
Првенство Београда на дугој дистанци 

Авала, 06.11.2022. – Билтен 3 

 

Организатор: Оријентиринг савез Београда 

Покровитељ: Секретаријат за спорт и омладину града Београда 

Директор такмичења: Ђорђе Загорац 

Контролор такмичења: Иван Буквић 

Сатница: Свечано отварање такмичења у 10:00 часова, састанак са вођама тимова у 10:15,  

                    први старт у 11:00, проглашење у 14:00 часова 

Локација: Авала, планинарски дом и ресторан „Чарапићев брест“ - https://goo.gl/maps/ZZMwN63FjYGGhvmA7 

Тип трке: дуга дистанца  

Карта: постојећа (стање: новембар 2022), размера - 1:10.000, Е=5м 

Терен: континентални терен са различитим рељефним облицима и вегетацијом различите проходности, на одређеним  

               деловима стрм 

Категорије: М/Ж 12, 14, 16, 18-20, 21, 35, 45, 55, 65, 70, Опен Б (тежа) и Опен Ц (лакша)   

Накнадне пријаве: на лицу места уколико има слободних карата 

Стартнина: за такмичаре рођене 2002. и млађе који су чланови београдских клубова – бесплатно без обзира на категорију  

                         у којој наступају; за такмичаре који нису чланови београдских клубова: 150,00 рсд – м/ж 12 и 14,  

                         200,00 рсд – м/ж 16 и 18-20, за остале категорије без обзира одакле је клуб – 500,00 рсд 

 изнајмљивање чипа: 100,00 рсд 

 уплате: на текући рачун Савеза 205-21338-94 (сврха уплате: стартнина за Првенство Београда на дугој 
дистанци 2022) закључно са петком 04.11.2022. + доставити списак са такмичарима за које је плаћено на 
bgorijentiring@gmail.com 

 у ТЦ на дан такмичења искључиво у периоду од 09:00 до 09:30 часова 

Награде: медаље, дипломе и победнички пехар за категорије М/Ж 12, 14, 16 и 18-20 такмичарима из београдских  

                    клубова за првенство Београда, за све остале у генералном пласману – медаље 

 

 

https://goo.gl/maps/ZZMwN63FjYGGhvmA7
mailto:bgorijentiring@gmail.com


Додатне напомене: 

 старт је удаљен 400м од такмичарског центра 

 освежење за све категорије осим за м/ж 12, Ж70 и Опен Ц (лакша) налази се на контролној тачки у току стазе, 
док ће за све категорије бити обезбеђено и на циљу 

 карте су одштампане на водоотпорном папиру 

 Црни икс на карти – клупа, сто са клупама за пикник или нешто што је човек направио 

 Зелени икс на карти – пањ или изваљено стабло 

 Браон троугао на карти – земљано заравњење у пречнику од око 3м (тераса) 
 

Коначне карактеристике стаза: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град Београд - Секретаријат за спорт и омладину допринео је у значајној мери реализацији Првенства Београда на дугој дистанци 
обезбеђивањем неопходних средстава за његово финансирање  

Категорија Дужина стазе Број контролних тачака Успон 

М12 2.4 км 9 125 м 

М14 3.9 км 10 255 м 

М16 5.3 км 10 275 м 

М21 9.0 км 19 490 м 

М35 7.1 км 13 320 м 

М45 5.3 км 10 275 м 

М55 4.7 км 9 275 м 

М65 3.9 км 10 255 м 

М70 3.6 км 8 200 м 
Ж12 2.4 км 9 125 м 
Ж14 3.6 км 8 200 м 
Ж16 4.7 км 9 275 м 

Ж18-20 5.3 км 10 275 м 

Ж21 7.1 км 13 320 м 

Ж35 5.3 км 10 275 м 

Ж45 4.7 км 9 275 м 

Ж55 3.9 км 10 255 м 

Ж70 2.4 км 9 125 м 

Опен Б (тежа) 3.6 км 8 200 м 
Опен Ц (лакша) 2.4 км 9 125 м 


