
      ПСК „МОСОР“ НИШ 

ОБРАЗАЦ 008  

 

РАСПИС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛАНИНАРСКОЈ 

ОРИЈЕНТАЦИЈИ 

Назив такмичења / трке:  
 4. коло такмичења у лиги Србије у 

планинарској оријентацији 

 

Дисциплина:  Планинарско Оријентационо такмичење - ПОТ  

Бодовање:  За лигу Србије у планинарској оријентацији, за 2021.г.  

Датум и локација одржавања:  08.05.2021.  Каменички вис  

Карта:  Размера  1:25 000/10м  Стање    

Терен:  
Терен на коме ће се одвијати такмичење је подручје 

Каменичког виса.  

Директор такмичења:  Славиша Ивановић  

Такмичарски центар:  Каменички вис  

Регистрација учесника у 

Такичарском центру:  
09:30 - 10:00 h  

Превоз:  На старт се може доћи  сопственим  прeвозом.  

Извлачење стартних бројева:  

10:00 и договор са представницима клубова. Уколико 

ковид услови не буду повољни, стартне бројеве 

извућиће судије, делегат и директор такмичења.   

Први старт:  
10:30 h испред штаба такмичења  

Проглашење победника:  16:30 h, признања се дају представницима клубова.  

Затварање циља:  
4,5 сати након последњег старта у сениорској 

категорији  

Организатор такмичења:  
Планинарски савез Србије, Комисија за планинарску 

оријентацију и ПСК „МОСОР“ – Ниш  

Планер и постављач стазе:  Стеван Милановић и Славиша Ивановић  

Контакт особа:  Славиша Ивановић  Телефон  063-1023016  

Контакт мејл:  ivanovic969@hotmail.rs  



Пријаве:  
Славиша Ивановић, на мејл адресу 

Пријаве на документима:  

На обрасцу 007 ПСС (образац у прилогу писма) 

до 06.05.2021.год., до 20:00 часова, а пријаве 

екипа на посебном обрасцу у прилогу,  на мејл 

адресу за пријаве (образац у прилогу).  

Рок за пријаву:  06.05.2021. до 20h  

Стартнина:  
300 дин/екипи (пионири и пионирке не плаћају 

стартнину);  у готовини на дан такмичења.  

Категорије:  

Пионири, пионирке, јуниори, јуниорке, сениори, 

сениорке, ветерани, ветеранке, рекреативна (ван 

конкуренције), сагласно правилнику.  

Награде:  Медаље и дипломе  

Делегат такмичења:  Владислав Матковић  

Главни судија и судија:  Боро Милосављевић и Славиша Ивановић  

Смештај такмичара (контакт):  Могућност спавања у шаторима 

Напомена:  

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.  

Паркирање возила:  

На паркинг простору Каменичког виса  

Додатне напомене:  

Такмичари наступају на сопствену одговорност.  

Такмичари се крећу у екипама. 

Свака екипа ће имати по један чип, који ће користити 

на старту и циљу. Оверавање тачака ће бити 

перфораторима. 

 
 

у Нишу, 06. априла 2021. године  

ДОБРО ДОШЛИ НА КАМЕНИЧКИ ВИС  

4. КОЛО ЛИГЕ СРБИЈЕ У ПЛАНИНАРСКОЈ 

ОРИЈЕНТАЦИЈИ  

ПСК „МОСОР“НИШ   

ПРЕДСЕДНИК  

_____________________  

     Славиша Ивановић  


