ДОДАТАК
ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У 2016. ГОДИНИ
1. Одређена су следећа Првенства Србије и то:






2.











Првенство Србије у Микс штафетама, 17.04.2016., „Ларина трка“, Топола, Опленац ; 
Првенство Србије на средњим стазама, 14. – 15.05.2016., Власина
Првенство Србије на дугим стазама, 17.07.2016., Копаоник
Првенство Србије у спринту, 03.09.2016., Врњачка бања
Штафетно Првенство Србије, 24.09.2016, Рајац
Првенство Србије у ноћном оријентирингу, 1.10.2016., Београд, Кошутњак
Првенство Србије у трејл оријентирингу, 05.06.2016., Обреновац
Првенство Србије у МТБ оријентирингу, 20.08.2016., Параћин
Првенство Србије у комбинацији које се састоји од 13 трка и то: 
20.03 Ртањ спринт куп, Н. Београд, спринт
26.03. Београд опен, Делиблатска пешчара, средња
09.04. Меморијал Саше Палинкаша, Нови Сад, спринт
23.04. Метрополе југоисточне Европе, Бела Река, Деспотовац, средња
24.04. Метрополе југоисточне Европе, Бела Река, Деспотовац, дуга
25.06. Србија опен, Дивчибаре, дуга
16.07. Копаоник опен, Копаоник, средња
21.08. Јужни Кучај, Параћин, средња
27.08. Војводина опен, Ф. Гора, Андревље, дуга
04.09. Врњачка бања опен, Врњачка бања, средња
18.09. Меморијал Буде Радовића, Златибор, Шљивовица, дуга
09.10. Куп ОК ДИФ, Шабац, спринт
16.10. Дунавски куп, Фрушка гора, Сотско језеро, дуга

Утвђене су следеће такмичарске категорије:
Мушкарци: М - 12, 14, 16, 18, 20, 21Б, 21А, 21Е, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70
Жене:

Ж - 12, 14, 16, 18, 20, 21Б, 21А, 21Е, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70

На тркама које се бодују за ПСК организатор има право да споји категорије ако је у категорији
пријављено мање од 3 такмичара.
На појединачним ПС категорије се не могу спајати.
3.

Утврђене су цене стартнина:
-

на такмичењима која се бодују за ПСК:
М/Ж 12, 14 – 150 динара, М/Ж 16 – 200 динара, остали – 400 динара

-

на такмичењима која се бодују за ПС:
М/Ж 12, 14, 16 – бесплатно, остали – 400 динара

Од 2016. године ОСС законски није у могућности да организатору првенства рефундира
разлику стартнине до 400 за категорије М/Ж12, М/Ж14 и М/Ж 16.
3.

Карактеристике првенстава

ОПШТЕ: На појединачним ПС странци морају стартовати први и након њих са минимум 10
минута разлике домаћи такмичари.
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СПРИНТУ
У сениорским категоријама (М21 и Ж21) одржаће се квалификације тако што ће сениори бити
подељени у две квалификационе групе (А и Б). Код мушкараца првих 12 такмичара из сваке
квалификационе групе улазе у А финале, а сви остали такмичари наступају у Б финалу. Код жена
првих 6 такмичарки из сваке квалификационе групе наступају у А финалу, а све остале у Б финалу.
На Првенству Србије у спринту биће само две сениорске категорије и то М21 и Ж21. Категорије М/Ж21Е,А,Б биће спојене у две горе наведене категорије и сви такмичари ће учествовањем у
квалификацијама и финалној трци моћи да се такмиче за наслов Првака Србије у спринту.
Стартне листе за А и Б финале биће одређене по кључу тако да је редослед стартовања:
1. А (квалификациона група) 12 (дванестопласирани), 2. Б12, 3. А11, 4. Б11, 5. А10, 6. Б10, 7. А9, 8. Б9,
9. А8, 10. Б8, 11. А7, 12. Б7, 13. А6, 14. Б6, 15. А5, 16. Б5, 17. А4, 18. Б4, 19. А3, 20. Б3, 21. А2, 22. Б2, 23.
А1, 24. Б1
Стартни интервал ће бити 1 минут.
Квалификациона и финална трка одржавају се истог дана.
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ НА СРЕДЊИМ СТАЗАМА
У сениорским категоријама (М21 и Ж21) одржаће се квалификације тако што ће сениори бити
подељени у две квалификационе групе (А и Б). Код мушкараца првих 12 такмичара из сваке
квалификационе групе улазе у А финале, а сви остали такмичари наступају у Б финалу. Код жена
првих 6 такмичарки из сваке квалификационе групе наступају у А финалу, а све остале у Б финалу. Код
осталих категорија (пионирске, кадетске, јуниорске и ветеранске) одржаће се квалификациона трка,
али за стартно време у финалу. Победник стартује последњи, други претпоследњи и тако редом.
Уколико је неки такмичар из не сениорских категорија дисквалификован или није завршио стазу,
може да се такмичи у финалу, али ће стартовати први. Уколико има више таквих такмичара, ко
стартује први одредиће се жребом. У сениорским категоријама дисквалификовани такмичари,
такмичари који нису завршили стазу или нису учествовали у квалификацијама, могу да се такмиче у Б
финалу тако што ће стартовати први. Уколико има више таквих такмичара, ко стартује први одредиће
се жребом.
На Првенству Србије на средњим дистанцама биће само две сениорске категорије и то М21 и Ж21.
Категорије М/Ж-21Е,А,Б биће спојене у две горе наведене категорије и сви такмичари ће

учествовањем у квалификацијама и финалној трци моћи да се такмиче за наслов Првака Србије на
средњој дистанци.
Стартне листе за А и Б финале биће одређене по кључу тако да је редослед стартовања:
1. А (квалификациона група) 12 (дванестопласирани), 2. Б12, 3. А11, 4. Б11, 5. А10, 6. Б10, 7. А9, 8. Б9,9.
А8, 10. Б8, 11. А7, 12. Б7, 13. А6, 14. Б6, 15. А5, 16. Б5, 17. А4, 18. Б4, 19. А3, 20. Б3, 21. А2, 22. Б2, 23. А1,
24. Б1
Стартни интервал ће бити 2 минута.
Квалификациона и финална трка одржавају се дан за даном: 1. дан квалификације, 2. дан финале.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ НА ДУГИМ СТАЗАМА
У 2016. години на Првенству Србије на дугим дистанцама такмичари ће се такмичити у следећим
такмичарским категоријама:
Мушкарци: М - 12, 14, 16, 18, 20, 21Б, 21А, 21Е, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70
Жене:

Ж - 12, 14, 16, 18, 20, 21Б, 21А, 21Е, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70

Стартни интервал ће бити 3 минута.
НОЋНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У 2016. години на Ноћном Првенству Србије такмичари ће се такмичити у следећим такмичарским
категоријама:
Мушкарци: М - 16, 18, 20, 21Б, 21А, 21Е, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70
Жене:

Ж - 16, 18, 20, 21Б, 21А, 21Е, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70

На ноћном првенству Србије биће коришћен масовни старт.
ШТАФЕТНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У 2016. години на Штафетном Првенству Србије такмичари ће се такмичити у следећим такмичарским
категоријама:








Млађи пионири-ке (М/Ж12)
Старији пионири-ке (М/Ж14)
Кадети-ње (М/Ж16)
Јуниори-ке (М/Ж 18-20)
Сениори-ке ( М/Ж слободно)
Млађи ветерани-ке ( М/Ж 35-44)
Старији ветерани-ке (М/Ж 45 и старији-је)

У категоријама Млађи пионири-ке, Старији пионири-ке и Кадети штафете ће бројати по два члана а у
свим осталим категоријама штафете ће бројати по три члана.
У мушким штафетама могу наступити женски такмичари у оквиру своје узрасне категорије.
Користи се масовни старт.
МИКС ШТАФЕТНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У 2016. години на Микс штафетном Првенству Србије такмичари ће се такмичити у следећим
такмичарским категоријама:




Пионири – до 15 година
Сениори – од 16 година
Ветерани – од 45 година

У категоријама пионири и ветерани наступа један мушки и један женски такмичар (прво женски па
мушки такмичар).
Број такмичара у сениорској категорији зависи од процента регистрованих мушких и женских
такмичара узраста од 16 до 45 година. Уколико има више од 10% мушких такмичара, број такмичара
је 3 (2 мушка и 1 женски), уколико има више од 10% женских такмичара број такмичара је 3 (2 женска
и 1 мушки). Уколико је разлика мања онда је број такмичара 4 (2 женска и 2 мушка такмичара).
У 2016. категорији сениора наступа један женски и два мушка такмичара (прво мушки, па женски, па
мушки такмичар).
Уместо мушког такмичара може трчати женски такмичар у оквиру своје узрасне категорије.
Користи се масовни старт.
ТРЕЈЛ ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У 2016. години на Трејл Првенству Србије такмичари ће се такмичити у следећим такмичарским
категоријама:




Пионири – за све такмичаре/ке који у години одржавања ПСТО пуне 14. година или мање
ОПЕН – без ограничења
ОСИ (paraolimpic) – за особе са инвалидитетом
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КОМБИНАЦИЈИ

У 2016. години Првенство Србије у комбинацији (ПСК) се састоји од 13 трка.
За појединачни пласман такмичара за ПСК се бодује 7 најбољих резултата.
Победник трке добија 100 бодова а остали такмичари добијају бодове на основу следеће формуле :

(Време победника) : (време такмичара) Х 100.
Бодови ће се заокруживати на две децимале.

На тркама за ПСК бодови ће бити додељени у категоријама у којима постоје најмање два пласирана
такмичара.
Најбољих 7 резултата у ПСК се бодује и за укупан пласман клуба.
За укупан пласман клуба збрајају се бодови три најбоља такмичара тог клуба за сваку категорију.
За клупски пласман бодови такмичара добијени у појединачној конкуренцији се множе са следећим
коефицијентима:
1.5 – М/Ж21Е
1.4 – М/Ж18 и М/Ж20
1.3 – М/Ж16
1.2 – М/Ж12 и М/Ж14
1 – све остале такмичарске категорије

