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МЕТРОПОЛЕ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ 
36. Меморијал „Чика Душко Јовановић“ 

ТРОДНЕВНО ОРИЈЕНТИРИНГ ТАКМИЧЕЊЕ 

21-23. 04. 2017. 
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Организатор: Планинарскo спортски клуб „Победа”, Београд 
Информације: http://www.pdpobeda.rs/orijentiring/memorial/ 
IOF консултант контролор: Вујадин Жагар 
Директор такмичења: Владислав Матковић 
Планери стаза: Георги Хаџимитев, Бојан Комарчевић (2. и 3. дан такмичења) 
Национални контролор за 2. и 3. дан: Вујадин Жагар 
Реамбулација терена и цртање карте 2. и 3.: Георги Хаџимитев 
Информације у вези са реамбулаторима терена, планирања стаза и контролора за први дан 
такмичења биће објављене накнадно. 
Секретар такмичења: Снежана Тодосић, +381 64 8826 804 

Категорије: 
Жене: 12, 14, 16, 18-20, 21Е, 21А, 21Б, 35, 40, 50, 60, 70 
Мушкарци: 12, 14, 16, 18-20, 21Е, 21А, 21Б, 35, 40, 50, 60, 70 
Open-B, Open-C 
Деца: Д7 (до 7 година) и Д10 (од 7-10 година) 
Трећег дана такмичења неће постојати категорије МЖ21А и МЖ21Б у складу са 
правилима за организацију такмичења која се бодују за Првенство Србије. 
У случају недовољног броја пријављених такмичара у појединим категоријама, 
организатор задржава право на спајање категорија 

Пријаве: 
http://oris.orijentiring.rs/takmicenja.php 
OrienteeringOnline.net 
snezanat@gmail.com 
 

За елитне категорије за други дан такмичења за WRE трку обавезне су и пријаве на 
сајту IOF-a преко IOF Eventora. 

Стартнина: 
За пријаве и уплате до 17 априла 2017: 
- Ж/М 12, 14: 150 динара по дану 
- Ж/М 16, 18 - 20: 200 динара по дану 

- Опен Б и Ц: 200 динара по дану 
- Ж/М 7, 10: бесплатно 
- Остале категорије: 400 динара по дану, 
- За уплате за сва три дана такмичења цена је укупно 1.000 динара. 
 

После 17. априла 2017, уколико буде услова за додатне пријаве, све стартнине биће 
100 динара скупље по дану, за све категорије, осим Ж/М 7, 10. 
За трећи дан такмичења, за регистроване такмичаре закључно са категоријом МЖ16, 
стартнина се неће наплаћивати у складу са правилима за организацију такмичења која се 
бодују за Првенства Србије. 

Уплате: 
На текући рачун: ПК „Победа“ 355-1024872-24 код Војвођанске банке 
Сврха уплате: Стартнина за 36. Меморијал 
Готовински: На циљу првог и другог дана такмичења. 

Обрачун резултата ће се вршити помоћу SPORTident система. Изнајмљивање ће бити 
могуће у такмичарском центру, 150 динара по дану. 
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Бодовање и награде: 
Првог дана такмичења, проглашење ће бити по завршетку трке, прва три места у свим 

категоријама биће награђена дипломама. 
Укупни резултати другог и трећег дана такмичења рачунаће се за 

36. Меморијал „Чика Душко Јовановић“. 
Прва три места у свим мушким и женским категоријама биће награђена дипломама и 

медаљама. 
 

Прва три места у мушким и женским елитним категоријама (Ж21Е и М21Е) за WRE трку 
биће награђена дипломама, медаљама и новчаним наградама. 

 
Услов за доделу новчаних награда у мушкој елитној категорији је да на трци која се 
бодује за WRE учествује минимум 5 такмичара у мушкој елитној категорији са преко 

2000 поена на WRE листи. 
Услов за доделу новчаних награда у женској елитној категорији је да на трци која се 
бодује за WRE листу учествују минимум 3 такмичарке у женској елитној категорији са 

преко 1500 поена WRE листи. 
Новчане награде ће бити по 200 EUR  за прво мушко и прво женско место, по 100 EUR 

за друго мушко и друго женско место и по 50 EUR за треће мушко и треће женско 
место у елитним категоријама. 

Трећег дана тaкмичења који ће се бодовати за првенство Србије на дугим дистанцама, 
прва три места у свим мушким и женским категоријама биће награђена медаљама и 

дипломама. 

Како доћи 
Први дан: Биће накнадно објављено. 

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 обезбедити превоз од Београда до такмичарског центра и назад по 

цени од 2.000 динара уколико буде минимум 20 пријава за превоз. 
За регистроване такмичаре Оријентиринг Савез Србије организоваће превоз по 

повлашћеним ценама. Више информација у Билтену број 2.  
Пријаве на: snezanat@gmail.com  
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Информације о дужинама стаза, успону и остале важне информације ускоро у Билтену број 2.  
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Такмичарски центар и терен 

Први дан: 
 
Детаљније информације о такмичењу првог дана биће објављене у билтену 2. 

Други и трећи дан: 
ТЦ ће бити на фарми Бела Река (44°12’ 00.52” N / 21°29’ 47.66” E), 170 км од Београда 

путем Београд-Свилајнац-Деспотовац-Липовица 
Бела Река. 

ТЦ ће бити отворен два сата пре почетка такмичења. 

   
 

Храстова и букова шума погодна за трчање са повремено отвореним деловима. 
Рељеф благог нагиба са доста детаља, јаркова, удубљења, ровова и вртача. 

Подлога није каменита, иако има већих и мањих каменитих делова. 
Терен је технички изазован и веома погодан за оријентиринг. 
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1 

Петак, 
21.04. 

Београд спринт 
- спринт дистанца 

Детаљније информације о такмичењу 
првог дана биће објављене у билтену 2. 

 
 
 

 

2 
Субота, 
22.04.

Трка за светску ранг листу и 
Првенство Србије у комбинацији 

(4. коло) 
- средња дистанца 

Бела Река, Деспотовац 
/ 1:10 000 / е 5 m 

карта: нова (фебруар 2017) 
старт: 11 h 

09:00 - Модел трка 
10:15 - Састанак са вођама тимова 
10:30 - Свечано отварање такмичења 
11:00 - Први старт трке 
13:00 - Дечја трка 
14:00 - Проглашење победника WRЕ 

трке и победника првог дана 
такмичења   

15:30 - Затварање трке 

3 
Недеља, 
23.04.

Првенство Србије 
- дуга дистанца 

Бела Река, Деспотовац 
1:10 000 / е 5 m 

карта: нова (фебруар 2016) 
старт: 10 h 

10:00 - Први старт трке 
13:00 - Затварање трке 
14:00 - Проглашење победника Србије 

на дугим дистанцама 
15:00 - Затварање такмичења 

 
  



7 

Како доћи – Други дан 

Од аутопута 

 

Од асфалта 

 
 

Od Despotovca 

 

- Редован рок за пријаве за такмичење је до понедељка, 17.04.2017. у 24 h. 
Пријаве ван редовног рока биће могуће само уколико за то постоје услови по 
цени 100 динара вишој од предвиђене. 

- Полазак аутобуса из Београда до места циља биће 22.04.2017. у 06:30 h из 
Скерлићеве улице испод храма Светог Саве, а повратак у недељу 23.04.2017. по 
завршеном проглашењу победника такмичења. 

- У суботу у послеподневним часовима биће организована посета и разгледање 
једне од многобројних туристичких знаменитости овог краја. 

- У суботу 22.04.2017. у вечерњим часовима, око 21 h почеће журка у хотелу ТЛС 
у Деспотовцу. 

Све информације о смештају и контакту можете наћи у наставку овог Билтена. 

Дођите и оријентишите се на оријентиринг! 
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Смештај за 36. Меморијал 
 

1. ТЛС Хотел-Ресторан Деспотовац 
18 км од циља 
Ноћење 900 дин., Доручак 250 дин, ручак 350 дин, вечера 450 дин. 
Боравишна такса и осигурање 76 дин. 

2. Домаћинство Траиловић Драган: 
Удаљеност од циља: 4,5 км - село Липовица 
Две десетокреветне (купатило заједничко, одвојени тоалети) - Укупно 20 лежаја. 
Могућност хране (да) 
Контакт: 035 636 120 069 636 120 mail: trailo076@gmail.com 

3. Крупајско Врело 
Удаљеност од циља 12 км - село Крупаја 
Три трокреветне и три двокреветне (два купатила са тоалетом) - Укупно 15 лежаја 
Могућност хране (да) 
Контакт: 012 641 041 062 827 8339  http://www.krupajskovrelo.com/ 

4. Домаћинство: Звонко Миленковић 
Удаљеност од циља 12 км - село Пањевац 
Три трокреветне, две са фрацуским лежајем, једна са 4 лежаја (свака соба купатило и тоалет) 
- укупно 17 лежаја 
Могућност хране (да) 
Контакт: 063 807 2679 065 807 2679  pvcaluplan@yahoo.com 

5. Домаћинство Давидовић Реља - (Кућа за одмор „Давидовић“) 
Удаљеност од циља 18 км - Деспотовац, на путу за Ресавску пећину 
Апартман у приземљу (две собе) са 5 лежаја - (француски лежај плус тросед плус један 
кревет) кухиња и купатило. „Студио“ на спрату посебан улаз три лежаја - (француски лежај 
плус јeдан кревет) кухиња и купатило. - Укупно 8 лежаја.  Могућност хране (да) 
Контакт: 064 364 3096 035 612 365 
http://www.poslovnisvet.com/firma/kuca-za-odmor-davidovic-despotovac-51 

6. Ресторан „Панорама“ 
Удаљеност од циља 8 км - село Ломница 
Шест двокреветних и једна трокреветна (свака соба своје купатило) - укупно 15 лежаја. 
Могућност хране (да) 
Контакт: 063 852 0558 Звонко 

7. Домаћинство: Санела Радосављевић 
Удаљеност од циља 6 км - село Липовица 
Једна двокреветна, две са француским лежајем, једна са троседом на развлачење - укупно 8 
или 9 лежаја.  Могућност хране (да) 
Контакт 063 748 1937 

ЦЕНЕ у наведеним домаћинствима су: 
Ноћење 800 дин     Ноћење са доручком 1000 дин 
Полу-пансион је 1400 дин.  Пун пансион је 1800 дин 
 
Смештај у сопственим шаторима у близини циља бесплатан уз претходну најаву организатору. 

mailto:trailo076@gmail.com
http://www.krupajskovrelo.com/
http://www.poslovnisvet.com/firma/kuca-za-odmor-davidovic-despotovac-5107
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Спонзори трке: 
Градски секретаријат за спорт града Београда, Оријентиринг Савез Србије, 

Оријентиринг Савез Београда, Градска општина Деспотовац, Етно кућа Милановић, Фарма Бела Река, 
Градска општина Жагубица, ТО Жагубица, ТО Деспотовац, Градска општина Петровац. 

 
Медији који подржавају трку:  

Спортски Журнал, Спорт ФМ Радио, ТВ Ресава, ТВ Студио Б, Радио Београд Први програм, ТВ Пинк. 
Јутарњи програм РТС 

 

   

Такмичари учествују на сопствену одговорност! 

»Влада Републике Србије – Министарство омладине и спорта и Секретаријат за спорт и омладину града 
Београда допринели су у значајној мери реализацији наших пројеката обезбеђивањем неопходних 

средстава за њихово финансирање.« 


