
                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Планинарски клуб „Железничар-Инђија“ 

Позива све заинтересоване клубове и појединце на: 

4. КОЛО ТРЕКИНГ ЛИГЕ СРБИЈЕ 

5. КОЛО ВОЈВОЂАНСКЕ ТРЕКИНГ ЛИГЕ 

У оквиру спортско-рекреативне манифестације 22. Дунавске чаролије 

 
Организатор: Планинарски клуб „Железничар-Инђија“ Инђија 

Датум: субота 28. август 2021. 

Место одржавања: Викенд насеље Чортановци-Дунав, Национални парк Фрушка гора 

Старт - циљ: Викенд насеље Чортановци-Дунав, планинарски дом Козарица 
 

Програм: 

07:00 – 09:15 Пријава учесника 

09:15 – 09:30 Отварање трке 

09:30 Старт трке 

13:00 Проглашење победника на малој стази 

(јуниорке/јуниори, сениорке/сениори, ветеранке/ветерани) 

14:00 Проглашење победника на средњој стази 

(јуниорке/јуниори, сениорке/сениори, ветеранке/ветерани) 

15:00 Проглашење победника на великој стази 

(сениорке/сениори, ветеранке/ветерани) 

16:00 Стручно предавање: Оптималан начин исхране и тренирање трејл тркача 

Напомена: Трекинг лига се одржава у оквиру манифестације 22. Дунавске чаролије. По завршетку 

официјелног дела трекинг лиге, сви учесници могу наставити дружење у планинарском дому 

Козарица по програму Дунавских чаролија. Детаљан програм целе манифестације је у пратећем 

материјалу 
 

Основне карактеристике свих стаза: 

Мала стаза: дужина 12,1 км; укупно кумулативног успона 323 метара; временски лимит 4 сата; 

број бодова 25; старт – кт6 – кт7 – кт8 – циљ 

Средња стаза: дужина 21,3 км; укупно кумулативног успона 453 метара; временски лимит 6 сати; 

број бодова 41; старт – кт1 – кт5 – кт6 – кт7 – кт8 – кт9 – циљ 

Велика стаза: дужина 31,8 км; укупно кумулативног успона 593 метара; временски лимит 8 сати; 

број бодова 60; старт – кт1 – кт2 – кт3 – кт4 - кт5 – кт6 – кт7 – кт8 – кт9 – циљ 

кт 8 и кт9 су контролне тачке без људске посаде и без окрепе. Од кт7 до циљa укупно има 6 

километара 
 

Линк за електронску пријаву:  

https://docs.google.com/forms/d/1C0SKOyp5dFZGhIXOgvDMepZV8OoQzC0Toz3_GfynNgs/viewform?fbcl

id=IwAR0OLfqC-3lFiz-Ji-fz3w5AVC-wwphSKcj6FtFr3Mla474kwATpbx3Hs84&edit_requested=true  

Рок за пријављивање је петак 27. 08. 2021. до 12 часова. 

Нови такмичари попуњавају Пријавни образац приликом пријављивања. Попуњен и потписан 

пријавни образац за нове такмичаре се може послати и путем мејла на адресу: gorzig@gmail.com 

Предност приликом преузимања стартног материјала ће имати екипе и појединци који су извршили 

пријављивање електронским путем. 

Котизација за све три стазе је 300 дин. Плаћања котизације су ослобођени такмичари до 18 година 

старости (2003. и млађи). Приликом пријаве назначити такмичаре који су ослобођени плаћања 

котизације. 

Уплату извршити на жиро рачун ПК „Железничар-Инђија“   325-9500600056888-09, са напоменом: 

Котизација за 5.коло ТЛС 2021. У пољу Позив на број уписати ТЛС/ВТЛ број капитена екипе. 

https://docs.google.com/forms/d/1C0SKOyp5dFZGhIXOgvDMepZV8OoQzC0Toz3_GfynNgs/viewform?fbclid=IwAR0OLfqC-3lFiz-Ji-fz3w5AVC-wwphSKcj6FtFr3Mla474kwATpbx3Hs84&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1C0SKOyp5dFZGhIXOgvDMepZV8OoQzC0Toz3_GfynNgs/viewform?fbclid=IwAR0OLfqC-3lFiz-Ji-fz3w5AVC-wwphSKcj6FtFr3Mla474kwATpbx3Hs84&edit_requested=true
mailto:gorzig@gmail.com


Могуће је пријављивање и на дан такмичења на стартном месту у периоду од 07:00 до 09:15, уз 

плаћање котизације од 500 дин. 

Сваки учесник добија персонализовани стартни број (уколико се благовремено пријавио), мапу све 

три стазе, опис свих стаза и учеснички картон који оверава на контролним тачкама. 

Сви учесници који прођу једну од три понуђене стазе добијају финишерску медаљу а накнадно, 

путем линка који ће бити објављен, могу преузети и електронску диплому за пређену стазу. 

Посебно ће се наградити медаљама и дипломама по троје првопласираних: јуниори/јуниорке - мала 

и средња стаза; сениори/сениорке све три стазе; ветерани/ветеранке све три стазе. 

Три најбоље пласиране екипе у мушкој и женској конкуренцији добијају пехаре и диломе. 
 

Напомене: - Такмичење се одржава уз поштовање противепидемиолошких мера које су на снази у 

циљу сузбијања ширења епидемије Ковид-19. 

Сви такмичари учествују на сопствену одговорност у односу на своје психо-физичке 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. 

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. 
 

Смештај: Сопствени шатор, Планинарски дом Козарица, приватни смештај. 
 

Исхрана: организована, инфо: 061/654-15-61. 
 

Долазак до стартног места: Викенд насеље Чортановци-Дунав налази се 20 километара од Новог 

Сада и 70 километара од Београда. Уколико долазите ауто-путем, треба сићи на наплатној рампи 

Бешка а одатле преко села Чортановци, долази се у викенд насеље Чортановци-Дунав и до 

планинарског дома Козарица. Редовне аутобуске линије до самог дома нема. Може се аутобуским 

превозом доћи до села Чортановци, одакле има још неколико километара пешачења до старта трке. 

Прилаз до самог дома је доста лош. Аутобусом се не може прићи дому, мора се изаћи у селу 

Чортановци. Мини бус, комби и путничка возила могу доћи до самог планинарског дома Козарица.   

Паркинг за аутобусе и путничка возила је у непосредној близини стартног места. 

 

Особе за контакт и детаљније информације 

Владимир Банић 061 654 15 61, Јелена Шаренац 066 801 00 54  

Мејл адреса: pk.zeleznicar.indjija@gmail.com  

mailto:pk.zeleznicar.indjija@gmail.com

