
 Оријентиринг савез Београда 

 

 вас позива на 

 

21. Трофеј Београда у оријентирингу 

 

Трку за светску ранг листу (WRE - кандидат) 

 

и 

 

Kоло Оријентиринг лиге Србије (кандидат) 

 

Недеља 26.03.2023. 



Директор такмичења: Ђорђе Загорац, председник Оријентиринг савеза Београда 

Технички директор: Сава Лазић, генерални секретар Оријентиринг савеза Београда 

Локација: Миљаковачка шума 

 такмичарски центар: почетак трим стазе, миљаковачка улица - 

https://goo.gl/maps/yi6fuyJ6W662YUve6  

 аутобуси ГСП-а 48, 505 и 505Л – станица „Николе Мараковића“ 

Сатница: 

 09:00 отварање такмичарског центра 

 10:30 састанак са вођама тимова 

 11:00 први старт 

 14:00 проглашење победника 

Дисциплина: средња дистанца 

Контролор такмичења и ИОФ саветник: Вујадин Жагар 

Опис терена: шума различитог нивоа проходности, развијена мрежа путева и стаза, 

прилично благ и брз терен са одређеним рељефним детаљима у виду земљаних објеката  

Карта: Миљаковачка шума [НОВА] 

Стање карте: март 2023; размера – 1:10.000/5м и 1:7.500/5м 

Теренски рад и цртање: Миле Стевановић 

 

https://goo.gl/maps/yi6fuyJ6W662YUve6


Стартнина: 

 за предселекције, М/Ж 12 и 14 чланове клубова ван Београда, као и 

нерегистроване такмичаре у овим категоријама – 150,00 динара 

 за М/Ж 16, 18 и 20 чланове клубова ван Београда, као и нерегистроване такмичаре 

у овим категоријама – 200,00 динара 

 за М/Ж 65 и 70 – 400,00 динара 

 за М/Ж 21 А, Б, 35, 45, 55, Опен, као и нерегистроване такмичаре – 650,00 динара 

 за М/Ж 21Е: 800,00 динара 

 млади такмичари, старости до 20 година, регистровани у београдским клубовима 

(члановима Оријентиринг савеза Београда) ослобођени су плаћања стартнине без 

обзира на старосну категорију у којој наступају 

 Изнајмљивање чипа: 200,00 динара 

Рок за пријаву: среда 22.03.2023. у 12:00 часова 

Начин пријаве:  

 преко ОРИС система или на мејл bgorijentiring@gmail.com 

 сениори и сениорке који се такмиче у категоријама М/Ж 21Е обавезни су да се 

пријаве и путем ИОФ ЕВЕНТОР-а 

Категорије: према одлуци ОСС 

 

 

 

mailto:bgorijentiring@gmail.com


Награде:  

 за прва три места у свим категоријама – медаље и дипломе 

 за носиоце Трофеја Београда у млађим категоријама и трку за светску ранг листу 

– победнички пехари 

Мерење времена: спорт идент систем обраде времена 

Бодовање: 

 Трофеј Београда 

 трка за светску ранг листу (WRE - кандидат) 

 коло Оријентиринг лиге Србије (кандидат) 

 

Напомена: даном објављивања овог документа на мејлинг листи Оријентиринг савеза 

Србије и веб сајту Оријентиринг савеза Београда ступа на снагу забрана коришћења 

овог терена за било какве оријентиринг активности и тренинге. 

 

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

                         реализацији Трофеја Београда обезбеђивањем неопходних  

                         средстава за његово финансирање 

 

 

 



Мапа дозвољених и забрањених зона: https://cutt.ly/8XtVm6C 

Стара карта терена: https://oris.orijentiring.rs/karte/Miljakovac%201995.jpg 
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