ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ТАКМИЧЕЊА У ОРИЈЕНТИРИНГУ УЧЕНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Важе за школску 2019 – 2020 годину.

Новембар, 2019

Члан 1.
Првенство у оријентирингу ученика Републике Србије представља такмичење које
заједнички организују Савез за школски спорт Србије и Оријентиринг савез Србије.
Првенство у оријентирингу ученика Републике Србије организује се у оквиру Школских
спортских такмичења.
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор
Савеза за школски спорт Србије.
Члан 2.
Такмичења за првенство у оријентирингу ученика Републике Србије организују се у
појединачној конкуренцији и то :
 ученици и ученице основних школа;
 ученици и ученице средњих школа.
Категорије такмичења:
1. Ученици и ученице V и VI разреда основних школа, који у току одговарајуће
школске године напуне 13 година и млађи.
2. Ученици и ученице VII и VIII разреда основних школа, који у току одговарајуће
школске године напуне 15 година и млађи.
3. Ученици и ученице средњих школа.
Ученици се такмиче према годишту. Уколико ученик-ца похађа V разред може да се
такмичи у конкуренцији VI разреда у једној од категорија које су предвиђене за тај узраст.
Ученик-ца који похађа VII разред може да се такмичи у конкуренцији VIII разреда у једној
од категорија које су предвиђене за тај узраст.


Члан 3.
Екипу школе сачињава по четири такмичара у свакој категорији и постигнути резултати
рачунају се за екипни и појединачни пласман.
Члан 4.
Ученици и ученице основних школа такмиче се по следећем програму (категоријама):
Ученици: МОШ – 12 ( V и VI ), МОШ – 14 ( VII и VIII ).
Ученице: ЖОШ – 12 ( V и VI ), ЖОШ – 14 ( VII и VIII ).
Члан 5.
Ученици и ученице средњих школа такмиче се по следећем програму (категоријама):
Ученици: МСШ – 16 ( I,II,III и IV ).
Ученице: ЖСШ – 16 (I,II,III и IV ).
Члан 6.
Школа може да пријави највише 2 (јдва) такмичара-ки у узрасној категорији у такмичењу,
а један такмичар-ка има право да наступи само у једној категорији.
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Члан 7.
Правила ОСС за организацију такмичења
7.1 САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА ЕКИПА
7.1.1 Организатор мора да одржи састанак са представницима екипа најмање један сат
пре почетка такмичења. ОСС Контролор такмичења ће водити или надгледати
састанак.
7.1.2 Такмичарски материјал (стартни бројеви, стартне листе, описи контрола, најновије
информације, итд.) мора бити уручен пре почетка састанка.
7.1.3 Представницима екипа се мора омогућити да, уколико желе, постављајупитања
током састанка.
7.2 ТЕРЕН
7.2.1 Терен мора бити прикладан за постављање захтевних такмичарских стаза.
7.2.2 Мора се изабрати терен на коме није било такмичења дуже времена или терен који
иако је коришћен неће дати предност онима који су ту већ наступали.
7.2.3 Терен за такмичење мора бити проглашен забрањеним за обиласке чим се
одлучигде ће се такмичење одржати.
7.2.4 Уколико је потребно да неко посети такмичарски терен, мора обезбедити дозволу
организатора.
7.2.5 Сва правила заштите природе, шума, лова, приватне својине итд. на терену морају
битипоштована.
7.3 КАРТЕ
7.3.1 Карте, обележавање стаза и додатна прештампавања морају бити нацртана и
одштампана у складу са ИОФ Интернационалном спецификацијом за карте за
оријентиринг (ИСОМ или ИССОМ) и правилима ОСС. За одступања је потребна
дозвола Комисије за карте ОСС.
7.3.2 Размера карте за за средње и дуге стазе је 1:10000 или 1:7500 са изохипсама на 5
или 2,5 метра.
7.3.3 Грешке на карти или измене које су настале на терену од тренутка штампања карте,
морају бити прештампане (машински или ручно) уколико имају утицаја на
такмичење.
7.3.4

Карте морају бити заштићене од влаге и оштећења.
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7.3.5 На дан такмичења, такмичарима и тимским функционерима је забрањена употреба
било какве карте терена за такмичење, уколико немају дозволу организатора.
7.3.6 Такмичарска карта мора од стране организатора бити припремљена тако да не буде
већа него што је потребно такмичару да би истрчао целу стазу.
7.3.7 Контролу израде карте врши Контролор за карте кога одређује Комисија за карте
ОСС у складу са Правилником за израду карата ОСС.
7.4 СТАЗЕ
7.4.1 Стазе морају бити у складу са Принципима за постављања стаза ИОФ .
7.4.2 Квалитет стаза мора бити достојан једног оријентиринг такмичења. Стазе морају
омогућити проверу вештине навигације, концентрације и физичке
способноститакмичара. Све стазе морају захтевати коришћење широког спектра
техника оријентиринга. Средње и спринт стазе морају захтевати висок степен
концентрације, прецизно читање карте и често доношење одлука.
7.4.3 Дужина стазе је дужина у правој линији од старта, преко контролних тачки до
циља. Одступање од праве линије може бити само, и једино, око физички
непрелазних препрека (високе ограде, језера, непрелазне литице итд.),
забрањених подручја иобележених праваца.
7.4.4 Укупан успон на стази треба да буде исказан као успон у метрима, најкраћег
логичног пута.
7.4.5 Стазе морају бити тако постављене да омогуће следећа победничка времена у
минутима:
Ученице
Ж12
Ж14
Ж16

7.5

средње
20
19 - 21
19 - 21

дуге
25
30 - 33
37 - 40

Ученици
М12
М14
М16

средње
20
19 - 21
25 - 27

дуге
25
32 - 35
42 - 45

ЗАБРАЊЕНЕ ЗОНЕ И ПРАВЦИ

7.5.1 Правила прописана од стране организатора у циљу заштите животне средине,
као и све инструкције које се на то односе, морају бити стриктно поштована од
стране свих особа које су у вези са такмичењем.
7.5.2 Забрањене површине или опасна места, забрањени правци, линијски објекти
чије је прелажење забрањено итд. морају бити описани у информацији и
обележени на карти. Ако је потребно, оне морају бити обележене и на терену.
Такмичари не смеју посећивати, пратити или прелазити такве области, путеве или
објекте.
7.5.3 Обавезни правци, места за прелазак и пролази морају бити јасно обележени на
карти као и на терену. Такмичари су обавезни да прате пуном дужином сваку
обележену деоницу своје стазе.
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7.6 ОПИСИ КОНТРОЛНИХ ТАЧКИ
7.6.1 Прецизна локација контролних тачки мора бити дефинисана описом контролне
тачке.
7.6.2 Описи контролних тачки морају бити у форми симбола и у складу са ИОФ описима
контролних тачки.
7.6.3 Описи контролних тачки, наведени по правилном редоследу за сваку такмичарску
стазу,морају бити причвршћени или одштампани на предњој страни такмичарске
карте.

7.7 ПОСТАВЉАЊЕ КОНТРОЛНИХ ТАЧКИ И ОПРЕМА
7.7.1 Контролна тачка задата на карти, мора бити јасно означена на терену и опремљена
тако да омогући такмичару да докаже своје присуство на истој.
7.7.2 Свака контролна тачка мора бити обележена контролном заставицом која се састоји
од три квадрата 30 x 30 цм повезаних у троугаону форму (призму). Сваки квадрат
мора бити подељен по дијагонали, где је једна половина беле а друга наранџасте
боје (ПМС 165).
7.7.3 Контролна заставица мора у природи бити постављена на објекту назначеном на
карти а у складу са описом контролне тачке. Контролна заставица мора бити
видљива када такмичар угледа означену позицију.
7.7.4 Међусобни размак између две суседне контролне тачке не сме бити мањи од 30
метара. Ако се ради о контролним тачкама на истоветним или сличним објектима,
размакне сме бити мањи од 60 метара.
7.7.5 Контролна тачка мора бити постављена а заставица окачена тако да присуство
особе која оверава СИ станицу не може значајно помоћи другим такмичарима у
проналажењу контролне тачке.
7.7.6 Свака контролна тачка мора бити идентификована кодним бројем, који мора бити
причвршћен за електронску јединицу (Си станицу) тако да је такмичар који
употребљава опрему за обележавање (СИ чип) може јасно видети. Бројеви мањи од
31 као и 66, 68, 86, 89, 98, 99 не смеју се употребљавати. Бројке морају бити црне на
белој подлози, а величина налепнице 3x3 цм.
7.7.7 Као доказ да је такмичар посетио контролну тачку, мора бити довољно опреме за
обележавање (електронских јединица или перфоратора) у близини контролне
заставице, имајући у виду могућу фреквенцију доласка такмичара на контролну
тачку. Све контролне тачке морају бити снабдевене и довољним бројем папирића
димензије 1х1 цм на којима је уписана кодна ознака дотичне контролне тачке.
7.7.8 Уколико је предвиђено време победника изнад 30 мин, на стази мора бити
обезбеђено освежење бар сваких 25 мин, према предвиђеном времену победника.
Ако је најављена температура ваздуха током такмичења прелази 25 степени, ово
треба да буде и чешће.
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7.7.9

Организатор мора обезбедити освежење на старту и циљу.

7.7.10 Као освежење мора бити понуђена бар вода одговарајуће температуре. Уколико су
понуђена различита освежавајућа пића, она морају бити јасно означена.
7.7.11 Све контролне тачке за чију сигурност постоји сумња морају бити чуване. Ово
чување мора бити обављено на начин који ниједног такмичара неће довести у бољу
или лошију позицију у односу на друге такмичаре. Чуварима контролне тачке је
забрањено да дају било какве информације такмичарима.
7.8 СИСТЕМ ЗА ОВЕРАВАЊЕ
7.8.1 На Првенствима ученика Републике Србије се искључиво употребљавају
електронски системи за оверу контролних тачки (СПОРТ Идент). На овим
такмичењима мора постојати и резервни системи у виду перфоратора и папирића.
Поред електронског система и резервни системи су обавезни на контролној тачки.
7.8.2 Сваки такмичар је одговоран за правилну припрему СИ чипа (правилна овера CLEAR,
CHEСK и START станице).У противном такмичар може бити дисквалификован.
7.8.3 Сваки такмичар је одговоран за исправан обилазак стазе и оверу сваке контролних
тачки. СИ чип мора недвосмислено показати да је такмичар обишао све контролне
тачке.
7.8.4 Такмичар коме недостаје оверен обилазак контролне тачке нема пласман док са
сигурношћу није утврђено да је посетио контролну тачку и да изостанак овере
контролне тачке није његова грешка. У тим ванредним околностима могу се
користити други докази да је такмичар посетио контролну тачку као што су изјаве
службених лица организатора, видео снимци или очитавање контролних јединица
са контроле. У свим осталим случајевима такви докази нису прихватљиви и
такмичар мора бити дисквалификован.
7.8.5 Код коришћења СПОРТ Идент система важе правила:
-

Ако СИ станица не ради, или изгледа да не ради такмичар је дужан да користи
резервне системе који су понуђени (перфоратори или папирићи) у супротном ће
бити дисквалификован.

-

Ако такмичар пребрзо овери СИ-станицу и не добије повратни сигнал СИ чип неће
садржати оверу те ће такмичар бити дисквалификован иако постоји могућност да је
СИ-станица регистровала број СИ-чипа.

7.8.6 Организатор има право да постави контролоре на контролној тачки.
7.8.7 Такмичар који изгуби СИ чип или погрешним редоследом обишаоконтролне тачке
биће дисквалификован.
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7.9 ОПРЕМА
7.9.1

Уколико није другачије одређено, избор одеће и обуће је слободан.

7.9.2 Стартни бројеви морају бити јасно видљиви и ношени на грудима или на леђима
такмичара. Стартни бројеви не смеју бити већи од 25x25 цм са бројкама које су
најмање 10 цм високе. Стартни бројеви се не смеју савијати нити сећи.
7.9.3 Једина помоћна средства за навигацију која се током такмичења могу користити од
стране такмичара су: карта и опис контрола (које обезбеђујеорганизатор) и компас.
Остала помоћна навигациона средства нису дозвољена.
7.9.4 Такмичар за време такмичења не може користити опрему за телекомуникацију. На
међународним, већим регионалним такмичењима такмичару није дозвољено
коришћење ГПС уређаја са дисплејом или навођење аудио сигналом. Организатор
може затражити од такмичара да носи ГПС уређај за праћење.
7.10 СТАРТ
7.10.1 На појединачним такмичењима уобичајен је појединачан старт.
7.10.2 На стартном месту мора бити видно истакнут сат који показује званично време.
Уколико није организован пре-старт, име такмичара који треба да стартује се
прозива или је истакнуто на други начин.
7.10.3 Старт мора бити тако организован да такмичари који касније стартују или друге
особе, не могу видети карте, стазе, избор пута или правац ка првој контроли.
7.10.4 Такмичар узима своју карту у тренутку када стартни сат или стартер јасно означи
старт за њему припадајуће време. Такмичар је одговоран да узме праву карту.
Стартни број такмичара или његово име или категорија мора бити назначена на
карти тако да буде видљива такмичару пре него што стартује.
7.10.5 Тачка где почиње оријентиринг мора на карти бити обележена троуглом а на терену
контролном заставицом али без СИ станице.
7.10.6 Такмичарима који закасне на старт својом кривицом биће дозвољено да стартују.
Организатор ће одредити када они могу стартовати, узимајући у обзир могући
утицај на друге такмичаре. Време ће им бити рачунато као да су стартовали у свом
оригиналном стартном времену.
7.10.7 Такмичарима који закасне на старт кривицом организатора биће додељено ново
стартно време.
7.11 ЦИЉ И МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА
7.11.1 Такмичење се завршава за такмичара у тренутку када пређе линију циља. Сви
такмичари који су стартовали су у обавези да прођу линију циља и изврше
очитавање.
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7.11.2 Улазак у циљ мора бити ограђен траком или конопцем. Последњих 20 метара
морају бити у правој линији.
7.11.3 Циљна линија мора бити ширине од најмање 3 метра и мора бити под правим
углом на правац уласка у циљ. Тачна позиција циљне линије мора бити јасно
видљива такмичарима који јој се приближавају.
7.11.4 Када такмичар пређе циљну линију, мора предати такмичарску карту уколико то
организатор захтева.
7.11.5 Циљно време се мери у тренутку када такмичар овери циљну контролу. Време се
заокружује на целе секунде. Време се исказује у сатима, минутима и секундама или
само у минутима и секундама.
7.11.5 Обавезно се мора користити два независна система мерења времена, главни и
помоћни. Разлике између такмичара једне категорије морају бити мерена тачношћу
од 0,5 секунди.
7.11.6 Уз дозволу Контролора такмичења ОСС, организатор може одредити максимално
време за пролазак стазе за сваку категорију.
7.11.7 У зони циља мора постојати медицинска помоћ и медицинско особље које је
опремљено за рад у шуми.
7.11.8 Максимално време преласка стазе је:
•средње стазе, 80 минута за жене и
мушкарце
•дуге стазе, 3 сата за жене и 4 сата за
мушкарце
7.11.9 Организатор може са дозволом контролора повећати максимално време
преласка стазе. Повећање времена се мора саоштити на састанку
представника екипа.

7.12 РЕЗУЛТАТИ

7.12.1 Резултат може бити приказан у виду времена или бодова које је оставио такмичар.
7.12.2 Незванични резултати морају бити објављени и истакнути у зони циља у току
такмичења.
7.12.3 Званични резултати морају обухватити све такмичаре који су учествовали.
7.12.4 Код појединачног старта, у случају да два или више такмичара имају исто
време,биће пласирани на исту позицију. Следећа позиција(е), по реду ће остати
празна(е).
7.12.5. Такмичари који прекораче максимално дозвољено време не улазе упласман.
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7.13 FAIR PLAY (СПОРТСКО ПОШТЕЊЕ)
7.13.1 Особе које су на било који начин учествују на оријентиринг такмичењу морају се
понашати спортски и поштено и одржавати дух пријатељства. Такмичари морају
показати поштовање према својим колегама, функционерима, новинарима,
гледаоцима и становницима који живе у области где се такмичење одржава. На
самом терену такмичари морају бити што је могуће тиши.
7.13.2 Било каква помоћ са стране или помоћ других такмичара је забрањена, осим ако
није реч о повреди. Дужност је свих такмичара да помогне повређеном такмичару,
чак и ако то значи одустајање од даљег такмичења.
7.13.3 Допинг је забрањен. ИОФ Анти допинг правила се односе на сва такмичења ОСС и
Управни одбор ОСС може захтевати да се спроведе допинг контрола.
7.13.4 Организатор, уз сагласност Контролора такмичења ОСС, може одлучити да унапред
објави терен одржавања такмичења. Уколико ово није објављено, званичници
морају држати у тајности област и терен на коме ће такмичење битиодржано. У
сваком случају стазе се морају држати у тајности.
7.13.5 Забрањен је сваки покушај обиласка терена односно тренинга на истом. Забрањени
су и било какви покушаји да се пре или током такмичења дође до информација о
стазама, осим оних информација које даје организатор.
7.13.6 Организатор мора забранити учешће сваком такмичару који је толико добро упознат
са тереном или картом да би на основу тога уживао предност у односу на остале
такмичаре. У случају дилеме, одлуку доноси Контролор такмичења ОСС.
7.13.7 Школски функционери, такмичари, представници медија и гледаоци се морају
налазити за њих одређеним местима.
7.13.8 Судије на контролним местима не смеју ометати нити успоравати такмичаре, као ни
давати било какве информације. Они морају бити тихи, носити неупадљиву одећу и
не смеју помагати такмичарима да пронађу контролу. Ово се такође односина
остале особе на терену, на пр. представнике медија.
7.13.9 Када једном пређе циљну линију, такмичар се без одобрења организатора не сме
враћати на терен. Такмичар који је одустао мора то пријавити на циљу и предати
карту . Такви такмичари ни на који начин не смеју утицати нат акмичење или
помагати другим такмичарима.
7.13.10 Такмичар који прекрши било које правило, или извуче корист од кршења било
којег правила, биће дисквалификован.
7.13.11 Остале особе које прекрше било које правило биће позване на дисциплинску
одговорност.
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7.14 ЖАЛБЕ
7.14.1 Жалба може бити уложена на кршење ових правила или на организатора
такмичења.
7-14.2 Жалба може бити уложена од стране званичника такмичења, тимова, такмичара или
било
кога ко је на било који начин у вези са такмичењем.
7.14.3 Жалбе морају бити предочене организатору у писаном облику или усмено што је
могуће пре. О жалбама пресуђује организатор. Подносилац жалбе мора одмах бити
обавештен о одлуци.
7.14.4 За жалбе се не наплаћује никаква такса
7.15 ЖИРИ
7-15.1 Жири се формира да би одлучивао о протестима.
7.15.2 Управни одбор ОСС одлучује за која такмичења ће именовати жири. Уколико ОСС
није одредио жири, Контролор такмичења ОСС одређује исти на састанку са вођама
тимова.
7.15.3 Жири сачињавају 3 члана са правом гласа из различитих школа. Контролор
такмичења ОСС председава жиријем без права гласа.
7.15.4 Представник организатора има право да учествује у раду жирија, али без права
гласа.
7.15.5 Бар један члан жирија мора присуствовати свим важнијим догађањима током
такмичења.
7.15.6 Организатор мора поступити према одлукама жирија, на пр. да такмичара
дисквалификованог од стране организатора поново врати у такмичење, да
дисквалификује такмичара, да поништи резултате у некој категорији или да потврди
резултате које је организатор прогласио неважећим.
7.15.7 Одлуке жирија су пуноважне једино када су донете у пуном саставу. У хитним
случајевима прелиминарне одлуке могу бити донете уколико се већина чланова
жирија сагласи са њима.
7.15.8 Уколико се члан изјасни некомпетентним или уколико није у стању да испуни
задатке које му поставља рад у жирију, Контролор такмичења ОСС одређује замену.
7.16 КОНТРОЛА ТАКМИЧЕЊА
7.16.1 Сва такмичења на која се ова правила односе, морају бити контролисана од стране
Контролора такмичења ОСС. Контролор такмичења ОСС мора бити одређен у року
од месец дана од датума одређивања финалног календара.
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7.16.2 Сви Контролори такмичења ОСС морају поседовати лиценцу ОСС. Контролор
такмичења ОСС не може имати било какву одговорност за било који тим који
учествује на такмичењу.
7.16.3 Контролор такмичења ОСС мора обезбедити поштовање правила, избегавање
грешака и примену начела правичности. Контролор такмичења ОСС има овлашћења
да захтева одређене измене, уколико сматра да су неопходне, какоби се
задовољили захтеви такмичења.
7.16.4 Минимум послова које треба да обави ОСС Контролор
такмичења је:
•да одобри место одржавања и терен за такмичење;
•да надгледа организацију такмичења и да процени прихватљивостпредложеног
смештаја, хране, транспорта, буџета и могућности за тренинг;
•да процени планиране церемоније;
•да одобри организацију и поставку старта, циља и зоне измена;
•да процени тачност и сигурност мерења времена и обрачуна
резултата;
•да процени да ли је карта у сагласности са ИСОМ или ИССОМ ИОФ стандардима;
•да одобри стазе после процене њиховог квалитета, укључујући и степен тежине,
постављање контрола и опрему, фактор случајности и тачност карте;
•да провери евентуално раздвајање стазе и комбинације стаза;
•да процени договоре и погодности за медије;
•да процени договоре и услове зареализацију допинг теста;
•да одреди чланове жирија.
7.16.5 Контролор такмичења ОСС мора направити онолико посета колико сматра да је
неопходно. Посете ће бити планиране у сагласности са организатором и Комисијом
за Контролу такмичења ОСС. Одмах после сваке посете, Контролор такмичења ОСС
мора послати кратак писани извештај Комисији за Контролу ОСС на прописаним
обрасцима, а копију организатору и Секретаријату ОСС. Најкасније 14 дана пре
датума одржавања такмичења, контролор мора потврдити (у форми званичног
извештаја) да ли такмичење испуњава потребне услове за ранг за који је
пријављено на прописаном обрасцу.
7.16.6 Комисија за Контролоре ОСС може одредити једног или више помоћника
контролора који би помогли Контролора ОСС, посебно у области карата, стаза,
финансија, спонзора и медија.
Члан 8.
Школe којe желе да учествују на првенству у оријентирингу ученика Републике Србије,
обавезна су да одрже школско првенство у оријентирингу према расписаном програму и
одредбама ових Пропозиција. Школско првенство у оријентирингу се може организовати
тако да сваки разред у свим категоријама може учествовати са неограниченим бројем
такмичара, зависно од могућности и интересовања ученика за поједине категорије. Школе
ће добити сву потребну помоћ и логистику од Оријентиринг савеза Србије и клубова који
се налазе на тој територији.
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По одржаном такмичењу за првенство школе, школа је дужна да пошаље списак ученика,
који представљају репрезентацију школе (за сваку категорију посебно) која ће учествовати
на првенству ученика Републике Србије у оријентирингу.
Члан 9.
На основу примљеног извештаја и резултата најбољих појединаца са првенства школа,
односно пристиглих пријава за појединачно такмичење, Такмичарски одбор сачињава
листу учесника првенстава у оријентирингу Републике Србије за сваку категорију .
Такмичење се одржава у једном дану. О броју учесника одлучује надлежни орган који
спроводи првенство у оријентиринг Републике Србије .
Такмичарски одбор Првенства Србије обавезан је да школе чији су се ученици пласирали
за првенство обавести о свим детаљима такмичења (место одржавања, датум, сатница
итд.).
Организатор такмичења је дужан да има ангажовано лице које координира обављање
послова који се односе на безбедност свих учесника спортског такмичења. Организатор је
одговоран за обезбеђивање реда на терену. Организатор такмичења је дужан да изради
стартне листе, као и да припреми записнике такмичења са основним подацима. Записник
се сачињава у два примерка, од којих се оригинал уручује Техничком делегату, други
примерак остаје у архиви организатора. Попуњен и потписан записник мора бити оверен
печатом и потписом од стране организатора такмичења. Организатор је дужан да у року од
24 сата по завршетку такмичења сачини извештај са резултатима и евентуалним
опоменама и дисквалификацијама такмичара и достави Савезу за школски спорт Србије.
Пријаву шаље искључиво представник школе, електронском поштом, код кога се одржало
школско такмичење, на образцу „Пријава за оријентиринг“ .
Такмичари су у обавези да наступају у једнобразној опреми. Није дозвољен наступ у
опреми репрезентације Србије.
Савез за школски спорт Србије је обавезан да све детаље у вези такмичења постави на свој
сајт пре одржавања републичког првенства.
Члан 10.
После завршеног финалног дела такмичења врши се свечано проглашење победника у
појединачној конкуренцији. Три првопласирана такмичара за сваку категорију добијају:
Првопласирани - златну медаљу и диплому;
Другопласирани - сребрну медаљу и диплому;
Трећепласирани - бронзану медаљу и диплому.
Победник добија назив првака Србије за одговарајућу категорију.
По завршеном Државном првенству врши се свечано проглашење укупног победника и
објављује званичан пласман школа.
Бодовање се врши на начин као што је дато у Пропозицијама такмичењa.
Бодују се три најбоље пласирана такмичара из једне школе.
Појединачна такмичења:
Место

1

Бодова

20

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

16

14

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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У случају једнаког броја бодова боља је школа која има више првих, других, трећих...
места. а, Победник је школа која сакупи највећи број бодова.
Три првопласиране школе добијају дипломе и пехаре.
Члан 11.
Право наступа на такмичењу имају сви редовни ученици и ученице основних и
средњих школа.
Идентитет такмичара-ки на првенству оријентиринг ученика Републике Србије доказује се,
„Спортском легитимацијом" са фотографијом ученика, овереном од стране директора
школе.
Сваки такмичар је у обавези да уз „Спортску легитимацију“ приложи и потврду о
обављеном лекарском прегледу не старијем од 6 месеци. За извршени лекарски преглед и
здравствено стање такмичара одговоран је директор школе која га је пријавила за
такмичење.
Такмичар за кога није стављена на увид прописана „Спортска легитомација“, или иста није
исправна у погледу права наступа или здравственог прегледа, не може да наступи на
такмичењу. У случају да и поред неисправности наступи, резултат и пласман такмичара се
брише, а такмичар, вођа екипе – професор подлежу дисциплинској одговорности.
Антидопинг контрола се може вршити на свим такмичењима из програма Савеза за
школски спорт Србије у складу са правилима Антидопинг агенције Србије. Антидопинг
агенција Србије може вршити антидопинг контролу на било ком такмичењу из ових
Пропозиција без обавезе да о томе унапред обавести Такмичарску комисију, организатора
такмичења или учеснике такмичења. Сви учесници такмичења су дужни да у потпуности
сарађују са представницима АДАС-а.
Члан 12.
Пропозиције се доносе за школску 2018/2019 годину Могуће измене и допуне доносе се на
крају школске године и примењују се од наредне такмичарске сезоне. Тумач Пропозиција
је Управни одбор Савеза за школски спорт Србије, а на самом такмичењу Такмичарска
комисија Савеза.
Такмичења се спроводе у складу са Правилником о ближим условима за обављање
спортских активности и спортских делатности Министарства омладине и спорта Републике
Србије, Оријентиринг савеза Србије, Пропозицијама Оријентиринг савеза Србије, овим
Пропозицијама и Правилнику о организацији Школских спортских такмичења.

Комисија за развој оријентиринга
Добрица Јелић
Јелена Козодеровић
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