
- Стар и циљ такмичења лоцирани су у дворишту ОШ у Букоровцу. 

- Све три стазе крећу истом трасом, северно од школе, ка КТ 6.
- КТ 6 - Воденица,  се налази у дворишту старе сеоске воденице, чим се сиђе на асфалтни пут. 
- Преко пута воденице налази се чесма са пијаћом водом.
- КТ 4 - Метео станица се налази на гребену Бешњаје, на макадамском путу у кестеновој шуми. 
Овде се раздвајају кратка стаза од средње и дуге. Кратка стаза иде десно макадамским путем, а 
средња и дуга право низ шумски пут.
- На КТ 4 биће воде и окрепе. Контролори ће усмеравати такмичаре.

- Кратка стаза од КТ 4 води макадамским путем право, пролази поред метеоролошке станице, све 
до раскрснице са путоказима где скреће десно ка Ђуриној чесми, на шумски пут.

- КТ 5 Вољевица се налази низ пут  око 2 км, када се стиже у кањон. 
- (Опрез) у кањону додатно водити рачуна о безбедности, кретати се опрезно. Неколико пута је 
потребно прескочити речицу и треба водити рачуна о преласку преко клизавих стена прекривених 
маховином.
- Од КТ 5 креће успон, кроз шуму до порушеног одмаралишта, где ће бити окрепе и воде.
- Након одмаралишта силази се све до речице Бешњаје, шумским путем, одакле креће успон ка КТ 
3 Бели камен.
- На КТ 3 неће бити воде, јер ће воде бити 2 км одатле на КТ 7.
- Од КТ 3 стаза води шумским путем све до раскрснице испред КТ 7 где се средња и дуга стаза 
спајају поново са кратком. (Опрез) обратити пажњу на ову раскрсницу јер има неколико кракова.

- КТ 7 Ђурина чесма, налази се на одвојку стазе, поред извора пијаће воде. На КТ ће бити и окрепе. 
Након овере враћате се истом стазом и настављате кретање путем узбрдо.
Након КТ 7 наилази се, на једну па на другу раскрсницу са путоказима. На другој се раздвају стазе. 
Дуга иде лево (пратити путоказ за Жежељ), а средња и кратка настављају право ка КТ8.

- Такмичари који иду на дугу стазу крећу се ка КТ 2. Треба обратити пажњу на скретање улево,  
стотинак метара  након преласка потока.
- КТ 2 - Мамутовац се налази у засеоку Доња Сабанта испод столетног храста записа. На КТ ће бити 
воде и окрепе.
- Након КТ 2 стаза скреће десно и враћа се ка Букоровцу, пролази поред усамљеног храста на 
гребену, одакле је видиковац на Крагујевац. Затим се спушта асфалтним путем, поред кућа до реке 
Осаонице. 
- Након силаска, такмичари треба да савладају и завршни успон до КТ8 (обратити пажњу на 
скретање са асфалтног пута на завршни успон).

- КТ 8 - Врлетница се налази на самом врху Врлетница, одакле се силази до главног асфалтног пута 
кроз Букоровац на око 200 метара од циља.
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ОПИСИ СТАЗА
2. КОЛА ТРЕКИНГ ЛИГЕ СРБИЈЕ БЕШЊАЈА, КРАГУЈЕВАЦ 15.04.2017.
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