
 

 

Планинарско друштво „Авала“ 

 

вас позива на 

 

 

 

3. коло Вождовачке оријентиринг лиге 

и 

Пионирско првенство Београда 

 

Недеља 05.06.2022. 

 

 

 



 

 

Директор такмичења: Слободан Гочманац 

Локација: парк „Шумице“ 

 такмичарски центар: спортско-рекреативни центар 

„Шумице“ (аутобуси ГСП-а 17, 31 – станица „Дом 

здравља Вождовац“) 

Сатница: 

 09:00 отварање такмичарског центра 

 10:00 свечано отварање такмичења и састанак са 

вођама тимова 

 10:30 карантин 

 11:00 први старт 

 13:30 проглашење победника (ако се створе услови и 

раније) 

Дисциплина: спринт дистанца 

Контролор такмичења: Иван Буквић 

Опис терена: уређен парк који делом обухвата и насеље са  

                      зградама 

Карта: Шумице, постојећа, дорађена 

Стање карте: мај 2022; размера – 1:4000/2.5м 

Теренски рад и цртање: Сава Лазић 

Стартнина: 

 М/Ж 12 и 14 – 150,00 динара за такмичаре ван 

Београда 

 М/Ж 16, 18 и 20 – 200,00 динара за такмичаре ван 

Београда 

 

 



 

 

 

 регистровани такмичари из београдских клубова до 

20 година, без обзира на категорију - бесплатно 

 остали: 500,00 динара 

 изнајмљивање чипа: 200,00 динара 

 плаћања стартнине ослобођени су следећи такмичари 

(освајачи другог места у ОЛБ 2021): Филип Танчев (СУ 

Урбана шума), Марта Трајковић (ПСК Челик), Лука 

Вранешевић (ПСК Победа), Нева Грујић (СУ Урбана 

шума), Петар Анџић (ПСК Победа), Дуња Радојевић 

(ПСК Победа), Алекса Младеновић (ПСД Копаоник), 

Дуња Татић (ОК Диф), Ђорђе Аризановић (ПСД 

Копаоник), Тамара Зидар (Индивидуалац), Срђан 

Марковић (ПСК Победа), Ирина Јухас (ОК Диф), 

Александар Вучетић (ПОСК ПТТ), Мирјана Милачић 

Бајић (ПСК Победа), Лука Иванишевић (СК ДМБ) 

Рок за пријаву: четвртак 02.06.2022. у 14:00 часова 

Начин пријаве: преко ОРИС система или на мејл 

vol2022.avala@gmail.com 

Уплате: на текући рачун клуба 265-6540310000114-55 

(сврха уплате: стартнина за 3. коло ВОЛ) + доставити 

списак на psdavala@mts.rs са такмичарима за које је 

плаћено преко рачуна; евентуално у ТЦ на дан такмичења, 

али у периоду између 08:00 и 09:30 с обзиром да је клуб у 

систему ефискализације, поседује фискалну касу и 

искључиво тада је могућа наплата стартнине на лицу места 
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Награде: медаље, дипломе и победнички пехар за 

категорије М/Ж 12 и 14 такмичарима из београдских 

клубова, за остале категорије резултати се према 

пропозицијама лиге бодују и рачунају за укупан пласман у 

лиги + дипломе за 3 првопласирана такмичара 

Мерење времена: спорт идент систем обраде времена 

Бодовање: 

 3. коло Вождовачке оријентиринг лиге – све категорије 

предвиђене Правилником националног Савеза 

 Пионирско првенство Београда – за такмичаре 

регистроване у београдским клубовима у 

категоријама М/Ж 12 и 14 

Додатне информације: 

 циљ је у зони такмичарског центра 

 карте ће бити одштампане на водоотпорном папиру 

 додатни описи контролних тачака биће доступни у 

другом стартном боксу 

 паркинг: у зони такмичарског центра или дома 

здравља 

 дечија трка стартује у зони ТЦ у 12:30 часова 

Напомена: даном објављивања овог документа на мејлинг 

листи Оријентиринг савеза Србије и веб сајту ПД „Авала“ 

ступа на снагу забрана кретања по подручју који обухвата 

површину постојеће оријентиринг карте „Шумице“ и свако 

кршење води дисквалификацији. 

                    

 

 

     



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Град Београд – Секретаријат за спорт и омладину, допринео је у значајној 

мери реализацији Пионирског првенства Београда обезбеђивањем 

неопходних средстава за његово финансирање  

Категорија Дужина стазе 

ваздушном линијом 

Дужина стазе идеалном 

варијантом 

Број контролних 

тачака 
Успон 

М12 1.3 км 1.4 км 11 15 м 

М14 1.6 км 1.7 км 13 30 м 

М18 2.4 км 2.6 км 21 50 м 

М21Е 3.3 км 3.7 км 30 75 м 

М21А 2.7 км 3.0 км 26 60 м 

М21Б 2.2 км 2.4 км 18 40 м 

М35 2.7 км 3.0 км 26 60 м 

М45 2.4 км 2.6 км 21 50 м 

М55 2.2 км 2.4 км 18 40 м 

М70 1.6 км 1.7 км 13 30 м 

Ж12 1.3 км 1.4 км 11 15 м 

Ж14 1.4 км 1.6 км 14 25 м 

Ж16 1.6 км 1.7 км 13 30 м 

Ж18 1.9 км 2.1 км 15 40 м 

Ж21Е 2.7 км 3.0 км 26 60 м 

Ж21А 2.4 км 2.6 км 21 50 м 

Ж21Б 1.9 км 2.1 км 15 40 м 

Ж35 2.4 км 2.6 км 21 50 м 

Ж45 2.2 км 2.4 км 18 40 м 

Ж55 1.9 км 2.1 км 15 40 м 

Ж65 1.6 км 1.7 км 13 30 м 

Ж70 1.4 км 1.6 км 14 25 м 

Опен Б 

(тежа) 
1.4 км 1.6 км 14 25 м 

Опен Ц 

(лакша) 
1.3 км 1.4 км 11 15 м 


