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           41. МЕМОРИЈАЛ „ЧИКА ДУШКО ЈОВАНОВИЋ“ 

    ТРИ ОРИЈЕНТИРИНГ ТАКМИЧЕЊА  06.05. – 08.05.2022. 
 

06.05.2022.  
Београд - Миријево – WRE трка - спринт дистанца 
 
07.05.2022.  
Бела Река - Деспотовац – Лига Србије, 8. коло - средње дистанце 
 
08.05.2022. 
Бела Река - Деспотовац – WRE трка  и Лига Србије 9. коло –  
дуге дистанце 

 

 
 

 

 

 

 
  

БИЛТЕН 1 
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Организатор: Планинарскo спортски клуб „Победа”, Београд 
Информације: http://www.pdpobeda.rs/orijentiring/memorial/ 
IOF консултант: Вујадин Жагар 
Директор такмичења: Снежана Тодосић, +381 64 8826 804, 069б2319 250 
Планер стаза: Бојан Комарчевић 
Национални контролор: Вујадин Жагар 

Категорије: 
Жене:        12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 21А, 21Б, 35, 45, 55, 65, 70. 
Мушкарци:        12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 21А, 21Б, 35, 45, 55, 65, 70. 
Опен Б, Опен Ц 
Деца:        Д7 (до 7 година)  
Предселекције:   деца 9 и 10 година 
 
У случају недовољног броја пријављених такмичара у појединим категоријама, 
организатор задржава право на спајање категорија. 

Пријаве и бодовање: 
http://oris.orijentiring.rs/takmicenja.php 
OrienteeringOnline.net 
snezanat@gmail.com 
За елитне категорије за WRE трку обавезне су и пријаве на сајту IOF-a преко IOF 
Eventora. 
За 41. Меморијал бодоваће се други и трећи дан такмичења. Прва 3 Ж/М места првог 
дана као и прва 3 Ж/М места 41. Меморијала биће награђена медаљама. Првих 6 Ж/М 
места WRE трка биће награђена дипломама а прва 3 Ж/М места и медаљама. За 
најбоље такмичарке и такмичаре биће обезбеђене и награде спонзора. 

Стартнина по дану такмичења: 
 
- Ж/М 12, 14: 150 дин 
- Ж/М 16: 200 дин 
- Опен Б и Ц: 300 дин 
- Ж/М 65, 70: 400 дин 
- Остале категорије: 500 дин за први и други дан, 700 дин за трећи дан такмичења 
- Ж/М 7, 10: бесплатно 
- Предселекције: бесплатно 

 
Пријаве и уплате до 29. априла  2022 до 24h. 

Уплате: 
 
Искључиво преко рачуна клуба на текући рачун: ПСК „Победа“ 325-9500600029789-20 
код Војвођанске банке 
Сврха уплате: Стартнина за 41. Меморијал 
За индивидуалне уплате неопходно је обратити се организатору за инструкције. 

Обрачун резултата ће се вршити помоћу SPORTident система. Изнајмљивање SI картица 
ће бити могуће у такмичарском центру, 200 динара по картици по дану. 
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Такмичарски центар и терен 

1. Дан (06.мај) – Београд - Миријево: 
  

 Трка за светску ранг листу - спринт дистанца 
Карта 1:5000/ е 2,5 m, март/април 2022. 

старт: 18 часова 
Такмичарски центар у насељу Миријево 

 
Урбани терен са доста објеката, зеленила, делимично благо валовит. 

Терен је технички изазован и веома погодан за оријентиринг. 
                                Детаљније информације ће бити накнадно објављене. 

                       2.Дан (07.мај) – Бела Река: 
 

  Лига Србије, 7. Коло, средња дистанца 
Карта 1:10000/ е 5 m, март/април 2022. 

старт: 11 h 
Такмичарски центар на фарми Бела Река 44°12'06.0"N 21°30'38.0"E 

         Терен са доста земљишних детаља, јаркова, удубљења и вршчића, местимично 
каменит са већим и мањим каменим детаљима, углавном пошумљен ( храст, буква и 
јела), ниско растиње на појединим деловима може отежати трчање. Терен веома 
погодан за оријентиринг. Детаљније информације ће бити накнадно објављене. 
 

3.Дан (08.мај) – Бела Река: 
  

 Трка за светску ранг листу и Лига Србије, 8. Коло, дуга дистанца 
Карта 1:15000 и 1:10000/ е 5 m, март/април 2022. 

старт: 10 часова 
Такмичарски центар на фарми Бела Река 44°12'06.0"N 21°30'38.0"E 

 
         Терен са доста земљишних детаља, јаркова, удубљења и вршчића, местимично 
каменит са већим и мањим каменим детаљима, углавном пошумљен ( храст, буква и 
јела), ниско растиње на појединим деловима може отежати трчање. Терен веома 
погодан за оријентиринг. Детаљније информације ће бити накнадно објављене. 

Како доћи до такмичарског центра: 
          
Први дан: Градским превозом. 
Други и трећи дан: До циља је могуће доћи сопственим аутомобилима или 
аутобусима асфалтним путем од Деспотовца преко села Липовица и Близнак, 12 км и 
после макадамским путем још 6 км. Паркинг ће бити видно обележен у близини места 
циља. Организатор ће организовати превоз до Беле Реке са поласком 07.05.2022. у 
јутарњим часовима и повратком 08.05.2022. у вечерњим часовима уколико не буде 
сметњи у вези здравствене ситуације у земљи. 
Такмичарски центар другог и трећег дана: 44°12'06.0"N 21°30'38.0"E 
Интерактивна мапа такмичарског центра Бела Река  
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Смештај и превоз за 41. Меморијал 
 
 
Смештај у сопственим шаторима у близини циља бесплатан уз претходну најаву 
организатору. Обзиром на актуелну здравствену ситуацију, осим смештаја у 
сопственим шаторима, препоручујемо само смештаје у сопственим аражманима.  
 
 

 
                     Такмичари учествују на сопствену oдговорност!  
                  Дођите и оријентишите се на оријентиринг! 
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                   Медији који подржавају 41. Меморијал 

                        Пријатељи 41. Меморијала 
 

 
  

Спортски Журнал, Радио Београд Први програм, Радио Београд 202, 
Јутарњи програм РТС, РТВ Ресава, Информациони медији Деспотовац 
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Смештај за 41. Меморијал 
 

 
 

 
 

1. Домаћинство Траиловић Драган 
Удаљеност од циља 4,5 км - село Липовица 
Две десетокреветне (купатило заједничко, одвојени тоалети) - Укупно 20 
лежаја. 
Контакт: 035 636 120 069 636 120 mail: trailo076@gmail.com 

2. Крупајско Врело 
Удаљеност од циља 12 км - село Крупаја 
Три трокреветне и три двокреветне (два купатила са тоалетом) - Укупно 15 
лежаја 
Контакт: 012 641 041 062 827 8339  http://www.krupajskovrelo.com/ 

3. Домаћинство: Звонко Миленковић 
Удаљеност од циља 12 км - село Пањевац 
Три трокреветне, две са фрацуским лежајем, једна са 4 лежаја (свака соба 
купатило и тоалет) - укупно 17 лежаја 
Контакт: 063 807 2679 065 807 2679  pvcaluplan@yahoo.com 

4. Домаћинство Давидовић Реља - (Кућа за одмор „Давидовић“) 
Удаљеност од циља 18 км - Деспотовац, на путу за Ресавску пећину 
Апартман у приземљу (две собе) са 5 лежаја - (француски лежај + тросед 
+један кревет) кухиња и купатило. „Студио“ на спрату посебан улаз три 
лежаја - (француски лежај + јeдан кревет) кухиња и купатило. - Укупно 8 
лежаја. 
Контакт: 064 364 3096 035 612 365 
http://www.poslovnisvet.com/firma/kuca-za-odmor-davidovic-despotovac-51 

5. Ресторан „Панорама“ 
Удаљеност од циља  8 км - село Ломница 
Шест двокреветних и једна трокреветна (свака соба своје купатило) - укупно 
15 лежаја. 
Контакт: 063 852 0558 Звонко 

      6. Ресторан „Златна мушмула“ 
          1 четворокреветна и 1 трокреветна соба 
          Контакт: 069 3300 890 Божа 
          Preso981@gmail.com, Instagram: restoranzlatnamusmula 

7.  Бесплатно у сопственим шаторима у близини циља уз претходну најаву. 
 


