
Промотивна турно трка Брезовица 2017. 

6-9.4.2017 

На Брезовици је у организацији КАПСС и ПСБ-а организована прва проморивна турно 

трка. Учествовало је 15 такмичара. 

Организација турно трка је вероватно и најсложенија по питању организовања 

планинарских такмичења у Србији. 

Постављају се захтеви у погледу висинске разлике старт-циљ, скупа опрема коју је 

могуће набавити једино у иностранству, питање логистике, контролора на 

температурама – 15 и уз јак ветар, лошу видљивост, снег, опасности од лавина, дивљих 

животиња зими, а посебно, уза све то, и количина и квалитет снега. Зато је и мало 

локација на којима је такве трке могуће организовати, а да су некако приступачне и 

имају могућност смештаја и адекватне логистичке подршке у локалу. 

КРАТАК ОПИС ТАКМИЧЕЊА: 

На основу прорама за такмичење у планинарској дисциплини турно скијање, одржано 

је прво промотивно такмичење у турно скијању у организацији Комисије за алпинизам 

ПСС. У склопу истог, одржано је већ традиционално 5. отворено првенство Београда у 

оквиру Планинарског савеза Београда.   

Такмичење је одржано на Шар Планини, Штрпце – Брезовица, Косово (Р Србија). 

Услови за одржавање такмичења били су добри, што значи солидан квалитет снега и 

промењива видљивост на стази. 

Трка у дисциплини “Вертикал” је одржана у недељу 09.априла, са почетком у 08:00 х.  

На старту се појавило 13 такмичара. 

Трка је изведена на релацији: хотел “Молика”(1702 м) – Лавља врата – Пирибрег(2522 
м) 

Необична зима и дуги периоди топлог времена у марту онемогућили су одржавање 
трке у Србији. 

У потрази за снегом, одлучили смо да покушамо да је организујемо на Шар Планини, 
где је снег био загарантован. 

Ипак, услед снежних падавина два дана пред трку, и јаког ветра, била је присутна 
опасност од снежних лавина. 

Зато смо применили све мере безбедности, како би цело дешавање протекло у 
најбољем реду. 

У суботу је рађено извиђање терена и избор најбезбедније трасе. Време је било лоше, 
ниска облачност, веома лоша видљивост и јак ветар нису баш обећавали добре услове 
за трку. 

Смештај је био у приватним објектима у селу Брезовица, што је искоришћено за 
дружење са гостољубљивим домаћинима 

Старт и циљ су одређени код хотела “Молика”, одакле се могло стартовати на скијама. 

Главна трка је била у недељу. Такмичари су имали заједнички старт, и са свом опремом 
кренули стазом “Лавља врата” ка највишем врху тог дела масива, Пирибрегу (2522 м). 



Због захтевности терена и повећаног ризика услед, у моментима лоше видљивости и 
експонираних делова стазе, мерено је најпре време до врха, а затим се пешице прешао 
ризичнији део одакле је стартано назад ка циљу. Та два времена су сабрана у 
заједничко (коначно) време. 

Ради захтевности стазе и услед проблема са опремом, петоро (5) такмичара је одустало 
током трке. 

Укупна пређена висинска разлика у успону и силазу је 1640 м (820 м успона и исто 

толико силаз)! 

Дужина стазе: 7,6 км 

Време победника: 2 часа 31 мин. 

Повратак у Београд у недељу 09.04. у касним вечерњим часовима. 

Иако је било пријављено 20 учесника, на старту се појавило њих 13. 

Терени за активности турно скијања су фантастични. Наши домаћини заинтересовани 

су да дођемо следеће године и организујемо масовнију трку, у чему би нам и они 

помогли. 

Р.бр. Старт 

број 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Заузето 

место 

Време Клуб  

1 4 Саша ИЛИЋ 1 2:31:14 Штрпце, Брезовица 

2 7 Синиша ЦУМПАЛОВИЋ 2 2:31:30 Штрпце, Брезовица 

3 11 Милан ПРОДАНОВИЋ 3 2:37:05 Штрпце, Брезовица 

4 1 Слободан ЖАРКОВИЋ 4 2:40:00 ПК “Авала”, ГСС Београд 

5 5 Ненад ТРИПКОВИЋ 5 2:41:46 ПК “Јастребац”, ГСС 

6 10 Бобан БИЈЕЛИЋ 6 2:42:55 ПК “Авала”, ГСС Београд 

7 3 Драган ПАВЛОВИЋ 7 2:52:10 ПК “Челик” Смедерево 

8 17 Бојан ЖОЛНАЈ 8 2:52:18 ПК “Авала”, ГСС Београд 

9 6 Бранислав ЋУРЧИН Без 

пласмана 
0:00:00 ПК «ЕСТ»Београд, ГСС 

10. 8 Војислав ШКРБИЋ Без 

пласмана 
0:00:00 ПК “Железничар” Шабац 

11 30 Оливера КАЧАРЕВИЋ Без 

пласмана 
0:00:00 ПК “Железничар” Шабац 

12 2 Иван ИСАИЛОВИЋ Без 

пласмана 
0:00:00 ГСС Београд 

13 15 Марија Семан  Без 

пласмана 
0:00:00 , Београд 

      

 

Судије и контролори: на врху – Јадран Стојановић, Штрпце, Брезовица 

                                          На циљу – Хелена Ламбић, ПК Вукан Пожаревац 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


