећи се на дивним теренима.  

 
 
 

Секретар кампа 
Милена Петровић 

05.11.2019. 



Комисија за планинарска оријентациона такмичења Планинарског савеза Србије 
Камп за младе и перспективне такмичаре 
Овчар Бања, 01 – 03. новембар 2019. године 
 

Извештај директора кампа 
 

Камп за младе и перспективне такмичаре у планинарској оријентацији одржан је у Овчар Бањи у 
периоду од 01. до 03. новембра 2019. године, у организацији Комисије за планинарска 
оријентациона такмичења Планинарског савеза Србије. На кампу је учествовало 26 такмичара 
узраста од 10 до 18 година из 6 планинарских клубова (ПСК „Победа“ из Београда, ПК "Торник" 

Чајетина, ПК "Челик" Смедерево, ПК "Борковац" Рума, ПЕК "Гора" Крагујевац и ПД "Каблар" Чачак.) 
Након упознавања такмичара и тренера и кратке анкете у вези искуства у планинарској 
оријентацији учесници су подељени у две групе: перспективну и напредну. У перспективној групи су 
се нашла деца која први пут учествују на кампу, а у напредној искусни такмичари и учесници који су 
били на камповима претходних година 
У петак увече, 01. 11. 2019. године Милена Петровић је такмичаре који су први пут учествовали на 
кампу упознала са програмом кампа.  
У суботу пре подне, 02. 11. 2019. године, Бојан Комарчевић је одржао уводну презентацију о 
историјату такмичења у планинарској оријентацији у Србији, основним елементима топографске 
карте (размера, еквидистанца, изохипсе, топаграфски симболи, итд.) и опреми потребној за 
планинарска оријентациона такмичења. Одржано је предавање о техникама оријентисања. Након 
тога учесници су подељени у мање групе (према старости, искуству и клубовима из којих потичу) и 
са инструкторима прешли стазу дужине 3,3 км са уцртаним контролним тачкама. Димитрије Анџић 
и Алекса Банковић су поставили контролне тачке на терену. Рад у мањим групама на терену 
омогућио је инструкторима да се посвете сваком детету појединачно и практично демонстрирају 
технике оријентисања у природи. У суботу по подне такмичари су вежбали решавање топографских 
задатака на карти (пресек две координате, пресек два азимута, пресек координате и азимута и 
растојање по азимуту), при чему су били изузетно заинтересовани, посвећени и успешни.  
У недељу, 03. 11. 2019. године, организовано је такмичење у планинарској оријентацији. 
Постављачи стазе били су Димитрије и Алекса. Припремљене су две стазе, за перспективну групу 
дужине 3,6 km и за напредну групу дужине 6,8 km. Такмичари су подељени према узрасту, 
кондиционим способностима и степену овладаности техникама оријентисања. У перспективној 
групи било je четири екипе, као и у напредној. Сви такмичари су успешно прешли стазу а већина 
постигла добре резултате. Организовано је проглашење победника, а сви учесници кампа су 
добили дипломе. 
Такмичари су били изузетно мотивисани и заинтересовани за активности на кампу , успешни у 
решавању топографских задатака и такмичењу у планинарској оријентацији. Сматрамо да је камп 
успешно реализован, а препорука клубовима је да, уколико је то могуће, организују редовније 
тренинге за младе такмичаре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Београду, Бојан Комарчевић 
05.11.2019. 

 

 

 



 

ППРРООГГРРААММ  ккааммппаа  

ппллааннииннааррссккее  оорриијјееннттаацциијјее  

ззаа  ппееррссппееккттииввннее  ммллааддее    

ттааккммииччааррее  ии  ттааккммииччааррккее  

                                                    ПЛАНИНАРСКИ ДОМ-ОВЧАР БАЊА 

 Петак 01. новембар 2019. године 

а) камп за такмичаре 

 

19:00 

б) камп за почетнике 

Смештај и вечера 

Тренери 

20:30 Отварање кампа увод о планинарству и 

планинарској оријентација 

Комарчевић Бојан 

 Техничка средства и прибор, карта  

 Интерактиван рад свих учесника кампа  

 Припрема за наредни дан Инструктори 

23:00 Спавање Милена Петровић 

   

 Субота 02. новембар 2019. године 

08:00 Доручак   

10:00 Рад на терену Сви предавачи и тренери 

14:00 Ручак и пауза  

16:00 Задаци у планинарској оријентацији Бојан Комарчевић 

 Решавање задатака Сви предавачи и тренери 

 Интерактиван рад свих учесника кампа Сви предавачи и тренери 

20:00 Вечера   

21:00 Правилник такмичења и опасности на терену Бојан Комарчевић 

 Анализа искустава са терена   Сви предавачи и тренери 

 Дискусија Сви предавачи и тренери 

 Недеља 26.новембар  2017.године 

08:00 Доручак  

     11:00 Контролно такмичење Сви предавачи и тренери 

15:00 

16:00 

Напомена: 

 

Додела диплома 

Ручак 

Обезбеђен превоз  Београд-Овчар бања. Број 

полазника кампа ограничен.Пријаве и 

информације Владислав Матковић  

063 329450,  Email:v.matkovic@itnms.ac.rs, 

Милена Петровић,063 439 812,          Email: 
petrovicmln@gmail.com секретар кампа  

 

 

Влада Републике Србије – Министарство омладине и спорта  

допринели су у значајној мери реализацији наших пројеката обезбеђивањем неопходних 

средстава за њихово финансирање. 

mailto:petrovicmln@gmail.com


СПИСАК УЧЕСНИКА КАМПА 

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ БРОЈ ПЛАН. 

КЊИЖИЦЕ 

КАТЕГОРИЈА ДАТУМ 

РОЂЕЊА 

1 Николић Софија ПК "Челик" Смедерево 3602 пионирке 11.02.2007. 

2 Трајковић Марта ПК "Челик" Смедерево 14958 пионирке 22.05.2009. 

3 Васиљевић Немања ПК "Челик" Смедерево 14961 пионири 25.02.2004. 

4 Васиљевић Милица ПК "Челик" Смедерево 18469 пионирке 11.10.2007. 

5 Величковић Сава ПК "Челик" Смедерево 21267 пионири 24.04.2008. 

6 Тасић Никола ПК "Челик" Смедерево 21287 пионири 30.09.2008. 

7 Јоцовић Константин ПК "Челик" Смедерево 21277 пионири 23.04.2008. 

8 Сенка Ранковић ПК "Челик" Смедерево 21263 пионирке 27.10.2006. 

9 Матеја Маринковић ПЕК "Гора" Крагујевац 16846 пионири 17.11.2006. 

10 Ђорђе Николић ПЕК "Гора" Крагујевац 16845 пионири 03.04.2006. 

11 Филип Миливојевић ПЕК "Гора" Крагујевац 16844 пионири 29.05.2006. 

12 Малешевић Јован ПК "Борковац" Рума 5094 пионири 11.02.2009. 

13 Малешевић Ленка ПК "Борковац" Рума 20596 пионирке 11.02.2009. 

14 Малешевић Миа ПК "Борковац" Рума 5101 пионирке 11.02.2009. 

15 Јевтић Ива ПК "Борковац" Рума 20588 пионирке 07.04.2008. 

16 Секулић Никола ПК "Борковац" Рума 20612 јуниори 25.09.2002. 

17 Тијана Ћировић ПК "Торник" Чајетина 13453 јуниорке 04.12.2003. 

18 Јелена Ђорђевић ПК "Торник" Чајетина 3663 јуниорке 09.09.2002. 

19 Нађа Радибратовић ПК "Торник" Чајетина 3565 јуниорке 23.04.2003. 

20 Анџић Петар ПСК "Победа" Београд 308317 пионири 14.07.2006. 

21 Анџић Ана ПСК "Победа" Београд 110934 пионирке 24.04.2004. 

22 Шестић Дмитра ПСК "Победа" Београд 134606 пионирке 17.05.2005. 

23 Анџић Димитрије ПСК "Победа" Београд 110933 јуниори 21.07.2002. 

24 Банковић Алекса ПСК "Победа" Београд 75841 јуниори 10.12.2001. 

25 Лазар Петровић ПД "Каблар" Чачак  пионирке 2005 

26 Мирослав Ђелкапић ПД "Каблар" Чачак  пионири 2007 

27 Комарчевић Бојан ПК „Победа“ Београд 9435 руководилац 

кампа, тренер 

 

28 Петровић Милена ПК „Победа“ Београд 3912 секретар, 

инструктор 

 

 



КАРТА СТАЗЕ ЗА ОБУКУ (2.  ДАН) 

 



ЗАДАЦИ ЗА ОБУКУ (2.  ДАН) 

 

Задатак 1:  

Контролна тачка (KT) се налази у пресеку координата X – 7430,825m и Y – 4864,725m  

Задатак 2:  

Контролна тачка (KT) се налази у пресеку координата X – 7437,425m и Y – 4865,425m  

Задатак 3:  

КТ се налази у пресеку координате Х-7432,600 и азимута са тригонометра „798 м  Вјетрина” од 

233° 

Задатак 4:  

КТ се налази у пресеку Координате Y-4860,250 и азимута са тригонометра „791 м  Бранојевац” 

од 141° 

Задатак 5:  

КТ се налази у пресеку азимута од 194° са коте “Оџино брдо 743м” и азимута од 41° са 

тригонометра “Соколовина 580м”  

Задатак 6:  

КТ се налази у пресеку азимута од 127° са тригонометра “Успеније 398м” и азимута од 343° са 

тригонометра “Главица 610м”  

Задатак 7:  

KT се налази под азимутом од 238° од тригонометра “Каблар 885” на растојању од 2300м. 

Задатак 8:  

KT се налази под азимутом од 104° од тригонометра “Лисна стена” на растојању од 1175м.  



КАРТА СТАЗЕ ЗА КОНТРОЛНО ТАКМИЧЕЊЕ (3.  ДАН) 

ПЕРСПЕКТИВНИ ТАКМИЧАРИ 

 

 



ЗАДАЦИ ЗА СТАЗУ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТАКМИЧАРА 

 

Kamp za mlade i perspektivne takmičare i takmičarke 

PLANINARSKA ORIJENTACIJA 

OVČAR BANJA 26.11.2016. 

              

PLANINARSKO DRUSTVO/DRŽAVA________________________________________ 

 

NAZIV EKIPE__________________________________________________________ 

 

KATEGORIJA: PERSPEKTIVNI TAKMIČARI 

Redni 

Broj 

Broj na 

KT 
Z A D A T A K 

Prolazno 

vreme 

Potpis 

kontrolora 

 

START 

DOM OVČAR BANJA   

1 36 Ucrtana na oglednoj karti   

2 31 

KT se nalazi u preseku koordinate 

7434,725m i azimuta od 305° od manastira 

Blagoveštenje 

  

3 38 Ucrtana na oglednoj karti   

4 39 Ucrtana na oglednoj karti   

5 35 Ucrtana na oglednoj karti   

6 32 Ucrtana na oglednoj karti   

7 37 

KT se nalazi u preseku azimuta od 193° sa 

tačke manastir Sv. Sava 513 i azimuta od 

264° od tacke manastir Preobraženja 

  

 C I LJ DOM OVČAR BANJA   

 

 



КАРТА СТАЗЕ ЗА КОНТРОЛНО ТАКМИЧЕЊЕ (3.  ДАН) 

НАПРЕДНИ ТАКМИЧАРИ 

 

 



ЗАДАЦИ ЗА СТАЗУ НАПРЕДНИХ ТАКМИЧАРА 

Kamp za mlade i perspektivne takmičare i takmičarke 

PLANINARSKA ORIJENTACIJA 

OVČAR BANJA 27.11.2016. 

             PLANINARSKO DRUSTVO/DRŽAVA________________________________________ 

NAZIV EKIPE__________________________________________________________ 

KATEGORIJA: NAPREDNI TAKMIČARI 

Redni 

Broj 

Broj na 

KT 
Z A D A T A K 

Prolazno 

vreme 

Potpis 

kontrolora 

 START DOM OVČAR BANJA   

1 36 Ucrtana na oglednoj karti   

2 31 

KT se nalazi u preseku koordinate 

7434,725m i azimuta od 305° od 

manastira Blagoveštenje 

  

3 33 
KT se nalazi na rastojanju od 1125m od 

tacke 716 pod azimutom od 94° 
  

4 34 Ucrtana na oglednoj karti   

5 39 Ucrtana na oglednoj karti   

6 38 Brzinac ucrtan na oglednoj karti   

7 35 Ucrtana na oglednoj karti   

8 32 Ucrtana na oglednoj karti   

9 37 

KT se nalazi u preseku azimuta od 193° 

sa tačke manastir Sv. Sava 513 i azimuta 

od 264° od tačke manastir Preobraženje 

  

 C I LJ DOM OVČAR BANJA   

 

 



 

РЕЗУЛТАТИ КОНТРОЛНОГ ТАКМИЧЕЊА 

ПЕРСПЕКТИВНИ ТАКМИЧАРИ 

Пласман Име и презиме Клуб/друштво 
Време 
стазе 

1 

Милица Васиљевић ПСК "Челик" Смедерево 

1:44:08 Ленка Малешевић ПК "Борковац" Рума 

Лазар Петровић ПД "Каблар" Чачак 

2 

Марта Трајковић ПСК "Челик" Смедерево 

1:59:44 Миа Малешевић ПК "Борковац" Рума 

Мирослав Ђелкапић ПД "Каблар" Чачак 

3 

Петар Анџић ПСК "Победа" Београд 

2:07:13 Сава Величковић ПСК "Челик" Смедерево 

Константин Јоцовић ПСК "Челик" Смедерево 

4 

Сенка Ранковић ПСК "Челик" Смедерево 

2:36:24 Ива Јевтић ПК "Борковац" Рума 

Никола Тасић ПСК "Челик" Смедерево 

 

НАПРЕДНИ ТАКМИЧАРИ 

Пласман Име и презиме Клуб/друштво Време 
стазе 

 Никола Секулић ПК "Борковац" Рума  

1 Немања Васиљевић ПСК "Челик" Смедерево 02:02:32 

 Јован Малешевић ПК "Борковац" Рума  

2 Софија Николић ПСК "Челик" Смедерево 02:23:40 

Филип Миливојевић ПЕК "Гора" Крагујевац 

Нађа Радибратовић ПК "Торник" Чајетина 

3 Ана Анџић ПСК "Победа" Београд 02:52:18 

Ђорђе Николић ПЕК "Гора" Крагујевац 

Јелена Ђорђевић ПК "Торник" Чајетина 

4 Дмитра Шестић ПСК "Победа" Београд 03:06:20 

Матеја Маринковић ПЕК "Гора" Крагујевац 

Тијана Ћировић ПК "Торник" Чајетина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

      

 

 



 

 

 


