
„Дани европске баштине 2022“ – „Avenza maps“, „Orienteering plogging“ и Предео 

изузетних одлика „Авала“ 

 

С обзиром да је овогодишња тема „Одрживо наслеђе“, одлучили смо се да наш спорт, који се 

упражњава у природи и итекако утиче позитивно на људе, представимо из још једног угла, као и да 

га спојимо са нечим корисним што такође може имати позитиван утицај и на саму природу. На тај 

начин можемо видети „међусобно одржавање“ природе и човека. 

Реч „PLOGGA“ потиче из Шведске и комбинација је речи „подижи“ и „трчи“, а описује активност 

како у току лаганог трчкарања скупљаш смеће свуда куда пролазиш. 

Ми смо отишли корак даље и активност кретања у природи са оријентиринг картом у апликацији 

„Avenza maps“ назвали „Orienteering plogging“ што би у преводу значило: оријентисање, џогирање 

и сакупљање смећа свуда на рути кретања. 

Шта Вам је потребно за „Orienteering plogging“ и који су кораци потребни за припрему: 

 паметан телефон, бесплатна апликација, кеса за смеће, рукавице, добра воља, опрема за 

физичку активност;  

 постоји могућност коришћења апликације на „терену“ без интернет конекције (након 

претходне припреме код куће). Свакако је боље укључити и интернет ради прецизније ГПС 

локације; 

 карта терена се прати на телефону, док симболе можете научити код куће или их понети са 

собом и подсећати се у току кретања по терену; 

 инсталирање апликације: 

o корак 1: преузимање апликације „Avenza maps“ са „Google play-а“ или „Play Store-a“, 

бесплатно, а затим инсталирање исте; 

o корак 2: преузимање карата Авале (празне или са контролним тачкама) са веб сајта 

Оријентиринг савеза Београда (http://bgorijentiring.org/takmicenja.html) 

o корак 3: отварање апликације и клик на наранџасти + како би убацили карту у 

апликацију, клик на „Download or import a map“, затим изабрати „Cloud storage or 

device“ и након тога изабрати преузету оријентирнг карту Авале; 

o корак 4: на терену плава тачка нам показује тачну локациу где се налазимо тренутно 

и док се крећемо на терену и она се помера на карти заједно са нама; 

 имамо опрему, карту, апликацију и спремни смо за акцију „orienteering plogging-a“! 

Ради промоције на интернету могу се користити хештегови Секретаријата за спорт и омладину града 

Београда, Оријентринг савеза Београда, оријентиринга, plogging-а, Дана европске баштине, 

одрживог развоја, итд. 

С обзиром да Оријентиринг савез Београда у другој половини септембра и првој половини октобра 

нема планиране активности из редовног Програма Савеза, а да ће Првенство Београда на средњој 

дистанци планирано за 16.10.2022. на Авали морати да буде одложено за крај октобра или почетак 

новембра због аутомобилске трке, волонтери Оријентиринг савеза Београда ће 15.10. и 16.10.2022. 

http://bgorijentiring.org/takmicenja.html


бити на располагању током целог дана на Авали, у близини ресторана и планинарског дома 

„Чарапићев брест“, свима којима је неопходна помоћ било око инсталирања апликације или око 

било којих других питања око ове и сличних тема. 

Такође, за све заинтересоване у могућности смо да акцију спроведемо и у Споменику природе 

„Шума Кошутњак“ 22.10.2022. за када је планирано Штафетно првенство Београда са стартом и 

циљем код „Ски стазе“, као и поново на у Пределу изузетних одлика „Авала“ 30.10.2022. 

На веб сајту Оријентиринг савеза Београда (http://bgorijentiring.org/takmicenja.html) можете погледати 

преко 50 оријентиринг карата и контактирати нас уколико имате жељу за неким посебним тереном 

међу којима су и друга природна добра и шуме Београда како би Вам припремили подлогу за 

„Avenza maps“ тренинг или припремили карту у ПДФ формату коју можете одштампати у боји 

уколико желите. 

За све додатне информације и несугласице можете нас контактирати на: bgorijentiring@gmail.com 

или позвати број телефона 0642593010, контакт особа: Сава Лазић, генерални секретар 

Оријентиринг савеза Београда. 

 Прилог тексту – (1) карта Авале са стазом или без и (2) симбологија за почетнике.   
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