
 Оријентиринг савез Београда 

 

 вас позива на 

 

21. Трофеј Београда у оријентирингу, 
 

Трку за светску ранг листу (WRE) 
 

и 

 

2. коло Оријентиринг лиге Србије 

 

- Билтен 2 - 

 

Недеља 26.03.2023. 



Директор такмичења: Дејан Николић, председник Оријентиринг савеза Београда 

Технички директор: Сава Лазић, генерални секретар Оријентиринг савеза Београда 

Локација: Миљаковачка шума 

 такмичарски центар: ОШ „Франце Прешерн“, Станка Пауновића-Вељка 45 - 

https://goo.gl/maps/SgNZi7UF3ikqKRnr8 

 аутобуси ГСП-а 47, 50, 59, 94, 505, 505Л, 505Р – станица „Станка Пауновића“ 

Сатница: 

 09:00 отварање такмичарског центра 

 10:00 свечано отварање такмичења и 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: фебруар 2023; размера – 1:10.000/5м 

Теренски рад и цртање: Миле Стевановић 

 

https://goo.gl/maps/SgNZi7UF3ikqKRnr8


Стартнина: 

 уколико уплатите на текући рачун Оријентиринг савеза Београда 205-21338-94 

(сврха уплате „Стартнина за Трофеј Београда 2023“) закључно са четвртком 

23.03.2023. и доставите доказ о уплати са списаком такмичара за које је плаћено 

на bgorijentiring@gmail.com износи стартнина су:  

o за М/Ж 12, 14, 16, 18, 20 (тј. такмичаре који су рођени 2003. године и млађе) 

чланове клубова ван Београда, као и нерегистроване такмичаре у овим 

категоријама – 350,00 динара 

o за све остале категорије као и нерегистроване такмичаре у њима – 650,00 дин. 

o млади такмичари, старости до 20 година (2003. годиште и млађи), 

регистровани у београдским клубовима (члановима Оријентиринг савеза 

Београда) ослобођени су плаћања стартнине без обзира на старосну категорију 

у којој наступају 

o изнајмљивање чипа: 200,00 динара 

Пријаве и уплате после рока: 

 стартнине за све који се нису пријавили и уплатили закључно са 23.03.2023. на 

дан такмичења (од 09:15 до 09:45) износе 800,00 дин. Нису могуће уплате након 

дана такмичења, као ни пријаве и уплате за категорије М/Ж 21Е након 23.03.2023. 

 изнајмљивање чипа: 200,00 динара 

Рок за пријаву: четвртак 23.03.2023. у 12:00 часова 

Начин пријаве:  

 преко ОРИС система или на мејл bgorijentiring@gmail.com 

mailto:bgorijentiring@gmail.com
mailto:bgorijentiring@gmail.com


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

пријаве и путем ИОФ ЕВЕНТОР-а – држављани Русије само преко ОРИС система или 

мејлом 

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 – неће се користити „si air“ 

Категорије: м/ж 12, 14, 16, 18, 20, 21 А, Б, Е, 35, 45, 55, 65, 70, Опен тежа (В), Опен 

лакша (С) 

Напомена: и даље је на снази забрана коришћења овог терена за било какве 

оријентиринг активности и тренинге закључно са даном одржавања такмичења. 

 

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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Прелиминарне карактеристике стаза: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Категорија Дужина стазе Број контролних тачака Успон 

М12 1.8 км 10 15 м 

М14 2.9 км 14 70 м 

М16 3.5 км 16 90 м 

М18 3.7 км 19 135 м 

М20 4.7 км 21 155 м 

М21Е 6.1 км 23 215 м 

М21А 4.7 км 21 155 м 

М21Б 3.5 км 16 90 м 

М35 4.7 км 21 155 м 

М45 3.7 км 19 135 м 

М55 3.5 км 16 90 м 

М65 3.2 км 12 125 м 

М70 2.9 км 14 70 м 

Ж12 1.8 км 10 15 м 

Ж14 2.4 км 10 70 м 

Ж16 2.9 км 14 70 м 

Ж18 3.5 км 16 90 м 

Ж20 3.7 км 19 135 м 

Ж21Е 4.7 км 21 155 м 

Ж21А 3.7 км 19 135 м 

Ж21Б 3.2 км 12 125 м 

Ж35 3.7 км 19 135 м 

Ж45 3.5 км 16 90 м 

Ж55 3.2 км 12 125 м 

Ж65 2.9 км 14 70 м 

Ж70 2.4 км 10 70 м 

Опен Б (тежа) 2.4 км 10 70 м 

Опен Ц (лакша) 1.8 км 10 15 м 


