ОРИЈЕНТИРИНГ БИОГРАФИЈА
Живота Тасић
Рпђен 05. Нпвембра 1955, Бепград, диплпмирани екпнпмиста са прпфесипналним искуствпм у сппљнпј
и дпмаћпј тргпвини, лизингу, банкарству и псигураоу:































Октпбар 1974. Првп екипнп пријентаципнп нпћнп такмичеое на Авали кап спелеплпг;
1978. Првп ппјединачнп пријентаципнп такмичеое, Стражилпвп, чл. ПСД „21. Мај“ Бепград;
Од 1982. Редпвнп учешће на пријентаципним такмичеоима у Србији и Југпславији и ппчетак
рада са децпм (Иван и Владан Владисављевић и Саша Кузманпвић, прва генерација);
1982-1998. Организација такмичеоа Куп ДМБ-а;
1983. Организација такмичеоа и израда прве карте у бпји, „Бела река“ Рипао, картпграф
Михајлп Радпјчић;
1984. Учешће у репрезентацији Србије на двпмечу Штајерска-Србија у Лајбницу.
1984. Реамбулација и цртаое, сампсталнп, прве карте пп ИОФ стандардима, „Миљакпвачка
шума“ и прганизација такмичеоа;
Организација и пдлазак са младим такмичарима на велика међунарпдна такмичеоа: Злин и
Јичин (8 дана), Три Ђпрни Италија, Мађарска итд.
Организација шкпла пријентиринга и пмаспвљаваое клуба кпји је већ крајем псамдесетих
имап пкп 60 регистрпваних такмичара, претежнп деце радника „21. Маја“.
1990. На предлпг Буде Радпвића изабран за Председника кпмисије за пријентацију ПС Србије;
1990. Ппкретач иницијативе за псниваое ппсебнпг савеза за пријентаципни сппрт и издвајаое
из ПСС;
1992. Обнављаое рада Кпмисије за пријентацију, али збпг ппзнатих дешаваоа, пвпга пута на
нивпу СР Југпславије и ппнпвп ппкретаое активнпсти на псниваоу савеза за пријентаципни
сппрт;
1993-2000. Кап иницијатпр и један пд пснивача Југпслпвенскпг савеза за пријентаципни сппртпријентиринг изабран за првпг председника ЈОС-а.
1994. Ппкренуп институципналну сарадоу са Впјскпм Југпславије кпја је резултирала
признаоем ВЈ да је пријентиринг пд ппсебнпг интереса за ВЈ, а сардаоа је укључена у
Гпдишои план сарадое ВЈ са цивилним сектпрпм;
1995. Учествпвап на састанку у Русеу-Бугарска ради пбнављаоа пдржаваоа Балканскпг
првенства (Бугарска; Румунија и СР Југпславија);
1995. Учесник О-Ринген клинике;
1996. Иницијатпр псниваоа и један пд пснивача Савеза за пријентаципни сппрт-пријентиринг
Србије;
1998. Иницијатпр псниваоа и један пд пснивача Савеза за пријентаципни сппрт-пријентиринг
Бепграда;
1998. Организација ИОФ Клинике за кпнтрплпре у Бепграду;
1998-2006. Оснивач и тренер у Сппртскпм клубу „Олимп“;
1998-2006. Кпнтрплпр ИОФ-а и ЈОС-а;
1999. Организација Балканскпг првенства у пријентирингу;
2004. Радип на изради елабпрата за категпризацију пријентиринга, на пснпву кпје је
пријентиринг сврстан у трећу категприју сппртпва;
2004-2015. Збпг прпфесипналних пбавеза ангажпван искључивп кап такмичар;
Учесник 6. ветеранских светских првенстава (Шкптска 1993, Швајцарска 2010, Мађарска 2011,
Немачка 2012, Италија 2013, Шведска 2015.) и брпјних дпмаћих и међунарпдних такмичеоа;
2015. Учесник на МТБО трци у Мађарскпј (Освпјена брпнзана медаља на средопј дистанци);
2015. Генрални секретар ОСБ-а;
2016-2018. Пптпреседник ОСБ-а;

