
„Дани европске баштине 2022“ – О оријентирингу 

 

Оријентиринг је спорт где такмичар(ка) треба уз помоћ карте и компаса да за најкраће могуће време 

пронађе на терену одређени број контролних тачака (контрола) и то оним редоследом како је 

нацртано на карти. 

Дакле, за разлику од атлетског кроса где се трчање у природи изводи на обележеној стази одређене 

дужине, у оријентирингу се такмичари крећу по непознатом терену, а да би то могли, користе се 

помоћним реквизитима: специјалном картом тог терена (на којој је задата концепција стазе са 

уцртаним контролним тачкама) и компасом. Одлуке куда ће ићи (од једне контролне тачке до друге 

и тако од старта до циља) доносе сами. 

Може се рећи да је оријентиринг прави спорт за све – упражњава се како рекреативно, тако и 

такмичарски. Постоје старосне категорије од 10 година па све до 75 и више. То је и породичан спорт 

јер се њиме могу истовремено бавити све генерације. 

Оријентиринг је и приступачан спорт јер Вам је од опреме потребан само компас, опрема за трчање 

или шетњу у природи и електронски чип за оверавање контролних тачака, мада се он може и 

изнајмити на неком такмичењу по приступачној цени. 

Такмичења у оријентирингу могу бити: појединачна и штафтна (екипна). Могу се спроводити дању 

(дневна) и ноћу (ноћна). 

Следећа подела је на: оријентиринг кретањем ногама (foot orienteering), оријентиринг кретањем на 

скијама (ski orienteering) оријентиринг кретањем на бициклу (MTB orienteering) и оријентиринг за 

особе са инвалидитетом (trail orienteering), мада је код нас најразвијенији класичан оријентиринг, 

први по реду у ово низу. 

У оквиру ових типова постоје и поделе, односно дисциплине, на основу дужине стаза, па се тако 

оријентиринг такмичења могу поделити на трке на: дугим, средњим и спринт дистанцама, а у оквиру 

ове последње дисциплине имамо класичан спринт и нокаут спринт. 

За оријентиринг се израђују посебне карте по међународним стандардима које прописује 

Међународна оријентиринг федерација (IOF). Постоје посебно обучени стручњаци који су обучени 

да врше израду оваквих карата. Ове специјалне карте су веома прецизне јер су у „крупној“ размери 

(1:4000, 1:5000, 1:7500, 1:10000, 1:15000) и на њима је представљено све, чак и такви детаљи који су 

величине од нпр. само једног метра. Такође, симболи којима се представља терен стандардизовани 

су и исти у целом свету, било у Јапану, Аустралији или Европи, постоје само различите врсте терена, 

што оријентиринг спорту даје посебну драж. 

На територији града Београда постоји преко 60 оријентиринг карата и терена, како урбаних (у 

градским насељима), тако и шумских (у природним окружењима). На веб сајту Оријентиринг савеза 

Београда (http://bgorijentiring.org/takmicenja.html) можете погледати које све оријентиринг карате 

постоје, односно који делови града су картирани. 

 

http://bgorijentiring.org/takmicenja.html


Заштићена добра у Београду чији су теренени картирани: 

 Предео изузетних одлика „Авала“; 

 Предео изузетних одлика „Космај“, као и губеревачке шуме заједно са селом Бабе; 

 Споменик природе „Шума Кошутњак“; 

 Природно добро „Бајфордова шума“; 

 Споменик природе „Миљаковачка шума“; 

 Споменик природе „Бојчинска шума“; 

 Споменик природе „Липовичка шума“; 

 Топчидерски парк; 

 Академски парк. 

Такође, картиране су и следеће парковске површине: Ада Циганлија, савски кеј, дунавски кеј, парк 

Ушће, калемегданска тврђава, у оквиру Споменика природе „Шума Кошутњак“ и парк на Бановом 

брду и део Кошутњака око базена и Факултета спорта и физичког васпитања, шуме између Рушња 

и Липовице, звездарска шума, парк Шумице, земунски парк, парк Ташмајдан, спомен-парк Јајинци, 

парк Беле воде, шуме у околини Лазаревца – Чибутковица и Барзиловица, итд. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


