1951. – 2021. 70 ГОДИНА ПСД „ЦРНИ ВРХ“ БОР
ОБРАЗАЦ 008

РАСПИС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛАНИНАРСКОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ
Назив такмичења / трке:
Дисциплина:
Бодовање:
Датум и локација одржавања:
Карта:
Терен:
Директор такмичења:
Такмичарски центар:
Регистрација учесника у
Такичарском центру:
Превоз:
Извлачење стартних бројева:
Први старт:
Проглашење победника:
Затварање циља:
Организатор такмичења:
Планер и постављач стазе:
Контакт особа:
Контакт мејл:
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1951.-2021.
70 година ПСД“ЦРНИ ВРХ“БОР
3. коло такмичења у лиги Србије у
планинарској оријентацији
Планинарско Оријентационо такмичење - ПОТ
За лигу Србије у планинарској оријентацији, за 2021.г.
17.04.2021. Стол, планинарски дом
Размера
1:25 000/10м
Стање
2000
Терен на коме ће се одвијати такмичење је подручје
планине Стол, са стартом испред планинарског дома.
Борко Гајић
Планинарски дом на Столу
10:00 - 10:30 h
На старт се може доћи сопственим првозом.
10:30 и договор са представницима клубова. Уколико
ковид услови не буду повољни, стартне бројеве
извућиће судије, делегат и директор такмичења.
11:00 h испред планинарског дома на Столу
17:00 h, признања се дају представницима клубова.
4,5 сати након последљег старта у сениорској
категорији
Планинарски савез Србије, Комисија за планинарску
оријентацију и ПСД „Црни врх“ – Бор
Зоран Петровић са групом ветерана клуба,
Борко Гајић
Телефон 0600 480 732
gajicbor@ptt.rs

Пријаве:
Пријаве на документима:
Рок за пријаву:
Стартнина:
Категорије:
Награде:
Делегат такмичења:
Главни судија и судија:
Смештај такмичара (контакт):

Напомена:

У близини планинарског дома

Паркирање возила:

-

Додатне напомене:

Борко Гајић, на мејл адресу, или вибер, на
прописаним обрасцима.
На обрасцу 007 ПСС (образац у прилогу писма) до
15.4.2021.год., до 20:00 часова, а пријаве екипа на
посебном обрасцу у прилогу, на мејл адресу за
пријаве (образац у прилогу).
15.04.2021. до 20h
300 дин/екипи (пионири и пионирке не плаћају
стартнину); у готовини на дан такмичења.
Пионири, пионирке, јуниори, јуниорке, сениори,
сениорке, ветерани, ветеранке, рекреативна (ван
конкуренције), сагласно правилнику.
Медаље и дипломе
Одређује Планинарски савез Србије
Славиша Ивановић, Милена Петровић
Снежана Тодосић
Такмичење се одржава у складу са одлукама Кризног
штаба Србије за сузбијање вируса COVID-19. У
прилогу је посебан протокол који важи за такмичење,
ког сви представници клубова, такмичари и службена
лица треба да се придржавају.

Такмичари наступају на сопствену одговорност.

-

Такимчари трче у екипама по ливадама у подножју
планине Стол.

-

Раздвајање ће имати мушка сениорска екипа, те сви
такмичари треба да имају чипове, којима оверавају
све КТ. Остале категорије користе по један чип за
екипу.

-

у Бору, 08. марта 2021. године
ДОБРО ДОШЛИ НА СТОЛ
3. КОЛО ЛИГЕ СРБИЈЕ У ПЛАНИНАРСКОЈ
ОРИЈЕНТАЦИЈИ
ПСД „ЦРНИ ВРХ“БОР
ПРЕДСЕДНИК
_____________________
Милутин Симић,
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