
                      

 

ПОЗИВНО ПИСМО 

ТРЕКИНГ ЛИГА СРБИЈЕ – 5. КОЛО, РАЈАЦ, 26.09.2021. 

ТАКМИЧЕЊЕ БЕЗ ПРИСУСТВА ПУБЛИКЕ 

 
Организатор: Планинарски спортски клуб ПОБЕДА, Планинарски савез Србије 

Место такмичења: Рајац - Планинарски дом „Чика Душко Јовановић“ 

Старт: 26.09.2020. у 9:30 

Пропозиције: По Правилнику трекинг лиге ПСС-а. Комисија за планинарски трекинг може 
изменити неке одредбе Правилника у зависности од прописаних мера у борби 
против пандемије. 

Планери стаза: Милан Лончар, Милош Велојић, Мирко Смолић 

Стазе: 

 

Мала стаза: дужина 16,9 км, успон 670 м, временски лимит 5:45, број бодова 39 
Средња стаза: дужина 26,1 км, успон 1034 м, временски лимит 7:30, број бодова 60 
Велика стаза: дужина 35,2 км, успон 1332 м, временски лимит 9:00, број бодова 79 

Број контрола (КТ): 8 

Линк за пријаве: https://docs.google.com/forms/d/1sh_XDW9KYjI52LpW4Ra-4HHzSoH9b7Rx3Yzhqw_Btps/edit 

закључно са 24.09.2020. до 20:00 
Котизација: 300 динара по такмичару уплатом на  

текући рачун ПСК Победа 325-9500700088719-12 закључно са 24.09.2020.  
Прималац: ПСК Победа, Мачванска 8, Београд 
Позив на број: ТЛС-21-xxxx где је xxxx стартни број такмичара или капитена екипе 
ако се плаћа за екипу (клуб). У случају новог такмичара, пише се ТЛС-21-0000. 
Могуће је извршити уплату котизације и на дан такмичења у готовини. У случају да 
се такмичар није пријавио у датом року, котизација за пријаву на лицу места 
износи 500 динара. 
Котизације су ослобођени такмичари до 18 година старости (2003. и млађи). 
Сваки учесник добија јединствену мапу стаза са описом и учеснички картон у коме 
оверава проласке кроз контролне тачке. 

Награде: Троје првопласираних у мушкој и женској конкуренцији на све три стазе биће 
награђени медаљама, као и најбољи јуниори и јуниорке на малој и средњој стази. 
Три најбоље пласиране екипе у мушкој и женској конкуренцији ће добити 
дипломе, а првопласиране екипе у мушкој и женској конкуренцији ће добити 
пехаре. 
Сви учесници који успешно прођу неку од стаза добијају онлајн диплому и беџ. 

Вода: Обезбеђена на следећим КТ: 1, 3, 6, 7. Сваки такмичар носи своју посуду за допуну. 

Храна:  Обезбеђена на свим КТ. 

Прва помоћ: Лекарска екипа и чланови Горске службе спасавања ће бити код планинарског 
дома за све време активности. 

Превоз и смештај: Видети у општем позиву за Дан чистих планина и на сајту www.pdpobeda.rs 

Додатне 

информације: 

 
www.pdpobeda.rs, treking@pss.rs 

Напомене: Такмичење се одржава под утицајем мера узрокованих пандемијом Covid-19, 
усклађених са ситуацијом на дан одржавања. У стартно-циљном простору је 
обавезно ношење заштитних маски и одржавање прописане дистанце од 2м. 
Преузимање стартног материјала врше само капитени клубова. 
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Капитени приликом преузимања стартног материјала достављају руком потписане 
изјаве свих такмичара да нису били у свесном контакту са лицима зараженим од  
Covid-19 у последњих 10 дана и да немају симптоме наведене болести. Образац 
Изјаве достављамо уз Позивно писмо и биће доступан и у штампаној форми на 
лицу места. 
 
На циљу нема задржавања и неће бити проглашења победника. 
Пехари и медаље се достављају капитенима клубова након завршетка кола или 
накнадно. 
Учесничке дипломе сами такмичари преузимају електронски путем (биће објављен 
линк). 
Право на бодовање имају само такмичари који су чланови ПСС-а и који су 
евидентирани у јединствени Списак регистрованих спортиста (којима је издата 
такмичарска књижица). 
Такмичари морају имати уписан лекарски преглед у такмичарску књижицу, не 
старији од 6 месеци. 
Сви такмичари учествују на сопствену одговорност у односу на своје психофизичке 
могућности и здравствено стање. Сваки учесник је дужан да се придржава мера 
заштите, планинарске етике, упутстава организатора, Правилника ТЛС и да буде 
еколошки савестан. 

 

Влада Републике Србије – Министарство омладине и спорта су у значајној мери допринели реализацији 

нашег пројекта. 

 

ДОБРОДОШЛИ НА РАЈАЦ! 


