ОПИС СТАЗА:
ВАЖНА НАПОМЕНА: СТАЗА ЈЕ ОБЕЛЕЖЕНА ЦРВЕНО-БЕЛОМ ПЛАНИНАРСКОМ МАРКАЦИЈОМ, ПРАТИ ЦРВЕНО-БЕЛИ
ПУТОКАЗ СА НАЛЕПНИЦОМ ПСК „БАЛКАН“. СТАЗА ЈЕ НА ПОЈЕДИНИМ ДЕЛОВИМА ПОЈАЧАНА ЦРВЕНО-БЕЛОМ
ТРАКОМ.
Од Стрта/Циља до КТ1 сви такмичари иду истом стазом, на КТ1 одваја се мала стаза.
Старт код водопада Скакавац, након 200м макадам, скрените нагло десно, на раскрсници лево наставите
макадамским путем узбрдо до 1,2км до КТ1 (Горњи Скакавци) Вода.
Мала стаза: дужина стазе 14,2 км; успон 635 м н.в.; временски лимит 3,5 сата.
Од КТ1 скрените лево путем кроз борову шуму до асфалтног пута, наставите право асфалтним путем, пратите
путоказ са десне стране ВЕЛИКИ МОЗОМОР скрени десно сеоским уским путем узбрдо преко ливада уз борову шуму
до пожарног пута. На пожарном путу скрените нагло десно узбрдо поред видиковца, наставити даље до Великог
Козомора на КТ3. окрепа и вода Повратак истом стазом до асфалног пута. На путу скренути нагло лево 80 м а затим
десно до Росићког језера на КТ3. Окрепа и вода. Врати се поново на асфалтни пут, скрени нагло десно, наставити
асфалтним путем, на крају асфалтног пута раскрсница, наставите десно, након 200 м скрени десно у борову шуму. На
кају борове шуме стаза је маркирана црвено-белом траком и планинарском маркацијом, прати траке кроз ливаде и
шуму до изласка на макадимски пут путем. На макадамском путу скрените десно до водопада Скакавац (ЦИЉ).
Средња стаза: дужина стазе 26,3 км, успон 1070 м н.в; временски лимит 7 сати
ПРТИТЕ ДРВЕНЕ СТУБИЋЕ(КОЛЧИЋЕ) НА ВРХУ ОБЕЛЕЖЕНЕ ЦРВЕНО-БЕЛОМ БОЈОМ И ЦРВЕНО-БЕЛУ МАРКАЦИЈУ И
ТРАКЕ
Стаза води узбрдо ливадом, земљано-каменим путем, гребеном, кроз борову шуму, колским путем поред
викендица. Прећи преко пута, наставити травнатом стазом кроз шуму до седла, узбрдо гребеном до платоа на
највиши врх Дивчибара (Црни врх 1096мнв). КТ2, вода и окрепа. Од КТ1 до КТ2 4,6 км и 530 м успона. Од КТ2 стаза
се спушта пропланком до седла па узбрдо до кућице, скрените нагло десно низ ски стазу 100 м, скрените нагло лево
кроз шуму до асфалтне стазе, скрени нагло десно до напуштеное куће, раскрсница путева Дивчибаре-Тометно
поље-Косјерић (1км и 115 мнв). Скрени нагло лево магистралним путем 450 м, прати црвени путоказ са леве стране,
скрени лево макадамом низбрдо 300 м а затим десно у борову шуму. Камен је прекривен травом, нови прокопани
шумски пут каменит, обратити пажњу при ходању. На крају пута скрени десно, до раскрснице и пожарног пута где
се налази знак за бициклистичку стазу. Пређи преко шумског пута настави нагло лево преко пропланка широким
пожарним путем узбродо, држи се леве стране до Великог Козомора КТ3 вода и окрепа. Од КТ2 до КТ3 укупно 6.1 км
240 м успона и 350 м спуста. Од КТ3 наставите спуштање пожарним путем, скрените нагло лево у борову шуму, из
борове шуме излази се на ливаду а затим колским путем све до асфалтног пута, на асфалтном путу скрените лево 80
а затим нагло десно до Росића језера на КТ4. Вода и окрепа. Од КТ3 до КТ4 4,3 км и 450 м спуста. Врати се поново на
асфалтни пут, скрени нагло десно, наставити асфалтним путем, на крају асфалтног пута раскрсница, наставите десно,
након 200 м скрени десно у борову шуму. На кају борове шуме стаза је маркирана црвено-белом траком и
планинарском маркацијом, прати траке кроз ливаде и шуму до изласка на макадимски пут путем. На макадамском
путу скрените десно до водопада Скакавац ЦИЉ/КТ5. окрепа и вода. Од КТ4 на травнати фудбалски терен, левом

страном терена, узбрдо једва видљивим земљаним колски путем. На крају ливаде наставља јачи шумски пут којим
се долази до јаког макадамског пута и кућа (700 м). Макадамом, скренути нагло лево око ушорених кућа а затим
земљаним путем до асфалта (1км). Скренути нагло лево асфалтном ићи 200 м, наставити макадамом 250 м а затим
кроз дрвену капију ући у лувиду (пашњак) која води ка видиковцу изнад Етно села Гостољубље (1,6 км и 70 мнв). Са
видиковца се спустити на КТ6. Вода. Од КТ6 излазак на асфалтни пут, асфалтним путем Мионица-Скакавци, пре
мост, на раскрсници скренути нагло десно ка Дивчибарама, након 400 м, нагло десно улазак у ЦИЉ.

ВЕЛИКА СТАЗА: дужина стазе 35,9 км,успон 1550 мнв, временски лимит 9 сати. Средња и Субјел чене велку стазу.
Циљ, стаза излази на асфалтни пут, скреути нагло лево, након 500 м наставити макадамом 2 км до асфалног пута.
На асфалтном путу скренути нагло десно, 200 м скренути лево у шуму, планинарском стазом 750 м и 175 м н.в,
стаза излази Субјел, заобиђи са десне стране репетрора, наставити спуштање шумским путем до ливада. Скрени
десно, на крају ограде поново десно до КТ7 окрепа и вода. Од КТ7 низбрдо 150 м, скрени нагло десно, црвенобеле траке, до асфалтног пута 1,5км, скрените десно асфалтном 1км а затим лево кроз село до КТ6 вода. Од КТ6
излазак, асфалтним путем Мионица-Скакавци, пре моста, на раскрсници скренути нагло десно ка Дивчибарама,
након 400 м, нагло десно улазак у ЦИЉ

Раздаљина између контролних тачака: Старт – КТ1 1,4 км; КТ1-КТ2 5.1 км; КТ2-КТ3 6,1 км; КТ3-КТ4 4.3 км; КТ4-КТ5
2,9 км; КТ5-КТ6 3,9 км, КТ6-КТ7 4,5 км, КТ7- КТ6/8 5 км, КТ8-ЦИЉ/СТАРТ 2,5 км.
На контролним тачкама су контолори, начин овере учестичког картона је печат и потпис
ГСС дежура на стази. У случају повреде или опасности у планини за помоће се обратите спасиоцима и
контролорима. Наведите тачну локацију и опишите о каквој се несрећи ради. Помоћ долази сачекајте !

