Планинарским клубовима/друштвима, чланицама Планинарског савеза Србије
предмет:

КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ТРЕКИНГ ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА СЕЗОНУ 2017.
Поштовани,
Комисија за планинарски трекинг расписује конкурс за организацију Трекинг лиге Србије за сезону
2017. са роком пријаве до 10.05.2016. године. Предлог календара Лиге за наредну годину биће
усвојен на седници УО ПСС, а на предлог Комисије за Трекинг лигу Србије.
На организаторима је да коло лиге раде у склопу неке Републичке, Традиционалне, или акције у
посебном термину, већ како више одговара организатору. Правилник лиге се неће битно мењати,
ваше евентуалне примедбе и предлоге можете доставити заједно са пријавом за организацију кола.
Попуњени образац пошаљите на е-маил адресу : trekingligasrbije@gmail.com
Сви организатори кола Трекинг лиге Србије су у обавези да обезбеде:
- Три стазе различите дужине према Правилнику трекинг лиге Србије (најдужа стаза преко 30 км,
средња до 30 км и најкраћа до 20 километара). Стазе морају да буду видно обележене, проходне и
безбедне
- Контролне тачке на којима учесници оверавају пролазак
- Учесничку књижицу у којој се оверава пролазак кроз контролне тачке
- Мапу стазе мин. на А4 формату
- Трекове све три стазе (сређене, у одговарајућим форматима)
- Воду за учеснике. Уколико на стази не постоје извори, чесме онда је неопходно обезбедити
флаширану воду (мин. на једној КТ на краткој и на по две КТ на средњој и дугој стази). Наведена
места треба да су видно означена и уцртана на мапи коју добијају учесници на старту.
- Диплому за успешно савладану стазу за сваког учесника
- Беџ са логом акције за сваког учесника који успешно савлада стазу
- медаље за троје првопласираних на све три стазе у апсолутној мушкој и женској категорији
- Лице која ће испред организатора бити задужено за наплату котизације и издавање стартних
пакета као и контролу регуларности такмичења током трке и на циљу
Савез ће преко свог представника свим организаторима обезбедити административно лице које ће
вршити унос пријављених такмичара у јединствену базу и вршити мерење времена и објављивање
резултата на крају трке.
Од уплаћене котизације за сезону 2017 организатору за покривање трошкова сваког кола остаће по
80% од сваке пријаве док преосталих 20% иде лицу које врши унос такмичара у базу и мерење
времена и објављивање резултата након трке.
Сви организатори осим горе наведених обавезних ставки могу у складу са могућностима да
обезбеде све што може учесницима бити од помоћи и користи како на самој стази тако и пре и
после акције. Храна, пиће, слаткиши, воће, чај, робне награде, спонзоре и све друго је препуштено
сваком организатору да у колу у коме је домаћин уради онако како може и сматра да је најбоље.
У ишчекивању ваших пријава планинарски поздрав

председник Комисије за планинарски трекинг
Александар Марковић
контакт: 062/290-979

