
 

 

Планинарско друштво „Авала“ 

 

 

вас позива на 

 
Првенство Београда на средњој дистанци, 

Авалине октобарске дане 

и 

Последње коло Оријентиринг лиге Србије 

 

Недеља 30.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Директор такмичења: Слободан Гочманац 

Локација: Авала, планинарски дом и ресторан 

                                 „Чарапићев брест“ 

 аутобус ГСП-а 402 – станица „Бели поток - центар“ 

и још 20 минута лаганог хода пешке, узбрдо              

Сатница: 

 08:00 отварање такмичарског центра 

 10:30 свечано отварање такмичења и састанак 

са вођама тимова 

 11:00 први старт 

 14:00 проглашење победника 

Дисциплина: средња дистанца 

Контролор такмичења: Срђан Марковић 

Опис терена: континенталан терен, шума различитог 

                      нивоа проходности, одређени број  

                      рељефних детаља као што су јаркови, 

                      потоци, рупе, као и мањи број камења  

Карта: Авала, постојећа, ажурирана 

Стање карте: октобар 2022; размера – 1:10000/5м 

Категорије: све категорије предвиђене Правилником ОСС 

Стартнина: 

 М/Ж 12 и 14 из клубова ван Београда – 150,00 рсд 

 М/Ж 16, 18 и 20 из клубова ван Београда – 200,00 рсд 

 

 

 

 

 



 

 

 

 М/Ж 65 и 70 – 400,00 рсд 

 М/Ж рођени 2002. и млађи из београдских 

клубова без обзира на категорију – бесплатно 

 остали пријављени у року – 600,00 рсд 

 изнајмљивање чипа: 200,00 рсд 

Рок за пријаву: среда 26.10.2022. у 18:00 часова 

Начин пријаве: преко ОРИС система или на мејл  

                          office@avalaevents.rs 

Уплате: на текући рачун клуба 265-6540310000114-55 

(сврха уплате: стартнина за Авалине октобарске дане) 

закључно са четвртком 27.10.2022. + доставити списак са 

такмичарима за које је плаћено на psdavala@mts.rs  

 у ТЦ на дан такмичења у периоду између 08:00 и 

09:00 с обзиром да је клуб у систему ефискализације, 

поседује фискалну касу и искључиво тада је могућа 

наплата стартнине на лицу места 

 стартнина у ТЦ на дан такмичења – 800,00 рсд 

по такмичару без обзира на категорију 

 претходни став не важи за београдске  

такмичаре до 20 година 

Награде: дипломе и медаље 

Мерење времена: спорт идент систем обраде времена 

Бодовање: 

 првенство Београда на средњој дистанци за 

категорије до 20 година и такмичаре регистроване у 

београдским о-клубовима 

 последње коло Оријентиринг лиге Србије за 

све регистроване такмичаре при ОСС 
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Напомена:  

 даном објављивања овог документа на мејлинг 

листи Оријентиринг савеза Србије и веб сајту ПД 

„Авала“ ступа на снагу забрана било каквих 

оријентиринг активности на површини постојеће 

оријентиринг карте Авале 

 

Такмичари наступају на сопствену одговорност!  

 

Добро дошли!  
 

 

 

 


