ПСК “Железничар“ Краљево и Планинарски савез Србије
позивају вас на

Првенство Србије у планинарском трекингу
које ће бити одржано у оквиру

„Дана планинара Србије - Рудно 2021“
Организатор:
Датум:

ПСК „Железничар“ Краљево
недеља 13. јун 2021.
Место одржавања:
Село Рудно на територији града Краљева, удаљено 100 км од града, на 1.100
метара надморске висине, окружено врховима планина Радочело и Голија. Рудно се налази у
границама Парка природе Голија и Резервата биосфере „Голија – Студеница“ и један је од центара
парка.
Програм:

08:00 - 09:45 Пријава учесника
10:00
Старт
14:30
Додела медаља и пехара

Стазе:


Мала стаза: дужина 11,9 км, успон 308 м; временски лимит - 4 сата; број бодова 24
Старт - KT1 - KT6 - KT7 - Циљ
 Средња стаза: дужина 18,3 км, успон 446 м; временски лимит - 5 сати и 15 мин; број бодова 37
Старт - КТ1 - КТ2 - КТ5 - КТ6 - КТ7 - Циљ
 Велика стаза: дужина 29,3 км, успон 850 м; временски лимит - 7 сати и 30 минута; број бодова 61
Старт - KT1 - KT2 - KT3 - KT4 - KT5 - KT6 - KT7 - KT8 - KT9 - Циљ

Пријава за Првенство Србије у планинарском трекингу:
Линк за електронску пријаву:
https://docs.google.com/forms/d/1slH6gqqw5-9wcCeAnX4fdkosF36nmaIyWM0T3Q2xdgI/edit
Рок за пријављивање је субота 12.06.2021. до 14 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.
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 ПСК „Железничар“ Краљево 160-18345-40, са напоменом:
Котизација за Првенство Србије у планинарском трекингу. 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 - 09:30, 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.
Планинарски савез Србије проглашава државне прваке у категорији
- Најбоље пласирани јуниор и јуниорка на средњој стази
- Победници на великој стази у мушкој и женској конкуренцији,
- Екипно мушка (4 такмичара) и женска (3 такмичарке) конкуренција – највећи број бодова
У конкуренцији за државне прваке учествују само чланови ПСС-а са овереном такмичарском књижицом.
Обавезно је присуство освајача медаља и пехара на свечаном проглашењу.
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 пехаре, а чланови медаље, а
три првопласирана учесника на Првенству Србије у планинарском трекингу у мушкој и женској
конкуренцији, као и у јуниорској категорији, 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 Образац 007
са руком потписаним Ковид-19 изјавом за све такмичаре.
- На циљу нема задржавања
 Смештај: смештај је организован и просторијама основне школе и МЗ „Рудно“ Рудно (на
подметачима), а постављање шатора учесника је омогућено у центру села (на травнатом делу), и
кампу поред реке Бревине у близини извора пијаће воде. Резервације и пријаве у објектима
приватног смештаја: 064/189-24-74 (Ацо)
 Исхрана: Неће бити организована исхрана такмичара
 Долазак до стартног места: Са Ибарске магистрале (Краљево - Рашка) према Рудну скреће се у
месту Бревник и асфалтним путем (23км), поред манастира Градац, долази се на Рудањску
висораван. До Рудна се може доћи и сеоским путем (15км) из правца манастира Студенице, који
води уз падине планине Радочело и током реке Бревине.
Особе за контакт:
Јовановић Драган Гиго 064/891-22-43, jgigoo@gmail.com
Васиљевић Драган Васке 064/194-70-22, 064/662-45-97, kvvaske@gmail.com

