Поштовани планинари, пешаци и тркачи,
ПСK Балкан у 2019. организује Mастер куп у планинском трекингу. Ове године смо променили место
окупљања такмичара које ће бити на локацији ,,Скакавачка котлина'' то је локација у близини етно
села Гостољубље и на тој локацији је 2018. била једна од контролних тачака.
Радујемо се дружењу и видимо се на стази!
Ваш ПСK Балкан
Организатор:

Планинарско спортски клуб Балкан, Београд

Датум:

16. јун 2019.

Место:

Околина села Скакавци и Мионица, Kосјерић

Такмичарски центар:

Излетиште Скакавачка котлина (водопад Скакавац)

Старт трке:
10.00 ч
Сваки учесник добија мапу стазе и учеснички картон у ком оверава проласке кроз контролне тачке.
Сви учесници који успешно прођу неку од стаза добијају учестичку медаљу и диплому. Троје
првопласираних у мушкој и женској категорији на све три стазе биће награђени медаљама и
пригодним поклонима а најуспешнијем клубу биће додељен пехар.
СТАЗЕ:
• Мала стаза:

дужина стазе 14 км; успон око 650 мнв; временски лимит 4 сата

• Средња стаза:

дужина стазе 26 км, успон око 1.070 мнв; временски лимит 7 сати 40 минута

• Велика стаза:

дужина стазе 36 км, успон око 1550 мнв, временски лимит 9 сати

СМЕШТАЈ: за планинаре који долазе у суботу, нудимо приватан смештај у домаћинствима која се баве
сеоским туризмом. Информације код www.odmorukosjericu.rs или у кампу са сопственим шаторима без
надокнаде. Камп је опремљен са струјом, водом и таолетима.
ИСХРАНА: У такмичарском центру нудимо вам оброк куваног јела (пасуљ, салата и хлеб) по цени од
300 динара. Приликом пријаве за такмичење потребно је да се пријавите и за оброк.

ПСК БАЛКАН
Јованке Радаковић 11ц/1
Звездара, 11050 Београд
+381 64 182 44 40
pkbalkan.srbija@gmail.com
www.pkbalkan.org

Напомена: сви такмичари учествују на сопствену одговорност у односу на своје психофизичке
могућности и здравствено стање. Сваки учесник је дужан да се придржава планинарске етике и
упутства организатора.
Долазак до такмичарског центра:
Удаљеност од Београда 140км – најкраћи пут – Ибарска магистрала, скретање у Ћелијама код ОМW
пумпе за Ваљево, на улазу у Ваљево (други семафор) скретање лево на тзв.,,Ужички пут”, после
пређених 33 км стиже се у Ражану. На удаљености од 1км у правцу Ражана – Kосјерић, скретање лево
на споредни ужи, асфалтни пут (постоји туристичка сигнализација) који води ка селу Мионица. На
уласку у село биће постављени путокази за Такмичарски центар. Удаљеност од Новог Сада 190км.
Најкраћи путни правац је Нови Сад – Рума – Шабац – Ваљево па на „Ужички пут”.
Удаљеност из Ужица старим путем око 40 км, из правца Ужица преко Пожеге и Kосјерића (скренути
десно на 6 км).
Kоординате раскриснице М21- 44.058593,19.924154
До Kосјерића из правца Београда можете доћи возом, Београд-Ваљево-Ражана. Из правца Ужица,
Пожега-Kосјерић.
Пријаве за Мастер куп се врше путем онлајн формулара или на дан трке.

ДА ПОПУНИТЕ ПРИЈАВУ КЛИКНИТЕ ОВДЕ
ПОДАЦИ ЗА УПЛАТУ: ПСK Балкан, Јованке Радаковић 11ц/1, Београд; сврха уплате: котизација за
Мастер куп, број жиро рачуна: 150-1852847-85..
ЗА СВА ПИТАЊА И СУГЕСТИЈЕ ПОШАЉИТЕ ИМЕЈЛ НА pskbalkan.trke@gmail.com ИЛИ ПОЗОВИТЕ:
Бојан Балаж +381 64 233 12 53
Влада Републике Србије - Министарство омладине и спорта, допринели су у значајној мери
реализацији наших пројеката обезбеђивањем неопходних средстава за њихово финансирање.

