5. ТРАДИЦИОНАЛА АКЦИЈА
ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
11. ХОМОЉСКИ ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН
субота 04. април 2020. године
Место старта маратона: центар села Витовница, општина Петровац на Млави
Почетак старта:
• За учеснике на великом маратону (35 км) у 9:00 часова,
• За учеснике на полу-маратону (16 км) у 09:15 часова.
До 08,45 часова пријава учешћа и попуњавање пријаве, подела учесничке књижице и
бона за ручак.
Велики Хомољски маратон има 7 контролних тачака и све имају призме и
перфораторе. Обавезна овера проласка КТ.
Старт – центар села Витовница
КТ-1 Врх Штубеј (940 м),
КТ-2 Велики Врањ (884 м),
КТ-3 извор Крепољинске реке (вода за пиће),
КТ-4 Мијуцића пећина (вода за пиће),
КТ-5 Хајдучка пећина,
КТ-6 врх Врата (815м),
КТ-7 врх Кобиља глава (778м),
Циљ – центар села Витовница
Полу маратон има 2 контролне тачке и све имају призме и перфораторе. Обавезана
овера проласка КТ.
Старт – центар села Витовница
КТ-6 врх Врата (815м),
КТ-7 врх Кобиља глава (778м),
Циљ – центар села Витовница.
Стаза Хомољског маратона је захтевна и потребна је добра физичка припремљеност
такмичара. Обратити пажњу на део стазе маратона, при кретању по стенама Великог
Врања (КТ-2).
Дужина стазе великог маратона је 35 км, висинска разлика 3700 м. (успон 1850м ,
спуст 1850м), дужина стазе полу-маратона 16 км са висинском разликом од 1520 м.
(успон 760 м, спуст 760 м)
Мала стаза – дужина 12,5 км, успон 460 метара и спуст 460 метара.

Након доласка на циљ дати на увид учесничку књижицу записничком столу ради
евиденције.
Котизација за све учеснике на Хомољском маратону је 300,00 динара по учеснику.
За прва три такмичара у мушкој и женској категорији на великом маратону обезбеђене
су дипломе и медаље. Сваки учесник за пређени велики маратон добија диплому.
За прва три такмичара у мушкој и женској категорији на полу-маратону обезбеђене су
дипломе.
Са собом обавезно понети посуду и прибор за јело. Подела ручка по доласку на циљ.
Остали учесници на акцији могу обићи средњевековни манастир Витовница, долину
реке Витовнице, и пастрмски рибњак.
Од 16.30 часова, проглашење прво-пласираних, у мушкој и женској конкуренцији,
подела медаља и диплома.Од 17.00 часова подела захвалница.

Смештај:
За учеснике је обезбеђен смештај у Дому културе у с.Витовница. Понети врећу и
подметач. Постоји могућност и постављање шатора у непосредној близини.
Долазак до с.Витовница, општина Петровац на Млави:
-

из правца Пожаревца, регионалним путем до Петровца на Млави. На изласку из
Петровца на Млави, код пумпе се скреће за насеља Мелница, Кучево. Након 6
км на раскршћу скренути десно ка с.Витовница и манастиру Витовница.

За учеснике на Хомољском маратону из Пожаревца, организован је превоз аутобусом
по цени од 400,00 динара. Полазак из Пожаревца, са спољног перона аутобуске
станице у 06,30 часова. Потребна је благовремена пријава лицима за контакт.
Повратак по завршетку акције.

Молимо вас за благовремену пријаву. Код пријаве навести број учесника, број
учесника који узимају учешће на великом маратону и број учесника на малом маратону
и број учесника који би желели да користе смештај.
Контакт:
Зоран Ђорђевић, 012-550-919, 061-112-91-10, (zokiplaninar@gmail.com)
Након акције домићини организују културно уметнички програм. Домаћини обезбеђују
и продајну изложбу здраве хране и предмета из домаће радиности
Организована је продаја пића, кафе и сокова за освежење учесника акције!

Захваљујемо на помоћи у организацији акције:
Град Пожаревац, Црвени крст Пожаревац, Спортски завез општине
Петровац на Млави, ПД Горњак и МЗ Витовница.

