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ПОЗИВНО ПИСМО

V КОЛО ТРЕКИНГ ЛИГЕ СРБИЈЕ / VI КОЛО ВОЈВОЂАНСКЕ ТРЕКИНГ ЛИГЕ
Субота 25 август 09:30
ВЕЛИКА СТАЗА "Горан Миљковић"– Велика стаза је посвећена трагично настрадалом Горану
Миљковићу који је био један од најбољих учесника овог такмичења. Дужина стазе је 44,2 километара и
носи 84 ТЛС/ВТЛ бодова. Стаза има 10 редовних и једну тајну контролну тачаку од којих на две неће
бити контролора већ ће такмичари сами оверавати своје картоне. Висинска разлика је 876 метара
успона и спустева.
СРЕДЊА СТАЗА - Дужина стазе је 24,1 километар и носи 45 ТЛС/ВТЛ бодова. Стаза има 6 контролних
тачака од којих на две неће бити контролора већ ће такмичари сами оверавати своје картоне. Висинска
разлика је 452 метара успона и спуста.
МАЛА СТАЗА - Дужина стазе је 13,1 километар и носи 25 ТЛС/ВТЛ бодова. Стаза има 3 редовне и једну
тајну контролну тачку, од којих на две неће бити контролора већ ће такмичари сами оверавати своје
картоне. Висинска разлика је 291 метар успона и спуста.
На свим контролним тачкама ће бити воде (осим на кт 10). Поред воде на контролним тачкама ће бити
воћних напитака, воћа, кондитроских производа.
Стазу ће обезбеђивати припадници Горске службе спасавања. На кт2 и кт7(велика и средња стаза) ће
дежурати волонтери Црвеног крста Инђије.
Котизација за трекинг лигу је 300 динара. За уплаћену котизацију такмичарима ће бити обезбеђено:
- Паста Партy вече пре трекинг лиге
- Припремљена и маркирана стаза,
- Освежење на стази (воће, вода и кондиторски производи),
- Диплома за све који пређу неку од понуђених стаза,
- Финишерска медаља за све који пређу неку од понуђених стаза,
- Медаље за прва три места у свим категоријама,
- Практичне награде за прва три места у апсолутној женској и мушкој категорији.
Учеснички пакет за трекинг лигу износи 1000 динара и у њега је укључено:
- Котизација за трекинг лигу,
- Ручак после трке,
- Официјелна мајица XIX Дунавских чаролија или мајица ТЛС/ВТЛ по избору..
Учеснички пакет се искључиво може уплатити на рачун Планинарског клуба "Железничар-Инђија" 3551018348-02 Војвођанска банка. Редовну котизацију такође можете уплатити на исти рачун. Котизацију
можете платити и на лицу места али нам благовременом уплатом на рачун олакшавате организацију
трке.
Особе за контакт, додатне информације и пријављивање: Горан Жигић тел: 064 285 87 10. Мејл:
gorzig@gmail.com
или
Владимир Банић 061 654 15 61 gorstaci.indjija@gmail.com
Линк за он лајн пријаву:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FoLKjQVJDVThM3D3t1&h=AT3uE3sx0
oJeRt48VBgjcVrdRYTAL_IZhNDv0NTTgFOFECOUiHUfJi0v0Od6dhd218WMtWb-Cq_we-bSMxQAKxv1J85mN6Jxzn3zvWPBjmYaVOXJleMCXGv4FbKoX0bzzw

