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           41. МЕМОРИЈАЛ „ЧИКА ДУШКО ЈОВАНОВИЋ“ 

    ТРИ ОРИЈЕНТИРИНГ ТАКМИЧЕЊА  06.05. – 08.05.2022. 
 

06.05.2022.  

Београд - Миријево – WRE трка - спринт дистанца 

07.05.2022.  

Бела Река - Деспотовац – Лига Србије, 8. коло - средње дистанце 

08.05.2022. 

Бела Река - Деспотовац – WRE трка  и Лига Србије 9. коло –  

дуге дистанце 

 

 
 

 

 

 

 

БИЛТЕН 2 
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Организатор: Планинарскo спортски клуб „Победа”, Београд 
Информације: http://www.pdpobeda.rs/orijentiring/memorial/ 
IOF саветник: Вујадин Жагар 
Директор такмичења: Снежана Тодосић, +381 64 8826 804, 069б2319 250 
Планер стаза: Бојан Комарчевић 
Национални контролор: Вујадин Жагар 

Категорије: 
Жене:        12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 21А, 21Б, 35, 45, 55, 65, 70. 
Мушкарци:        12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 21А, 21Б, 35, 45, 55, 65, 70. 
Опен Б, Опен Ц 
Деца:        Д7 (до 7 година)  
Предселекције:   деца 9 и 10 година 
 
У случају недовољног броја пријављених такмичара у појединим категоријама, 
организатор задржава право на спајање категорија. 

Пријаве и бодовање: 
http://oris.orijentiring.rs/takmicenja.php 
OrienteeringOnline.net 
snezanat@gmail.com 
За елитне категорије за WRE трку обавезне су и пријаве на сајту IOF-a преко IOF 
Eventora. 
За 41. Меморијал бодоваће се други и трећи дан такмичења. Прва 3 Ж/М места 41. 
Меморијала у свим категоријама биће награђена медаљама. Првих 6 Ж/М места WRE 
трка биће награђена дипломама а прва 3 Ж/М места и медаљама. 

Стартнина по дану такмичења: 
 
- Ж/М 12, 14: 150 дин 
- Ж/М 16: 200 дин 
- Опен Б и Ц: 300 дин 
- Ж/М 65, 70: 400 дин 
- Остале категорије: 500 дин за први и други дан, 700 дин за трећи дан такмичења 
- Ж/М 7, 10: бесплатно 
- Предселекције: бесплатно 

 
Пријаве и уплате најкасније до 03. маја  2022. до 24h. Накнадне пријаве и уплате, 
само преко предвиђених слободних места – vacanta, на дан такмичења, до сат 
времена пред старт. 

Уплате: 
 
Клупске уплате искључиво преко рачуна клуба на текући рачун: ПСК „Победа“ 325-
9500600029789-20 код Војвођанске банке. Сврха уплате: Стартнина за 41. Меморијал 
За индивидуалне уплате неопходно је код сврхе уплате написати: ДОНАЦИЈА за 
41. Меморијал. 

 

Обрачун резултата ће се вршити помоћу SPORTident система. Изнајмљивање SI картица 
ће бити могуће у такмичарском центру, 200 динара по картици по дану. 
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Такмичарски центар и терен 

1. Дан (06.мај) – Београд - Миријево: 
  

 Трка за светску ранг листу - спринт дистанца 
Карта 1:5000/ е 2,5 m, март/април 2022. 

старт: 18 часова 
Такмичарски центар у насељу Миријево 

 
Урбани терен са доста објеката, зеленила, делимично благо валовит. 

Терен је технички изазован и веома погодан за оријентиринг. 
                                Детаљније информације ће бити накнадно објављене. 

                       2.Дан (07.мај) – Бела Река: 
 

  Лига Србије, 7. Коло, средња дистанца 
Карта 1:10000/ е 5 m, март/април 2022. 

старт: 11 h 
Такмичарски центар на фарми Бела Река 44.21554, 21.50853 

         Терен са доста земљишних детаља, јаркова, удубљења и вршчића, местимично 
каменит са већим и мањим каменим детаљима, углавном пошумљен ( храст, буква и 
јела), ниско растиње на појединим деловима може отежати трчање. Терен веома 
погодан за оријентиринг. Детаљније информације ће бити накнадно објављене. 
 

3.Дан (08.мај) – Бела Река: 
  

 Трка за светску ранг листу и Лига Србије, 8. Коло, дуга дистанца 
Карта 1:15000 и 1:10000/ е 5 m, март/април 2022. 

старт: 10 часова 
Такмичарски центар на фарми Бела Река 

 
         Терен са доста земљишних детаља, јаркова, удубљења и вршчића, местимично 
каменит са већим и мањим каменим детаљима, углавном пошумљен ( храст, буква и 
јела), ниско растиње на појединим деловима може отежати трчање. Терен веома 
погодан за оријентиринг. Детаљније информације ће бити накнадно објављене. 

Како доћи до такмичарског центра: 
          
Први дан: Градским превозом. 
Други и трећи дан: До циља је могуће доћи сопственим аутомобилима или 
аутобусима асфалтним путем од Деспотовца преко села Липовица и Близнак, 12 км и 
после макадамским путем још 6 км. Паркинг ће бити видно обележен у близини места 
циља. Организатор ће организовати превоз до Беле Реке са поласком 07.05.2022. у 
јутарњим часовима и повратком 08.05.2022. у вечерњим часовима уколико не буде 
сметњи у вези здравствене ситуације у земљи. 
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Смештај и превоз за 41. Меморијал 
 
 
Смештај у сопственим шаторима у близини циља бесплатан уз претходну најаву 
организатору. Обзиром на актуелну здравствену ситуацију, осим смештаја у 
сопственим шаторима, препоручујемо само смештаје у сопственим аражманима.  
 
 

 
                     Такмичари учествују на сопствену oдговорност!  
                  Дођите и оријентишите се на оријентиринг! 
 
 

                             

                   Медији који подржавају 41. Меморијал 
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                        Пријатељи 41. Меморијала 
 

Спортски Журнал, Радио Београд Први програм, Радио Београд 202, 
Јутарњи програм РТС, РТВ Ресава, Информациони медији Деспотовац 
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              Додатак уз билтен 2 
 
 
На такмичењу ће бити омогућено: 
 
 
1. Праћење резултата online-preko aplikacije za telefon : https://liveol.larsendahl.se/ 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

2. После такмичења карте и курсеви ће бити постављени на web страници 
www.livelox.com 

 
 
 

3. Потребно је да сачувате своје GPX фајлове и да се региструјете на Livelox налог. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 4. После сваке трке анализу објавићемо на Facebook grupi Оrijentiring Srbija.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Победницима WRE трка, МЖ прво место, биће додељене новчане награде.  
За спринт трку по 50 еур, за дугу дистанцу по 100 еур. Услов за доделу новчаних 
награда је да у мушкој конкуренцији буде 5 такмичара који на WRE листи имају 
минимум 3000 поена а да у женској конкуренцији буде 3 такмичарке које на WRE 
листи имају минимум 2000 поена. 


