
 
 
Опис стаза: 
 
Мала стаза: дужина 11,9 км, успон 308 м; лимит - 4 сата; број бодова 24 
Старт – (3,6km) – KT1 – (3,5km) – KT6 –(1,4km) – KT7 – (3,4km) – Циљ 
 
Након старта се скреће у лево и спушта ка реци Бревини. Следи успон колским путем и прати се тај пут са црвено 
белом маркацијом и црвено белим тракама. Наилази се на четворокрако раскршће где се наставља узбрдо и 
залама у десно. Поново се наилази на четворокрако раскршће где се поново наставља право и узбрдо и залама у 
лево између ограда. Прати се колски пут  и када се прођу групе кућа улази се у четинарску шуму и стиже се до КТ1 
– Голо брдо. Ту се раздваја мала стаза од средње и велике. 
Мала стаза скреће у лево и шумским путем кроз четинарску шуму низбрдо долази до реке Бревине и раскршћа 
путева. Скреће се у десно и након 100м се скреће у лево, прелази поток наставља узбрдо шумском стазом. Затим 
се излази на ливаде и наставља право. Наилази се на земљани пут са кога се након 60м скреће у десно, пролази 
поред великог дрвета, затим поред ограде и извора до кућа, где се поред школе скреће у лево и пење узбрдо до 
КТ6 – Бзовик, некадашња продавница, где се спаја са средњом и великом стазом. 
Од КТ6 стаза наставља јаким насутим путем до КТ7, где се раздваја велика стаза. Мала стаза и средња стаза 
скрећу у лево и прате насути пут све до циља. 
 
Средња стаза: дужина 18,3 км, успон 446 м; лимит - 5 сати и 15 мин; број бодова 37 
Старт – (3,6km) – KT1 – (3,2km) – KT2 – (2,6km) – KT5 – (4,1km) – KT6 – (1,4km) – KT7 – (3,4km) –Циљ 
 
Средња стаза је иста као мала до КТ1 – Голо брдо. Од КТ1 наставља право кроз четинарску шуму, где има доста 
попадалог дрвећа, које треба заобићи не удаљавајући се од маркиране стазе. Стаза сече јаки колски пут и 
наставља право узбрдо кроз букову шуму. Затим сече колски пут и након 70м се налази КТ2. Ту се раздваја велика 
стаза, која иде у десно, а средња наставља у лево. Излази на насути колски пут и продужава тим путем са благим 
успоном, а затим са благим спустом пролази поред саборишта. Ту се прати плаво бела маркација и црвено-беле 
траке. Затим се спушта  до раскрснице више путева где је КТ5. Прати колски пут благо узбрдо, затим скреће са тог 
пута у десно на шумски пут, сече колски пут и спушта се шумским путем,где је зелено бела маркација, пролази 
поред групе кућа (Миљковићи), прати десни пут и затим излази на јаки насути пут, где скреће у лево и стиже до 
КТ6. Ту се спаја са малом стазом и даље прати малу стазу до КТ7 и циља,. 
 
Велика стаза: дужина 29,3 км, успон 850 м; лимит - 7 сати и 30 минута; број бодова 61 
Старт – (3,6km) – KT1 – (3,2km) – KT2 – (2,3km) – KT3 – (2,3km) – KT4 – (2,6km) – KT5 – (4,1km) – KT6 – (1,4km) – KT7 
– (3,2km) – KT8 – (3,2km) – KT9 – (3,4 km) – Циљ  
 
Велика стаза је иста као средња до КТ2. Ту се одваја у десно  и прати колски пут са благим успоном. Затим се стаза 
након 1,5км, одваја у лево са изразито јаким успоном, пролази поред каптираног извора са леве стране и 
наставља кроз шуму и ливаде са константним успоном. Пролази поред репетитора и наилази на колски пут и 
прати га, а затим скреће у десно и са константним успоном се пење на врх Кривача, 1643м, планине Радочело, где 
је КТ3. Истим путем се враћа до КТ4 (у пењању је то била КТ2). Затим наставља исто као средња стаза до КТ5 
односно КТ6 и КТ7. 
Код КТ7 велика стаза скреће у десно и иде колским путем без скретања до КТ8. Истим путем се враћа назад до 
КТ9 ( у првом проласку је то била КТ7), одакле настављају све три стазе до циља. 
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Јовановић Драган Гиго 064/891-22-43, 
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