
 

ПД „АВАЛА“ Београд 

ОБРАЗАЦ 008  

 

РАСПИС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛАНИНАРСКОЈ 

ОРИЈЕНТАЦИЈИ 

Назив такмичења / трке:  
 5. 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:  23.05.2021.  шире подручје Авале  

Карта:  Размера  1:25 000/10м  Стање    

Терен:  
Терен на коме ће се одвијати такмичење је подручје 

Авале.  

Директор такмичења:  Слободан Гочманац  

Такмичарски центар:  Планинарски дом „Чарапићев брест“ на Авали  

Регистрација учесника у 

Такичарском центру:  
до 08:30 h  

Превоз:  Долазак у такмичарски центар јавним или сопственим 

превозом.  

Извлачење стартних бројева:  

09:00 и договор са представницима клубова. Уколико 

ковид услови не буду повољни, стартне бројеве 

извућиће судије, делегат и директор такмичења.   

Први старт:  
10:30 h са локације до које организатор обезбеђује 

превоз на релацији дом „Ч. брест“ - старт  

Проглашење победника:  око 15 h.  

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

категорији  

Организатор такмичења:  
Планинарски савез Србије, Комисија за планинарску 

оријентацију и ПД „Авала“   

Планери и постављачи стазе:  Никола Спасковић и Милорад Марковић 



Контакт особа:  Гордана Бајић-Шоботић  Телефон  060-0528252  

Контакт мејл:  psdavala@mts.rs   

Пријаве:  
на мејл адресу psdavala@mts.rs  

Пријаве на документима:  

На обрасцу 007 ПСС (образац у прилогу писма) до 

21.05.2021.год, до 20:00 часова, а пријаве екипа на 

посебном обрасцу у прилогу,  на мејл адресу за 

пријаве (образац у прилогу).  

Рок за пријаву:  21.05.2021. до 20h  

Стартнина:  

300 дин/екипи (пионири и пионирке не плаћају 

стартнину); на рачун ПД „Авала“ Мурска 14, Београд     

265-6540310000114-55 или у готовини на дан 

такмичења.  

Категорије:  

Пионири, пионирке, јуниори, јуниорке, сениори, 

сениорке, ветерани, ветеранке.  

Награде:  Пехари, медаље и дипломе  

Делегат такмичења:  одређује Комисија за планинарску оријентацију ПСС-а. 

Главни судија и судија:  одређује Комисија за планинарску оријентацију ПСС-а. 

Смештај такмичара (контакт):  у планинарском дому „Чарапићев брест“ у поткровљу 

дома са својом врећом за спавање – смештај је бесплатан 

Напомена:  
Такмичење се одржава у складу са одлукама Кризног 

штаба Србије за сузбијање вируса COVID-19.  

Паркирање возила:  
На паркинг простору планинарског дома #Чарапићев 

брест“  

Додатне напомене:  

Такмичари наступају на сопствену одговорност.  

Такмичари се крећу у екипама. 

Свака екипа треба да има по један чип, који ће 

користити на старту и циљу. Оверавање тачака ће 

бити перфораторима. 

 

 

ДОБРО ДОШЛИ НА АВАЛУ!  

 

 

ПД „АВАЛА“ 

Председник 

_____________________ 

Слободан Гочманац  
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