
ОПИС СТАЗА: 

СТАРТ/ЦИЉ код планинарског дома ,,Жарко Жарић“(на топографкој карти Лимарев дом). 

Стазе су маркиране тракама: мала – плава, средња – жута, велика – црвена бела. 

На стазама постоји 5 контролних тачака и ревизија на којима се пролаз оверава печатом  у 

учесничком картону од стране контролора . 

 

Сви такмичари иду истом стазом до КТ3.  

Од старта стаза пролази кроз викенд насеље иза дома, наставља успоном поред  ограде ловишта и 

Добре воде, затим нагло скретање десно, а после 15м следи нагло скретање лево и одвајање од пута. 

Настављате планинарском стазом-серпентинама поред видиковца, ускоро поред Соколовог камена 

све до раскрснице (3,5км) где стаза завија лево кратким спустом па успоном  према Белој стени где 

је КТ1. После КТ1 вратите се низ стазу 150м и према путоказу скрените десно, гребеном настављате 

спустом планинарском стазом низ Велико Летовиште, поред Црног врха, кратко кроз шуму 

четинара, низ јаругу и прегледном стазом све до изласка на широки земљано-камени пут и КТ2. 

Овим путем настављате лево преко Малог Летовишта. Код рачвања пута, не идете првим десно који 

се спушта него настављате горњим са благим успоном -  све до уочљиво обележеног наглог силаска 

десно са пута (ОБРАТИТИ ПАЖЊУ!!!)  до КТ3 (хотел и језеро). 

 

 

Мала стаза: дужина стазе 15,2 км, успон 999м, временски лимит 5:15, бодови – 43 
Код КТ3 изађите на асфалтни пут, скрените лево, наставите право поред језера, ускоро настављате 

макадамом, после мостића настављате путем који завија десно и након 400м стижете на ЦИЉ. 
               

                                    СТАРТ-КТ 1              КТ1-КТ2              КТ2-КТ3               КТ3-ЦИЉ         

              Дужина:            5,2км                       3,2км                   5,8км            1км              

              Успон:              765м                  28м           22м            57м                  

              Спуст:         27м                        400м                     441м             2м         

       

 

Средња стаза: дужина 20,9 км, успон 1239м, временски лимит 6 сати, бодови - 57 
Након КТ3 СТС и ВТС настављају истом стазом до КТ4. Код КТ3 излазите на асфалтни пут, спуст 

десно 250м, па са леве стране улазите на широки земљани пут. Настављате равним путем поред 

цркве Св. Петка која је са десне стране испод пута. Продужите право, паралелно са широким 

камионским путем и успоном настављајући гребеном све до изласка на широки кружни пут – КТ4. 

Идите лево 300 метара, силазите са пута (ОБРАТИТИ ПАЖЊУ!!!) лево низ стазу све до изласка на 

широки пут који вас поред реке води до планинарског дома – ЦИЉ. 
             

                                  СТАРТ-КТ 1          КТ1-КТ2          КТ2-КТ3           КТ3-КТ4             КТ4-ЦИЉ         

Дужина:           5,2км                    3,2км               5,8км                4,4км                    2,3км                 

Успон:             765м                       28м                  22м         286м             5м    

Спуст:       27м                      400м                 441м                 50м             225м 

   

 

Велика стаза: дужина 32,4 км, успон 1557, временски лимит 8:15, бодови - 80 
Након КТ3 СТС и ВТС настављају истом стазом до КТ4 . Код КТ3 излазите на асфалтни пут, спуст 

десно 250м, па са леве стране улазите на широки земљани пут. Настављате поред цркве Св. Петка  

која је са десне стране испод пута. Продужите право, паралелно са широким камионским путем и 

успоном настављајући гребеном све до изласка на широки кружни пут – КТ4.  Настављате десно 

овим путем све до ознаке за скретање лево (7,5км) где се на удаљености од 100м, у шуми, налази 

Белијева колиба – КТ5. Продужите кратко кроз четинаре, избијате на широки пут, идите лево поред 

ограде ловишта благим спустом све до одвајања десно (ОБРАТИТИ ПАЖЊУ!!!), настављате поред 

ограде преко каменитог пута, одвајате се од ограде лево јаругом, па одвајање лево према тзв 

„шталама“. Када сиђете на широки добро уређен пут наставите десно, поред реке, све до 

планинарског дома где је ЦИЉ. 

 
                          СТАРТ-КТ 1        КТ1-КТ2        КТ2-КТ3        КТ3-КТ4         КТ4-КТ5        КТ5-ЦИЉ 

Дужина:            5,2км                  3,2км            5,8км             4,4км                7,6км               5,6км 

Успон:              765м         28м                22м            286м              213м                10м 

Спуст:                27м                    400м              441м             50м               90м                 319м 


