
 

 

Планинарско друштво „Авала“ 

 

вас позива на 

 

Трку за светску ранг листу (WRE) 

 

и 

 

2. коло Вождовачке оријентиринг лиге 

 

 

Недеља 10.04.2022. 

 

 



 

Директор такмичења: Слободан Гочманац 

Локација: насеље Медаковић 2 

 такмичарски центар: вртић „Сестре Букумировић“ 

(аутобуси ГСП-а 20, 29, 50 – станица „Светозара  

Радојчића“, 30 – станица „Медаковић 2“, 26 – станица 

„Драгице Кончар 1“) 

Сатница: 

 09:00 отварање такмичарског центра 

 10:00 састанак са вођама тимова 

 10:30 карантин 

 11:00 први старт 

 13:30 проглашење победника 

Дисциплина: спринт дистанца 

Контролор такмичења: Вујадин Жагар 

Опис терена: терен са „благим падом“, пуно различитих 

облика вегетације, зграда, пролаза кроз зграде и између 

зграда, док један мањи део терена обухвата и шуму 

Карта: Медаковић 2 – потпуно нова, никад коришћена 

Стање карте: фебруар/март 2022, размера – 1:4000/2м 

Теренски рад и цртање: Душан Крњаић и Сава Лазић 

Стартнина: 

 млађи пионири/ке, старији пионири/ке, кадети/киње, 

јуниори/ке – 200,00 динара 

 Остали: 600,00 динара 

 Изнајмљивање чипа: 200,00 динара 

 

 

 



 

 

 Плаћања стартнине су ослобођени другопласирани 

такмичари у укупном пласману Оријентиринг лиге 

Београда за 2021. годину  

Рок за пријаву: четвртак 07.04.2022. у 12:00 часова  

Начин пријаве:  

 преко ОРИС система или на мејл 

vol2022.avala@gmail.com  

 сениори и сениорке обавезни су да се пријаве и путем 

ИОФ ЕВЕНТОР-а: https://cutt.ly/CIcBuE0 

Категорије: млађи пионири/ке – 2010. и млађе (М/Ж12), 

старији пионири/ке – 2008. и млађе (М/Ж14), кадети/киње 

– 2006. и млађе (М/Ж16), јуниори/ке – 2002. и млађе 

(М/Ж18-20), сениори/ке (М/Ж21), млађи ветерани/ке – 

1987. и старије (М/Ж35, 45), старији ветерани/ке – 1967. и 

старије (М/Ж55, 65, 70), Опен рекреативна, ГПС 

оријентиринг 

Награде:  

 за прва три места у категоријама сениора и сениорки 

на трци за светску ранг листу – медаље и дипломе, за 

победнике новчана награда у износу од 50 еура 

 за остале категорије резултати се према пропозицијама 

лиге бодују и рачунају за укупан пласман у лиги 

Мерење времена: спорт идент систем обраде времена 

Бодовање: 

 трка за светску ранг листу (WRE) 

 2. коло Вождовачке оријентиринг лиге – према 

категоријама наведеним у пропозицијама лиге 

(Билтен 0) 

 

mailto:vol2022.avala@gmail.com
https://cutt.ly/CIcBuE0


 

  

Напомена: даном објављивања овог документа на мејлинг 

листи Оријентиринг савеза Србије и веб сајту ПД „Авала“ 

ступа на снагу забрана коришћења овог терена за било 

какве оријентиринг активности и тренинге. 

Мапа дозвољених и забрањених зона: https://cutt.ly/jIcC1f1 
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