ТРЕКИНГ ЛИГА СРБИЈЕ 2020
Злакуса - 1.коло
Организатор: Планинарски клуб ЕРА Ужице
Датум: субота, 21. март 2020.
Место одржавања: Обронци планине Златибор, Злакуса, Потпећка пећина,
Дрежничка Градина, Рошка бања, доњи ток реке Рзав.
Старт/полазак на стазу: 9 сати 45 минута, етно парк „Терзића авлија“
Пријава за 1.коло Трекинг лиге Србије 2020:
Индивидуалне пријаве и уплата котизације до 9:15 на дан такмичења у износу од 500 дин.
Котизација за учеснике који се пријаве електронски до петка 20.03.2020. у 15 часова износи 300 дин. Линк
за електронску пријаву:
https://docs.google.com/forms/d/10mqZtsJJWrZzS8lVTREr6Pt74FVEzfa26I20OVsfxCc/edit
Уплату извршити на рачун ПК ЕРА Ужице број: 205-180821-49 са напоменом - Котизација за ТЛС, најкасније
до петка 20.03.2020. у 15 часова.
Такмичари до навршених 18 година старости, који се такмиче у јуниорској категорији ослобођени су
плаћања котизације.
Сваки учесник добија мапу стаза са описом и учеснички картон у коме оверава проласке кроз контролне
тачке.
Сви учесници који прођу једну од три понуђене стазе добијају беџ и електронску диплому коју могу сами
одштампати. Диплома се може преузети путем линка:

ttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aT0GhvOurhNwUBC7P36rsRBeqTJnz_Jx
Троје првопласираних у мушкој и женској конкуренцији на све три стазе биће награђени медаљама, као и
три најбоље пласирана јуниора/ке и ветерана/ке. Организатор ће обезбедити дипломе за три најбоље
пласиране екипе у мушкој и женској категорији, као и пехаре за првопласиране екипе у мушкој и женској
категорији.
Стазе:
Мала стаза: 13,8 км, успон 720, временски лимит - 4 сатa 45 минута
СТАРТ, КТ-1, КТ-2, КТ-6, ЦИЉ
Средња стаза: 25,6 км, успон 1200 м, временски лимит – 7 сати 30 минута
СТАРТ, КТ-1, КТ-2, КТ-3, КТ-4, КТ-5, КТ-6, ЦИЉ
Велика стаза: 37,4 км, успон 1800 м, временски лимит – 9 сати и 30 минута
СТАРТ, КТ-1, КТ-2, КТ-3, КТ-4, КТ-5, КТ-6, КТ-7, КТ-8, ЦИЉ

Контролни лимит за велику стазу на КТ-6: до 14 сати и 15 минута.
На стазама ће бити и један број ревизионих контролних тачака које такмичари морају да овере.
Напомена:
-

сви такмичари учествују на сопствену одговорност у односу на своје психофизичке способности и
здравствено стање;
такмичари који иду на велику стазу обаезни су да понесу батеријску лампу;
сви такмичари морају бити регистровани за 2020. и имати такмичарску књижицу са унетим и
овереним податком о извршеном лекарском прегледу, коју су дужни да покажу на захтев делегата.
Такмичарима који не испуне овај услов неће бити признат званичан пласман.

Сваки планинар је дужан да се придржава планинарске етике и упутстава организатора, да чувају природу
и не бацају смеће на стазама
Смештај: У кругу етно парка „Терзића авлија“, обезбеђен је камп за смештај у шаторе за учеснике који то
желе. Такође, постоји могућност смештаја у неком од објеката сеоског туризма у Злакуси и околним
селима, као и у хостелима у Ужицу:
http://www.zavicaj.info/etno-park-terzica-avlija/apartmani/vila-emilija/
https://www.google.rs/maps/place/Apartmani+Stanki%C4%87/@43.8009753,19.9641333,15z/data=!4m5!3m4!1
s0x0:0x1ed11ea9f8708dbe!8m2!3d43.8009753!4d19.9641333
https://www.google.com/maps/place/Konaciste+SVEDRANA/@43.8683382,19.8277611,15z/data=!4m8!3m7!1s0
x0:0x8f908ca1d7fecdc0!5m2!4m1!1i2!8m2!3d43.8683382!4d19.8277611
https://selo.co.rs/ratomirka-jovanovic/
https://www.republik.rs/sr/uzice-prenociste/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel-Resort/Hostel-MV-500057390204670/
https://restoranvodenicar.com/smestaj/
Организатор обезбеђује један оброк (планинарски пасуљ, хлеб и салата) у суботу 21.03.2020. по цени од
300 дин. Обавезно понети прибор за јело. Пријаву за оброк треба извршити до 20.03.2020. у 15 сати.
Долазак до стартног места: https://goo.gl/maps/3H6cjXBLcxFJETZEA

Особе за контакт: Ана Лапчевић 064 172 1111 anauzice@gmail.com
Владимир Костић 060 5500 500 etnogajevi@gmail.com

