
 

2. коло Трекинг лиге Србије 2017. 
Крагујевац, Бешњаја 
Планинарско-еколошки клуб „Гора“ Крагујевац вас позива на 2. коло Трекинг лиге Србије, 
које ће се одржати у суботу 15. априла на Бешњаји. 

 

Организатор: ПЕК „ГОРА“, Крагујевац 

Датум одржавања: субота, 15. април 2017. године 

Место одржавања: Крагујевац, Бешњаја 

Старт: 09:30 часова, Село Букоровац, Основна школа у Букоровцу 

Полазак на пешачку туру: 09:45 часова 

 

 

Пријаве: 

На лицу места до 9:15 часова. Котизација за учешће износи 300 динара. 
Сваки учесник добија мапу стазе и учеснички картон у коме оверава проласке кроз контролне 
тачке. Сви учесници који успешно прођу неку од стаза добијају диплому и беџ. Троје 
првопласираних у мушкој и женској конкуренцији на све три стазе биће награђени медаљама, као и 
троје првопласираних у јуниорској конкуренцији. 

Стазе: 

Све стазе су кружне. Старт и циљ су у дворишту Основне школе у Букоровцу. Молимо све 
такмичаре да посебну пажњу обрате на нумерацију контролних тачака. Обзиром да је на 
стазама претходних година већ постављена усмеравајућа сигнализација на карактеристичним 
раскрсницама и да су контролне тачке установљене као део планинарске стазе „Жежељ – 
Бешњаја“, редослед контролних тачака за ову трку не представља растући низ бројева. 



Спецификација стаза: 

Кратка стаза – бр. 1 

дужина: 14,3 км 
висинска разлика: +- 634 m 
кретање: Старт – KT6 – KT4 – KT7 – KT8 – циљ 
временски лимит за прелазак стазе: 4 сата 15 минута 

 

 

Средња стаза – бр. 2 

дужина: 21,3 км 
висинска разлика: +- 1070 m 
кретање: Старт – KT6 – KT5 – KT3 – KT7 – KT8 – циљ 
временски лимит за прелазак стазе: 6 сати 05 минута 

 

 

Дуга стаза – бр. 3 

дужина: 32,2km 
висинска разлика: +- 1408m 
кретање: Старт – KT6 – KT5 – KT3 – KT7 – KT2 – KT8 – циљ 
временски лимит за прелазак стазе: 8 сати 05 минута 

 

 



 

 

Напомене: 

Ко иде на велику стазу потребно је да код себе има батеријску лампу. На стази ће постојати 
додатне окрепне станице, а њихове локације приказане су на мапи. На мапи су назначене и 
контролне тачке на којима је могуће допунити воду и окрепити се слаткишима које обезбеђује 
организатор. 

Сви учествују на сопствену одговорност имајући у виду сопствене психофизичке могућности и 
здравствено стање. Сваки учесник је дужан да се придржава планинарске етике и упутстава 
организатора. О безбедности учесника на стазама бринуће се и припадници Горске службе 
спасавања. 

Молимо све водиче и појединце који долазе на 2. коло да до 1. априла 2017. пријаве свој долазак 
(појединачно или у име клуба/друштва) на e-mail: pekgora@gmail.com 

Молимо све такмичаре да чувају природу и да не бацају отпатке, омоте слаткиша и 
пластичне боце дуж стаза. 

Смештај и исхрана: 

За оне који се најаве и долазе раније, биће обезбеђе бесплатан смештај у просторијама 
школе. Постоји могућност смештаја у сопственим шаторима у дворишту Основне школе. Број 
места је ограничен. За смештaј у школи потребно је са собом имати подметач и врећу за спавање. 
 Организатор обезбеђује један оброк куваног јела (планинарски пасуљ, салата и хлеб) по цени од 
250 динара. 

Пријаву за оброк потребно је извршити до 10. априла 2017. 



Долазак до стартног места: 

Село Букоровац се налази 12 км југоисточно од Крагујевца, на старом путу који је некада из 
Крагујевца преко Црног врха водио за Јагодину. Из Крагујевца, до села Букоровац се долази преко 
Лепеничког булевара до улице Јована Ристића, даље наставити кретање дуж целе улице Јована 
Ристића па затим улицом Ужичке републике која води све до Букоровца. 

Информације: 

Све додатне информације можете добити од организатора на телефоне: 

Жарко Продановић – председник клуба: 064/684-6879 
Дејан Милошевић – начелник акција: 064/241-5412 
Андреј Ивошев – организациони одбор такмичења: 064/854-0330 

Или на маил: pekgora@gmail.com 

Све активности у вези припреме и реализације 2. кола ТЛС можете пратити и на нашем фејсбук 
догађају. 

 


