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Главни организатор Оријентиринг лиге Вождовца је Планинарско друштво Авала 
из Београда у сарадњи са Оријентиринг савезом Србије и Оријентиринг савезом 
Београда.
Планинарско друшто Авала основано је 9. маја 1950 године при Медицинској 
великој школи у Београду. Седиште клуба налази се на општини Вождовац на 
адреси Мурска 14

О организатору



Вождовачка оријентиринг лига 2022

Вождовачка оријентиринг лига (ВОЛ) пре свега је усмерена на промоцију 
оријентиринга у Београду, а посебно на територији општине Вождовац. 

Са друге стране, остали циљеви лиге су проналажење спонзора, проширење базе 
оријентиринг карата, подизање организације оријентиринг такмичења на виши ниво, 
као и награђивање најбољих у нашем спорту.

Лига се састоји од 5 кола, равномерно распоређена у оријентиринг сезони. Свако коло 
ће имати нову, квалитетну оријентиринг карту.

Награде: робне награде, награде у виду стартнина на оријентиринг и неоријентиринг 
такмичењима и камповима, као и новчане награде за сениоре и сениорке. Награде 
ће бити обезбеђене од стране спонзора и Планинарског друштва Авала, а уручене на 
проглашењу које ће се одржати након финалног кола лиге.



Пропозиције лиге

Вождовачка оријентиринг лига (ВОЛ) је планирана да се одржи у формату од 4 спринт 
трке и једне “Нокаут” спринт трке - Нокаут спринт је планиран само за сениорске 
категорије. Све остале категорије ће имати спринт као последњу дисциплину у 
финалном колу. 
 - Категорије
Како би лига била састављена у великој конкуренцији, категорије ће бити подељене 
на следећи начин:

Мушкарци Жене
Млађи пионири Млађе пионирке
Старији пионири Старије пионирке

Кадети Кадеткиње
Јуниори Јуниорке
Сениори Сениорке

Млађи ветерани Млађе ветеранке
Старији ветерани Старије ветеранке

 - Стартнине
Стартнине за свако коло биће посебно наведене у билтенима који су посвећени 
детаљним информацијама о сваком колу Вождовачке оријентиринг лиге.
 - Бодовање
Бодовање за Вождовачку оријентиринг лигу ће функционисати по принципу 
процентуалног броја поена - идентичан систем се тренутно користи и за Оријентиринг 
лигу Србије. Једино посебно бодовање биће коришћено за сениорске категорије 
у финалном колу. Детаље око бодовања можете видети на страницама које су 
посвећене детаљним информацијама о сваком колу Вождовачке оријентиринг лиге.

Опен рекреативна
GPS оријентиринг



Коло 1
Кумодраж 2 - Нова карта (ОЛС)
13.03.2022.

Реамбулација и цртање: Сава Лазић и Душан Крњаић
Концепције стаза:   Сава Лазић и Душан Крњаић

 
Тип трке:     СПРИНТ
Билтен 1:     Крајем децембра 2021.
Регистрација:   Путем ОРИС-а и емаил-а (Након изласка првог билтена)



Коло 2
Медак 2 - Нова карта (WRE) - Трка за светску ранг листу
10.04.2022.

Реамбулација и цртање: Сава Лазић и Душан Крњаић
Концепције стаза:   Сава Лазић и Душан Крњаић

 
Тип трке:     СПРИНТ
Билтен 1:     Крајем јануара 2022.
Регистрација:   Путем ОРИС-а и емаил-а (Након изласка првог билтена)



Коло 3
Шумице - Нова карта - Пионирско првенство Београда
05.06.2022.

Реамбулација и цртање: Сава Лазић и Душан Крњаић
Концепције стаза:   Сава Лазић и Душан Крњаић

 
Тип трке:     СПРИНТ
Билтен 1:     Средином марта 2022.
Регистрација:   Путем ОРИС-а и емаил-а (Након изласка првог билтена)



Коло 4
Медак 3 - Нова карта -  Квалификације за Нокаут спринт
29.10.2022.

Реамбулација и цртање: Сава Лазић и Душан Крњаић
Концепције стаза:   Сава Лазић и Душан Крњаић

 
Тип трке:     СПРИНТ
Билтен 1:     Крајем априла 2022.
Регистрација:   Путем ОРИС-а и емаил-а (Након изласка првог билтена)



Финале Вождовачке лиге
Браће Јерковић - Нова карта -   
Спринт / Нокаут спринт
30.10.2022.

Реамбулација и цртање: Сава Лазић и Душан Крњаић
Концепције стаза:   Сава Лазић и Душан Крњаић

 
Тип трке:     СПРИНТ
Билтен 1:     Крајем априла 2022.
Регистрација:   Путем ОРИС-а и емаил-а (Након изласка првог билтена)



Бодовање
Због различитих типова трка, постоје различита бодовања за Вождовачку 
оријентиринг лигу.
Коло 1
 На овој трци ће постојати искључиво категорије које су наведене за Вождовачку 
оријентиринг лигу и бодовање ће се вршити по идентичном систему као и досадашње 
бодовање за лигу Србије (Победник 100 бодова, сви остали процентуално мање).
Сваки такмичар који заврши стазу ће добити минимално 25 бодова. 
Коло 2
 На овој трци ће постојати искључиво категорије које су наведене за Вождовачку 
оријентиринг лигу и бодовање ће се вршити по идентичном систему као и досадашње 
бодовање за лигу Србије (Победник 100 бодова, сви остали процентуално мање).
Сваки такмичар који заврши стазу ће добити минимално 25 бодова. 
Коло 3
 На овој трци ће постојати искључиво категорије које су наведене за Вождовачку 
оријентиринг лигу и бодовање ће се вршити по идентичном систему као и досадашње 
бодовање за лигу Србије (Победник 100 бодова, сви остали процентуално мање).
Сваки такмичар који заврши стазу ће добити минимално 25 бодова.
Млађи и старији пионири ће бити проглашени за Пионирско првенство Београда у 
спринту.
Коло 4
 На овој трци ће постојати искључиво категорије које су наведене за Вождовачку 
оријентиринг лигу и бодовање ће се вршити по идентичном систему као и досадашње 
бодовање за лигу Србије (Победник 100 бодова, сви остали процентуално мање).
Сваки такмичар који заврши стазу ће добити минимално 25 бодова. 
Коло 5
(Не важи за сениорске категорије) 
На овој трци ће постојати искључиво категорије које су наведене за Вождовачку 
оријентиринг лигу и бодовање ће се вршити по идентичном систему као и досадашње 
бодовање за лигу Србије (Победник 100 бодова, сви остали процентуално мање).
Сваки такмичар који заврши стазу ће добити минимално 25 бодова. 
Стартне листе ће бити формиране по принципу, најбољи такмичар од 
квалификационе трке стартује последњи.

Уколико буде такмичара са идентичним бројем поена, бољи ће бити такмичар који је 
имао бољи резултат у финалном колу Вождовачке оријентиринг лиге.



Нокаут спринт систем:
Коло 4 ће бити квалификациона трка за Нокаут спринт. Победници у укупном 
пласману Сениора и Сениорки ће бити рангирани као први носиоци за Нокаут 
спринт. 

Пример такмичења:
Уколико имамо 30 такмичара у Нокаут спринту, групе ће бити распоређене (у 
односу на укупне резултате из квалификационе трке) на следећи начин:

Четвртфинале (победничко време 8-9минута) м - место:
Четвртфинале   A ЧA: 1.м 10.м 11.м 20.м 21.м 30.м
Четвртфинале  B ЧB: 4.м 7.м 14.м 17.м 24.м 27.м
Четвртфинале  C ЧC: 5.м 6.м 15.м 16.м 25.м 26.м
Четвртфинале  D ЧD: 2.м 9.м 12.м 19.м 22.м 29.м
Четвртфинале  E ЧE: 3.м 8.м 13.м 18.м 23.м 28.м
Полуфинале (победничко време 9-10 минута):
Полуфинале је за 12 такмичара. Прва 2 такмичара из сваке четвртфиналне групе 
и 2 “срећна губитника”. Срећни губитници (СГ) су најбоља 2 такмичара која се 
нису пласирала по пласману у следећу рунду такмичења. У случају полуфинала, 
СГ су такмичари који су представљени као 11м и 12м:
Полуфинале  A ПA: ЧA1м  QA2.м ЧB 1st QB2.м ЧC2.м  СГ 11.м
Полуфинале B ПB: ЧD1м  QD2.м ЧE 1st  QE2.м ЧC1.м  СГ 12.м
Финале (победничко време 11-12минута):
Финале је за 6 такмичара. Прва два такмичара из обе полуфиналне трке, као и 2 
СГ ће се пласирати у финале. 

Током трке може бити лептира, мењања карте.



Партнери


