
Добродошли на трећи по реду

31.3.-1.4.2012  Бабе

БИЛТЕН 2



Покровитељи:
Министaрство омладине и спорта Републике Србије,
Скупштина града Београда, Секретаријат за спорт и омладину. 
Оријентиринг савез Србије,
Оријентиринг савез Београда.

Организатор: Атлетско-оријентациони клуб ”Кошутњак”, Београд.

Одговорни организатор: Аврамовић Дејан

Контролор ОСС-а: Јухас Ирина

ИОФ Контролор: Тодор Педев, Бугарска

Постављање контрола: Вуковић Игор

Старт: Дејан Аврамовић

Такмичарски центар, циљ и смештај: Горановић Ивана

СИ систем: Ненад Живановић

Програм води: Роксандић Стеван

Термин: 31.3.-1.4.2012.

Место: Хотел “Country club Babe" (Такмичарски центар). 
У лобију хотела је бесплатан wirelles интернет.
Username: hotel
Password: babe
У хотел није дозвољено улазити обувен у патикама са спајковима.

Радно време такмичарског центра:
Петак, 30.3.  17:00 – 22:00, Country club Babe
Субота, 31.3.    9:30 – 15:00, на циљу трке ( видети прегледну карту)

 18:00 – 22:00, Country club Babe
Недеља, 1.4.    9:00 – 13:30, на циљу трке



Тип трке:
Дводневно, појединачно такмичење. 
Категорије  МЖ18-20/МЖ21Е другог дана имају старт типа “Потера” .
Победници у категоријама МЖ18-20/МЖ21Е се добијају по принципу “први у циљу”.

Програм:
Субота –  12:00, Први старт, МЖ18-20/МЖ21Е - средња дистанца, 

               Остале категорије – дуга дистанца.
    14:30, Проглашење победника WRE трке, на циљу трке.
    20:00, Позоришна представа, банкет-сала хотела. Бесплатан улаз за све такмичаре.

Недеља –   9:30, Први старт (традиционално) - дуга дистанца.
    11:30, Први старт (Потера - старт за категорије  МЖ18-20/МЖ21Е) - дуга дистанца, 
    13:30, Проглашење победника “Београд Опен 2012”.

Карте и остале техничке информације:
Субота, 31.3. - Нова, ИСОМ Стандард.  

 МЖ 21Е – 1:10000/5 м.
 М21Е  - Измена карте. Друга карта ће бити на полеђини.
 Остале категорије – 1:7500/5 м
Циљ – Старт: 800 метара. Пратити маркације.
Формат карте: 
Све категорије - А4 (21 х 29,7 цм), 
Карте ће бити у заштитним фолијама.
Описи контрола су штампани на карти. Додатни описи контрола за све категорије  
 на огласној табли на циљу. 
За МЖ 21Е додатни описи контрола биће у стартном боксу.
Освежење на циљу за све такмичаре.
Освежење на стази за такмичаре у МЖ21Е.

Напомена: У категоријама МЖ 21Е није дозвољено носити GPS сатове са дисплејем, према 
правилнику ИОФ-а за WRE трке.

Недеља, 1.4. - МЖ 21Е, МЖ 18-20 – 1:10000
Остале категорије – 1:7500/5 м
Циљ – Старт: 250 метара. Пратити маркације.
Формат карте:  
Све категорије – А4 (21 х 29 цм),  
Карте ће бити у заштитним фолијама.
Описи контрола су штампани на карти. Додатни описи контрола за све категорије  
на огласној табли на циљу. 
Освежење на циљу за све такмичаре.
Овежење на стази имају категорије  МЖ18-20/МЖ21Е, М35. Место освежења биће 
обележено на карти.

Начин постављања контрола на терену: 
Вегетација у шуми дозвољава да се за постављање контолних тачака не користе метални предмети 
као што су алуминијумски сталци који су уобичајени на тркама у Србији.
Контроле ће бити постављене на стаблима и грању на прописану висину од земље.

СИ станице ће такође бити постављене на следећи начин:
− на истом стаблу као и контолна тачка или на неком поред у радијусу најдаље 1 метар од 

контролне заставице.
− СИ станице иду изнад маркације (цврчка) и јасно ће бити обележене креп-папиром.



Погледати пример на слици:          

На местима на којима нема услова да се на овај начин поставе контроле (отворен терен) , биће 
коришћени алуминијумски сталци.

Терен:
Рељеф: Стари римски рудници бакра и олова. Неприродни и атипични рељефни облици, последица 
рударских ископавања. Доста рељефних детаља (рупа, јама, вртача, врхова).
Вегетација: Терен је углавном прекривен чистом буковом шумом, веома трчљивом у термину 
одржавања трке. Видљивост  врло добра.
У појединим деловима терена, вегетација је гушћа али и даље трчљива. 
Отворени део терена је прекривен шљаком, тј. остацима експлоатисане руде.
Знатна количина снега која је пала крајем јануара и задржала се све до првог викенда марта 
прузроковала пуцања стабла која су пала по земљи и сада отежавају трчање.
Путна мрежа солидно развијена.

НАПОМЕНА: Отворени део терена, прекривен остацима рударских ископавања приказан је 
на карти симболом за “отворено земљиште” симбол бр. 401.0   (Open land)  . У досадашњим   
издањима користио се симбол      бр. 211.0 “  sandy ground”.   Ову одлуку смо донели након   
неколико контрола и провера, као и сугестију реамбулатора да је симбол који се до сада 
користио за представљање терена онемогућавао јасан преглед изохипси и рељефа који је 
на овом терену врло изражен.



Категорије:
М: 12, 14, 16, 18-20, 21Е, 21А, 21Б, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70;
Ж: 12, 14, 16, 18-20, 21Е, 21А, 21Б, 35, 45, 55, 65, 70;
ОПЕН 1 (спорт за све), ОПЕН 2 (рекреативна – маркирана);
МЖ 10, само у недељу.

Стартне листе ће бити публиковане 28.3.2012 године до 23:00 сати.
Стартне листе за други такмичарски дан, за категорије које стартују у потери (  МЖ18-20/МЖ21Е)
биће публиковане у суботу 31.3. до 22:00 сата у такмичарском центру и на сајту такмичења.

Стартнина:
Од 23.3.2012 године стартнина је по следећим ценама:
450,00 дин. – М/Ж 12,14, ОПЕН (250,00 динара по дану)
600,00 дин. – М/Ж 16, 18-20 (300,00 динара по дану)
1200,00 дин. – МЖ21 - (600,00 динара по дану)

Уплату можете извршити готовински приликом регистрације у такмичарском центру, или на рачун 
клуба:
АОК Кошутњак, Луке Војводића 39, 11000 Београд.
Сврха уплате: Стартнина за „Београд Опен 2012“
текући рачун: 160-164017-09

Мерење времена:
На трци ће се користити СПОРТидент систем за мерење времена.
Изнајмљивање СИ картице – 100,00 динара

Награде:
Медаље за три првопласирана у свим категоријама.
Пехари и друге награде за победнике у МЖ 21Е.

Напомена:
Организатор обезбеђује основну медицинску помоћ у такмичарском центру. Такмичари наступају на 
сопствену одговорност и нису осигурани од стране организатора.


