
           

  
Планинарски клуб „Озрен“  Сокобања позива све заинтересоване клубове и појединце на 

планинарско спортску манифестацију 
2. коло Трекинг лиге Србије СОКОБАЊА 2021 

 
Организатор:  Планинарски клуб „Озрен“ – Сокобања 

Датум:   субота 08. мај 2021. 

Место одржавања:  Сокобања, планине Озрен и Девица са врховима Оштра чука (1075 м)  и Лесковик 
(1174 м), сокобањска излетишта, као и заштићена подручја: Предео изузетних одлика „Сокоград-
Лептерија“, Споменик природе „Рипаљка“, Предео изузетних одлика „Озренске ливаде“. 

Старт:  излетиште Борићи у Сокобањи 

Програм:   08:00 – 09:45 Пријава учесника 

09:45  Свечано отварање 

10:00  Старт трке – ТЛС 

  Додела медаља и пехара 

19:00  Завршетак манифестације 

Стазе: 

 Мала стаза: дужина 14,6 км, успон 869 м; максимална и минимална висина – 709 м, 320 м; 
временски лимит - 5 сати; број бодова 40 

Старт - КТ1 – КТ7 – КТ8 - Циљ 

 Средња стаза: дужина 27,0 км, успон 1239 м; максимална и минимална висина – 860 м, 320 м;  
временски лимит - 7 сати и 45 мин; број бодова 66 

Старт - КТ1 - КТ2 – КТ6 – КТ7 - КТ8 - Циљ 

 Велика стаза: дужина 36,0 км, успон 1835 м; максимална и минимална висина – 1185 м, 320 м; 
временски лимит – 9 сати; број бодова 91 

Старт - КТ1 - КТ2 - КТ3 - КТ4 - КТ5 - КТ6 - КТ7 - КТ8 - Циљ 

Контролни лимит за велику стазу на КТ2:  до 12:15 

На стазама ће бити и један број ревизионих контролних тачака које такмичари морају да овере. 

Пријава за 2.коло Трекинг лиге Србије 2021: 

Линк за електронску пријаву:  https://forms.gle/oCVpWAq5sqwKHaT17 

Рок за пријављивање је петак 07.05.2021. до 12 часова. 

Нови такмичари попуњавају  Пријавни образац приликом пријављивања. 
Попуњен и потписан пријавни образац за нове такмичаре се може послати и путем мејла на адресу: 
treking@pss.rs 

Предност приликом преузимања стартног материјала ће имати екипе и појединци који су извршили 
пријављивање електронским путем. 
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Котизација: 

Котизација за учешће износи 300 дин. Котизације су ослобођени такмичари до 18 година старости 
(2003. и млађи). Приликом пријаве посебно назначити такмичаре који су ослобођени плаћања 
котизације. Уплату извршити на рачун ПК Озрен Сокобања 325-9500700035741-60, са напоменом: 
Котизација за 2.коло ТЛС 2021. У пољу Позив на број уписати ТЛС број капитена екипе. 

Могуће је пријављивање и на дан такмичења на стартном месту у периоду од 08:00 – 09:45, уз плаћање 
котизације од 500 дин. 

Сваки учесник добија мапу стазa, опис стаза и учеснички картон који оверава на контролним тачкама. 
Сви учесници који прођу једну од три понуђене стазе добијају беџ и могу преузети електронску 
диплому. Линк ће бити накнадно објављен. 

Посебно ће се наградити медаљама и дипломама по троје првопласираних: 

- јуниори, мала и средња стаза, 
-  јуниорке, мала и средња стаза, 
- сениори, за све три стазе, 
- сениорке, за све три стазе, 
- ветерани, за све три стазе 
- ветеранке, за све три стазе. 

Три најбоље пласиране екипе у мушкој и женској конкуренцији добијају дипломе, а првопласиране 
екипе у мушкој и женској конкуренцији добијају пехаре. 

Напомене: 

- Такмичење се одржава уз поштовање противепидемиолошких мера које су на снази у циљу 
сузбијања ширења епидемије Ковид-19. Стартно-циљни простор ће бити посебно обележен и у 
њему је обавезно ношење заштитних маски и одржавање прописане дистанце од 2 м. 

- Сви такмичари учествују на сопствену одговорност у односу на своје психофизичке способности и 
здравствено стање. 

- Сваки учесник је дужан да се придржава Правилника о такмичењу у планинарском трекингу, 
мера заштите, планинарске етике и упутстава организатора. 

- Смеће не бацајте у природу већ га носите са собом и одложите на места која су предвиђена за ту 
сврху. Чувајте природу и будите еколошки савесни и одговорни. 

- Носите своје флашице за воду. На КТ неће бити флаширане воде. 

- Сви такмичари морају имати такмичарску књижицу са овереним лекарским прегледом и морају 
бити регистровани за 2021. годину. На захтев делегата дужни су да исту дају на увид. 

- Капитени екипа врше преузимање стартног материјала и том приликом достављају Образац07 са 
руком потписаним Ковид-19 изјавом за све такмичаре. 

- На циљу нема задржавања 

- Пехари и медаље се достављају капитенима екипа након завршетка кола или накнадно. 

Смештај: Смештај може бити организован у приватном смештају у Сокобањи уз претходну пријаву до 
05.05.2021. 

Исхрана: Неће бити организована исхрана такмичара 

Долазак до стартног места:  Излетиште Борићи, са координатама N43°38´21.8¨, E21°52´20.50˝. Паркинг 
за аутобусе и путничка возила је у непосредној близини стартног места. 

Особа за контакт: Кнежевић Илија 063 80 36 211, e-mail: knezevic.ilija@yahoo.com 
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