
 

 

Планинарско друштво „Авала“ 

 

 

вас позива на 

 

 

4. и 5. коло Вождовачке оријентиринг лиге 

 

- квалификациона, полуфинална и финална трка - 

 

Субота 29.10.2022. 

 

 

 

 



 

Директор такмичења: Слободан Гочманац 

Локација: насеље „Браће Јерковић“ 

 такмичарски центар: https://goo.gl/maps/EeDrV2gcNnj7LMBP9 

дом за децу и омладину „Јован Јовановић Змај“ 

(аутобуси ГСП-а 18, 50 – станица „СЦ Спорт Еко“) 

Сатница: 

 07:30 отварање такмичарског центра 

 09:00 свечано отварање такмичења, састанак са 

вођама тимова и почетак карантина 

 09:30 први старт квалификационе трке (4. коло ВОЛ) 

 11:30 проглашење победника квалификационе трке (4. 

коло ВОЛ) 

 12:00 почетак карантина за полуфиналну трку 

 12:30 први старт полуфиналне трке 

 14:30 почетак карантина за финалну трку 

 15:00-15:30 почетак финалне трке 

 16:45 проглашење победника финалне трке 

Дисциплина: спринт дистанца, нокаут спринт 

Контролор такмичења: Бојан Комарчевић 

Опис терена: насеље са зградама, пролазима кроз зграде и  

                      парковским површинама 

Карта: насеље „Браће Јерковић“, нова 

Стање карте: октобар 2022; размера – 1:4000/2м 

Теренски рад и цртање: Сава Лазић 

Стартнина: 

 М/Ж 12, 14, 16, 70, Опен Б и Опен Ц – 800,00 динара 

 М/Ж 18, 20, 21А, 21Б, 21Е, 35, 45, 55, 65 – 1.000,00 дин. 
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 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: уторак 25.10.2022. 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 финале ВОЛ) 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 07:30 и 08:00 

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:  

o М/Ж 12, 14, 16, 70, Опен Б и Опен Ц – 1.200,00 дин. 

o М/Ж 18, 20, 21А, 21Б, 21Е, 35, 45, 55, 65 – 1.500,00 

дин. 
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Награде: дипломе за квалификациону трку (4. коло ВОЛ),  

               медаље и дипломе за финалну трку (5б коло) 

Мерење времена: спорт идент систем обраде времена 

 за финалну трку биће укључен „AIR +“ бесконтактни 

систем оверавања контролних тачака 

Бодовање: 

 4. и 5. коло Вождовачке оријентиринг лиге – све 

категорије предвиђене Правилником националног 

Савеза 

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 „Браће Јерковић“ и свако кршење води 

дисквалификацији 

Концепт трке: 

 квалификациона трка подразумева класичну спринт 

трку, такмичари трче у регуларним категоријама и 

добијају бодове за 4. коло лиге као у бодовању кола 

ОЛС. Стартни интервал је 1 минут. 

 сви који су трчали квалификациону трку трче и 

полуфиналну тако што се деле у 3 групе према 

пласману: нпр. 1. група - такмичари који су заузели 1; 

4; 7. итд. место у квалификацијама, 2. група – 

такмичаи који су заузели 2; 5; 8. итд. место у 

квалификацијама, 3. група – такмичари који су 

заузели 3; 6; 9. итд. место у квалификацијама 

 

 



 

 

 осим што такмичаре делимо у 3 групе, вршимо и 

спајање следећих категорија: 

o М12, М14 и М16 постају МЦ категорија, а у оквиру 

ње имамо МЦ-1, МЦ-2 и МЦ-3 групу према подели 

из претходног става 

o М18, М20, М21А, М21Б, М21Е, М35 постају МА 

категорија, а у оквиру ње имамо МА-1, МА-2 и МА-

3 групу према подели из претходног става 

o М45, М55 и М65 постају МБ категорија, а у оквиру 

ње имамо МБ-1, МБ-2 и МБ-3 групу 

o М70, Ж70, Опен Б и Опен Ц постају МД категорија, 

а у оквиру ње имамо МД-1, МД-2 и МД-3 групу 

o исти систем је и за женске категорије (осим Ж70) 

 стартни интервал је 30 секунди, али свака стаза има 

лептир 

 бодовање 5а кола (полуфиналне трке) бодује се према 

временима, као и квалификациона трка 

 прва половина такмичара/ки из сваке групе пролази у 

финале 

 финална трка има 7 категорија: МА, МБ, МЦ, ЖА, ЖБ, 

ЖЦ и Д 

 за финалну трку (5б коло) добијају се додатни бодови 

 масовни старт финалне трке према категоријама: Д 

категорија у 15:00, МЦ и ЖЦ у 15:10, МБ и ЖБ у 15:20, 

МА и ЖА у 15:30 

 сви такмичари у истој категорији имају исту стазу, 

без лептира 

 

 

 

 

 



 

 

Проглашење победника Вождовачке оријентиринг лиге: 

 свечано проглашење одржаће се у недељу 06.11.2022. 

у планинарском дому и ресторану „Чарапићев брест“ 

на Авали, након трке Првенства Београда на дугој 

дистанци (око 14:00 часова) којом уједно и затварамо 

сезону оријентиринг такмичења у Србији 

Награде за укупан пласман Вождовачке оријентиринг лиге: 

 5.000,00 динара за победнике у мушкој и женској 21Е 

категорији 

 за све првопласиране по категоријама ваучер са 

бесплатном стартнином за оба дана оријентиринг 

такмичење Банат Опен које ће се одржати 14. и 15. 

октобра 2023. у Делиблатској пешчари 

 дипломе и посебно дизајниране медаље за прва 3 

места у свим категоријама 

 

Такмичари наступају на сопствену одговорност!  

 

Добро дошли!  

 


