ОПИС СТАЗА
ВЕЛИКА СТАЗА 31,8 км
Старт – кт1 Од планинарског дома Козарица иде се широким шумским путем према плажи у Чортановцима. Код плаже се иде десно, путем изнад саме плаже. На
следећем скретању иде се лево, узбрдо све до изласка на лош асфалтни пут. На асфалтном путу скренути десно и благо узбрдо до вијадукта и нове пруге. Проћи
испод вијадута и кренути асфалтом десно. После око 100 метара асфалтни пут иде лево а стаза скреће десно опет на широк шумски пут. Даље тим путем како
води све до кт1.
Кт1 – кт2 Наставити право. Излази се на асфалтни пут којим се иде око један километар. Пре циглане скренути лево на пољски пут (асфалтни пут остаје право).
Пољски пут иде узбрдо и вијуга. Пратити главни ток пута како вас води. На раскрсници код крста иде се десно и даље опет тим путем како води. Пролази се поред
винограда и узбрдо, све до следеће раскрснице. Ту скренути десно и наставити право све до кт2.
Кт2 – кт3 ОПРЕЗ, овде је веома фреквентан пут Београд-Нови Сад који треба прећи. Одмах на другој страни пута кренути лево пољским путем, благо низбрдо.
Наставити даље тим путем како води, прво поред куће са воћњаком а онда десно низбрдо до винограда. Када се спустите кроз винограде, скренути десно па преко
мостића лево. Наставити тим путем како води прво долином а онда десно узбрдо све до изласка на широк неасфалтиран пут. На том путу скренути лево и ићи
благо узбрдо све до асфалтног пута (партизански пут). Када се изађе на асфалтни пут скренути десно и даље асфалтним путем сво до кт3.
Кт3 – кт4 Скренути лево на макадам и пратити тај пут како вас води. Када се поново изађе на асфалт, скренути лево. Ићи асфалтним путем право како води све до
рачвања. На том рачвању ићи десним краком, све време асфалтом, до следеће кт.
Кт4 – кт5 ОПРЕЗ, овде је веома фреквентан пут Београд-Нови Сад који треба прећи без семафора. Продужити право неких 100 метара тим путем па прећи преко.
Када прођете заштитну банкину сиђите са асфалтног пута лево низбрдо. Наставити тим пољским путем како вас води све до следеће контролне тачке.
Кт5 – кт6 Скренути лево а затим на следећем скретању опет лево, уском стазом уз ограду куће. Када поново изађете на широк земљани пут, скрените десно. Даље
само право до асфалтног пута. На асфалту скрените лево а онда на првом скретањеу идите десно. Затим право како асфалти пут води све до кт6.
Кт6 – кт7 Спустити се калдрмом стрмо низбрдо. Скренути десно па асфалтним путем око 200 метара. Скренути нагло десно на шумски пут. Пратити шумски пут
како вас води, све до изласка на пропланак, изнад новог железничког тунела и вијадукта. Скренути десно и спустити се на бетонски пут. Прећи преко тог пута па
ићи лево низбрдо насутим шумским путем. Пратити тај пут како вас води и проћи кроз подвожњак. Одмах после подвожњака скренути лево. Пратите стазу све до
кт7.
Кт7 – кт8 Наставити право од извора па одмах десно узбрдо. Пролазите опет кроз подвожњак али онда одмах скрећете лево. Наставите шумским путем узбрдо
како вас води. На рачвању ићи лево јаком узбрдицом. Пратити даље стазицу како вас води, прво узбрдо а затим низбрдо. На следећем рачвању ићи десно а онда
поново на скретању ићи десно. Даље пратити стазицу како вас води све до кт8.
Кт8 – кт9 Спустити се јаком низбрдицом и пратити стазицу како вас води. Када изађете на шири шумски пут идите десно. Пратите шумски пут све док не скрене
лево. На том делу скрените десно, на шумску стазицу. Пратите стазу како вас води све до последње кт.
Кт9 – циљ Од ове кт само пратите шумску стазицу како вас води. Прво стрмо низбрдо а затим уз залив равнијом стазом. Стаза ће ускоро постати шира и доћи ћете
до рачвања. Пут који иде лево горе је пут којим се иде даље. Изаћи горе уз брдо а затим десно. Одатле само право широким шумским путем како вас води све до
циља.
СРЕДЊА СТАЗА 21,3 км
Старт – кт1 Од планинарског дома Козарица иде се широким шумским путем према плажи у Чортановцима. Код плаже се иде десно, путем изнад саме плаже. На
следећем скретању иде се лево, узбрдо све до изласка на лош асфалтни пут. На асфалтном путу скренути десно и благо узбрдо до вијадукта и нове пруге. Проћи
испод вијадута и кренути асфалтом десно. После око 100 метара асфалтни пут иде лево а стаза скреће десно опет на широк шумски пут. Даље тим путем како
води све до кт1. Овде се средња одваја од велике стазе.
Кт1 – кт5 Скренути лево узбрдо на макадам. Постоји неколико споредних путева у овом делу али треба пратити само овај главни како вас води. Када се изађе на
Краљев брег, излази се на шири макадам и раскрсницу. Ићи десно на тој раскрсници а затим право све до асфалтног пута. Кренути десно асфалтом и одмах прећи
преко. На првом скретању ићи лево низбрдо. Пратити тај пут како вас води. Када се спустите у долину, пут ће ићи право и на њега ће се спојити пут који долази са
десне стране. То је пут којим се спајају велика и средња стаза. Наставити тим пољским путем како вас води све до следеће контролне тачке.
Кт5 – кт6 Скренути лево а затим на следећем скретању опет лево, уском стазом уз ограду куће. Када поново изађете на широк земљани пут, скрените десно. Даље
само право до асфалтног пута. На асфалту скрените лево а онда на првом скретањеу идите десно. Затим право како асфалти пут води све до кт6.
Кт6 – кт7 Спустити се калдрмом стрмо низбрдо. Скренути десно па асфалтним путем око 200 метара. Кренути нагло десно на шумски пут. Пратити шумски пут како
вас води, све до изласка на пропланак, изнад новог железничког тунела и вијадукта. Скренути десно и спустити се на бетонски пут. Прећи преко тог пута па ићи
лево низбрдо насутим шумским путем. Пратити тај пут како вас води и проћи кроз подвожњак. Одмах после подвожњака скренути лево. Пратите тај пут све до кт7.
Кт7 – кт8 Наставити право од извора па одмах десно узбрдо. Пролазите опет кроз подвожњак али онда одмах скрећете лево. Наставите шумским путем узбрдо
како вас води. На рачвању ићи лево јаком узбрдицом. Пратити даље стазицу како вас води, прво узбрдо а затим низбрдо. На следећем рачвању ићи десно а онда
поново на скретању ићи десно. Даље пратити стазицу како вас води све до кт8.
Кт8 – кт9 Спустити се јаком низбрдицом и пратити стазицу како вас води. Када изађете на шири шумски пут идите десно. Пратите шумски пут све док не скрене
лево. На том делу скрените десно, на шумску стазицу. Пратите стазу како вас води све до последње кт.
Кт9 – циљ Од ове кт само пратите шумску стазицу како вас води. Прво стрмо низбрдо а затим уз залив равнијом стазом. Стаза ће ускоро постати шира и доћи ћете
до рачвања. Пут који иде лево горе је пут којим се иде даље. Изаћи горе уз брдо а затим десно. Одатле само право широким шумским путем како вас води све до
циља.
МАЛА СТАЗА 12,1 км
Старт – кт6 Од планинарског дома Козарица иде се широким шумским путем према плажи у Чортановцима. Код плаже се иде десно, путем изнад саме плаже. На
следећем скретању иде се лево, узбрдо све до изласка на лош асфалтни пут. На асфалтном путу скренути десно и благо узбрдо до вијадукта и нове пруге. Проћи
испод вијадута и кренути асфалтом десно. После око 100 метара асфалтни пут иде лево а стаза скреће десно опет на широк шумски пут. На следећем скретању
широк пут ће наставити право а ви скрените лево. Овде се мала стаза одваја од средње и велике стазе. Ићи шумском стазом како вас води све до порушеног
хотела. Када се изађе на асфалт код хотела, скренути десно и кренути уском стазом узбрдо. Када избијете на асфалт идите десно и горе асфалтом како вас води
све до кт6. Ту се мала стаза поново спаја са средњом и великом стазом.
Кт6 – кт7 Спустити се калдром стрмо низбрдо. Скренути десно па асфалтним путем око 200 метара. Кренути нагло десно на шумски пут. Пратити шумски пут како
вас води, све до изласка на пропланак, изнад новог железничког тунела и вијадукта. Скренути десно и спустити се на бетонски пут. Прећи преко тог пута па ићи
лево низбрдо насутим шумским путем. Пратити тај пут како вас води и проћи кроз подвожњак. Одмах после подвожњака скренути десно. Пратите тај пут све до кт7.
Кт7 – кт8 Наставити право од извора па одмах десно узбрдо. Пролазите опет кроз подвожњак али онда одмах скрећете лево. Наставите шумским путем узбрдо
како вас води. На рачвању ићи лево јаком узбрдицом. Пратити даље стазицу како вас води, прво узбрдо а затим низбрдо. На следећем рачвању ићи десно а онда
поново на скретању ићи десно. Даље пратити стазицу како вас води све до кт8.
Кт8 – кт9 Спустити се јаком низбрдицом и пратити стазицу како вас води. Када изађете на шири шумски пут идите десно. Пратите шумски пут све док не скрене
лево. На том делу скрените десно, на шумску стазицу. Пратите стазу како вас води све до последње кт.
Кт9 – циљ Од ове кт само пратите шумску стазицу како вас води. Прво стрмо низбрдо а затим уз залив равнијом стазом. Стаза ће ускоро постати шира и доћи ћете
до рачвања. Пут који иде лево горе је пут којим се иде даље. Изаћи горе уз брдо а затим десно. Одатле само право широким шумским путем како вас води све до
циља.

