
 

 

 

 

3. КОЛО ТРЕКИНГ ЛИГЕ СРБИЈЕ – ЈАСТРЕБАЦ 2021. 

ПОЗИВНО ПИСМО 

 
ОРГАНИЗАТОР: Планинарско спортски клуб Јастребац, Крушевац 

ДАТУМ: 29. мај 2021. године (субота) 

МЕСТО: Јастребац 

СТАРТ: Планинарски дом Жарко Жарић (бивши Лимарев дом) 

ПРОГРАМ:   7:30 – 9:30 Преузимање стартног пакета и пријава учесника 

9:40 Свечано отварање 

10:00 Старт трке 

16:00 Додела медаља и пехара 

СТАЗЕ: 

- Мала стаза: дужина 15,2 км, успон 1000м, временски лимит 5 сати и 15 мин, 43 бода 

- Средња стаза: дужина 20,9 км, успон 1239м, временски лимит 6 сати, 57 бодова 

- Велика стаза: дужина 32,4 км, успон 1557, временски лимит 8 сати и 15 мин, 80 бодова 

 
Сваки учесник добија топографску карту са уцртаним стазама и описом стаза, као и учеснички 

картон у ком оверава проласке кроз контролне тачке и ревизију. Благовремено се достављају и 

трекови стаза. На стазама је обезбеђена вода и окрепа на свим контролним тачкама. 

 
ПРИЈАВЕ: Линк за електронску пријаву: https://docs.google.com/forms/d/1Z- 

GPLrPagSy2BmDbUMeGc0l2E7tNZlnMURrqqeBn3Zs/edit 

Рок за пријављивање је петак 28.05.2021. године до 12 часова. 

Могуће је пријављивање и на дан такмичења на стартном месту у термину од 07:30 – 09:30
h
. 

 

Нови такмичари попуњавају Пријавни образац приликом пријављивања. 

Попуњен и потписан пријавни образац за нове такмичаре се може послати и на 

адресу treking@pss.rs 

Предност приликом преузимања стартног материјала имаће екипе и појединци који 

су извршили пријављивање електронским путем. 

 
КОТИЗАЦИЈА: Котизација за учешће износи 300,00 динара и може се уплатити на текући 

рачун ПСК Јастребац, Николе Тесле бб, Крушевац 205-4617-11, сврха уплате: котизација за 3. 

коло ТЛС (са собом понети доказ о уплати). 

Котизације су ослобођени такмичари до 18 година старости. Приликом пријаве посебно 

назначити такмичаре који су ослобођени плаћања котизације. 

 

Уплата се може извршити и на стартном месту приликом преузимања стартног материјала- у том 

случају котизација износи 500,00 динара. 
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НАГРАДЕ: Сви учесници који прођу једну од три понуђене стазе добијају диплому у 

електронском облику и беџ. 

Посебно ће се наградити медаљама и дипломама по троје првопласираних: 

- у категорији: јуниори у мушкој и женској конкуренцији, мала и средња стаза, 

- у категорији: сениорке жене, за све три стазе, 

- у категорији: ветеранке жене, за све три стазе, 

- у категорији: сениори мушкарци, за све три стазе, 

- у категорији: ветерани мушкарци, за све три стазе. 

 
Три најбоље пласиране екипе у мушкој и женској категорији добијају дипломе, а првопласиране 

екипе у мушкој и женској категорији добијају пехаре. 

 
Напомена: сви такмичари учествују на сопствену одговорност у односу на своје психофизичке 

могућности и здравствено стање. Сваки учесник је дужан да се придржава Правилника о 

такмичењу у планинарском трекингу, планинарске етике и упутстава организатора. 

И чувајмо природу! 
 

За све планинаре, који не учествују на такмичењу, организовано је планинарење до Беле стене 

1256 мнв - 765м успон/спуст (10,5 км) са лиценцираним водичем. Старт је 10 минута након 

старта такмичарског дела ТЛС. 

СМЕШТАЈ: На располагању је смештај у планинарском дому Жарко Жарић на Јастрепцу 

(капацитет 60 места) по цени од 600 динара за ноћење. 

ИСХРАНА: Организован кетеринг. Пријаве за оброк до 27.05.2021. године. У дому је  

обезбеђена стандардна понуда напитака. 

Информације и резервације: Љиљана Радовић 065 8 438 388. 
 

ДОЛАЗАК ДО СТАРТНОГ МЕСТА: Планинарски дом Жарко Жарић на Јастрепцу (520 мнв) је 

на 20 км од Крушевца - пратити туристичке табле ''ЈАСТРЕБАЦ'' (није могућ пролазак кроз 

центар града због грађевинских радова). Након проласка поред језера на Јастрепцу завршава се 

асфалтни пут и наставља се макадамом 600 м до дома (могућ долазак и аутобусом). 

На дан такмичења ангажована је Служба хитне помоћи из Дома здравља Крушевац као и ГСС. 

Напомена: Учесници морају имати заштитне маске на старту. 

 

КОНТАКТ: Љубиша Здравковић 060 6587176, pskjastrebac@gmail.com 

Евица Јеремић 064 134 94 74, evicajeremic@hotmail.com 

или на treking@pss.rs 

 

 

 

 

ДОБРО ДОШЛИ НА ЈАСТРЕБАЦ – НАЈШУМОВИТИЈУ ПЛАНИНУ НА БАЛКАНУ! 
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