ОПИС СТАЗА за 2. коло Трекинг лиге Србије СОКОБАЊА 2021
МАЛА СТАЗА - 14,6км, успон 869м, бодова 40, временски лимит 5 сати
СТАРТ- (3,8км, +207м, -88м) - КТ1 - (2,0км, +143м, -47м) - КТ7 - (5,7км, +269м, -526м) – КТ8 - (3,1км, +250м, -208м) - ЦИЉ
Стаза полази из излетишта Борићи и пролази изнад болнице Сокоград, и на контакту са путем Сокобања – с. Језеро
спушта удесно се и пролази насутим путем изнад излетишта Чука 2. Наставља земљаним путем и затим скреће нагло у
лево и преко каптаже Беле воде до великог слапа Рипаљке. Затим се пење поред слапа и колским путем долази до
капије болнице Озрен, где се налази чесма са водом за пиће, а после 20 м и КТ1 (вода, воће, слаткиши). Ту се мала
стаза одваја и наставња макадамским путем до споја са асфалтним путем Сокобања - с. Језеро. На том раскршћу се
спајају све три стазе и даље настављају истом трасом. Стаза скреће у лево и улази у борову шуму где се налази КТ7
(вода, воће, слаткиши). Затим прелази асфалтни пут и наставља лаганим успоном земљаном стазом ка параглајдинг
полетишту-видиковцу, где скреће у десно и иде до извора Орловчић. Затим шумском стазом долази до Големе падине,
скреће у лево наниже до скретања и после тога у десно на видиковац Големи камен. Наставља се шумском стазом изнад
Сокограда са малим успоном, а затим излази на равни део и залама у лево. Следи спуштање са све већим нагибом према
реци Моравици и скретање у лево кањоном изнад реке и успон на прилазну стазу до Сокограда. Затим спуштање до реке
и до КТ8 (вода, воће, слаткиши). Ту се стаза одваја у лево и пење се према пећинама, пролази изнад излетишта
Лептерија, до Стрелишта и шумском стазом до преливне коморе, одакле следи констатан успон. Након тога, стаза скреће
у десно и преко Јаниора са антенама стиже до асфалтног пута. Прелази се пут и скреће у лево и одмах у десно до
излетишта Борићи, где је Циљ.
СРЕДЊА СТАЗА – 27,0км, успон 1.239м, бодова 66, временски лимит 7 сати 45 минута
СТАРТ- (3,8км, +197м, -83м) - КТ1 - (4,4км, +265m, -60m) - КТ2 - (7,4км, +248m, -222m) – КТ6 – (2,6km, +10m, -140m) – КТ7
- (5,7км, +269м, -526м) – КТ8 - (3,1км, +250м, -208м) - ЦИЉ
Траса средње стазе истоветна је траси мале стази до КТ1. Ту стаза скреће у десно и иде поред ограде болнице Озрен и
спаја се са насутим колским путем изнад болнице. Затим уз благи константни успон иде земљаним шумским путем, до
Јерменчића, односно цркве Арханђела Гаврила, где се налази чесма са водом за пиће. Одатле стаза наставља до
Јовановог камена са четворокраким раскршћем путева, где скреће у лево где је и КТ2 (воће, слаткиши, вода). Ту се
раздвајају средња и велика стаза. Средња стаза наставља право земљаним путем према зони под називом Свињци и
долази до Партизанске чесме са водом за пиће. Одатле скреће у лево и кроз шуму преко зоне зване Копане паре силази
на зону Кошавских ливада. Ту се спајају средња и велика стаза и након 100 м је и КТ6 (воће, слаткиши, вода). Од ове
контролне тачке земљана стаза води до излетишта Калиновица, где нас очекује атрактиван каптиран извор воде за пиће
испод столетне букве. Стазом кроз шуму и поред викендица пут излази на асфалтни пут. Ту се спаја и мала стаза и даље
све три стазе иду заједно до циља. Са асфалта скреће у лево и улази у борову шуму низ коју се спушта до извора
Баруџија где је и КТ7 (воће, слаткиши, вода).
ВЕЛИКА СТАЗА – 36,0 км, успон 1.835 м, бодова 91, временски лимит 9 сати, Контролни лимит на КТ2 до 12:15
СТАРТ- (3,8км, +197м, -83м) - КТ1 - (4,4км, +265m, -60m) - КТ2 - (4,5км, +402m, -84m) – КТ3 – (1,9km, +216m, -49m) - КТ4 (6,7км, +209m, -348m) - КТ5 - (3,3км, +17m, -337m) – КТ6 – (2,6km, +10m, -140m) – КТ7 - (5,7км, +269м, -526м) – КТ8 (3,1км, +250м, -208м) - ЦИЉ
Велика стаза прати ток средње стазе до контролне тачке КТ2. Одатле скреће у десно и шумском стазом следи знатан
успон ка озренском масиву Големи камен. Стаза води кроз шуму и прати гребен целом дужином до изласка на насути
слепи пут. Ту се стаза спушта у десно и прати тај пут до скретања са њега у лево кроз букову шуму. На скретању
контролна тачка КТ3 (воће, слаткиши, вода). Стаза иде шумским путем, скреће у десно и шумским стазама кроз букову
шуму излази према гребену пре Лесковика. Стаза затим нагло скреће у лево и наставља гребеном. У тој зони до КТ-4
треба бити посебно опрезан приликом преласка гребенског каменитог дела стазе до Лесковика врха планине Озрен
(1174 м), где је КТ4 (слаткиши, нема воде). Затим стаза наставља падином, улази у шуму до највишег, безименог врха
планине Озрен (1185м). Следи спуштање до шумског и колског пута и скретање у десно. Од КТ-6, стаза се кроз шуму
спушта до шумског пута, и скреће у десно и њиме наставља углавном кроз шуму и излази на главни колски пут где скреће
у десно. Тај пут касније улази у букову шуму и након тога излази на четворокрако раскршће, где се скреће полулево и
прати насути колски пут, који улази у зону четинара и долази се до зоне зване Власина, где је Ревизија 1 пре асфалта
(вода , воће, слаткиши). Стаза прелази асфалтни пут и пролази поред борове шуме и десним колском путем долази до
скретања у лево. Ту је постављена у жуто-црвена маркација за европски пешачки пут Е4. Стаза са јужне стране излази на
завршни стрмији успон ка врху Оштра чука (1075 м) планине Девица, где је КТ5 (слаткиши, нема воде). Са врха се
наставља спуст северном страном, силази десно низ падине и ливаде и долази до колског шумског пута, који води
западно ка извору и бањком излетишту Шопур, где се налази чесма са водом за пиће. Ту престаје жуто- црвена
маркација. Стаза прелази асфалтни пут, и врло брзо скреће у десно и даље колским путем кроз шуму силази до зоне
Кошавске ливаде, где се спаја са средњом стазом. Ту је и КТ6 (воће, слаткиши, вода). Од ове контролне тачке велика
стаза прати трасу средње стазе.
Стазе су уређене, безбедне осим у назначеној зони и квалитетно обележене планинарским маркацијам, на раздаљини
до 30м, на дрвећу, ознакама на асфалту, камењу и дрвеним стубићима. Све раскрснице су покривене црвеним путоказстрелицама које усмеравају ка контролним тачкама. Већи део стаза је покривен сигналом мобилне телефоније.
У случају било каквих проблема током савладавања стаза особе за контакт су Кнежевић Илија (на стази) тел. 063 80 36
211 и Милошевић Зоран (у стартно-циљном простору) тел 064 84 99 264.

