
 
 

 
 

ТРЕКИНГ ЛИГА СРБИЈЕ- 6. КОЛО, ЗЛАКУС, 16.ОКТОБАР 2021. 
ТАКМИЧЕЊЕ БЕЗ ПРИСУСТВА ПУБЛИКЕ 

  
Организатор: Планинарски клуб ЕРА Ужице  
Старт: субота, 16.10.2021. у 9:30 - основна школа у Злакуси  
Место одржавања: Злакуса, обронци планине Златибор, Потпећка пећина, 
Дрежничка Градина, Рошка бања, доњи ток реке Рзав.  
 
Пропозиције: по Правилнику трекинг лиге ПСС. Комисија за планинарски трекинг 
може изменити неке одредбе Правилника у зависности од прописаних мера у 
борби против пандемије.  
 
Планери стаза: Слободан Стефановић, Владимир Костић, Ана Лапчевићи Дарко 
Ковачевић  
 
Стазе:  
 
Мала стаза: 16,10 км, успон 840, вр. лимит 5 сати и 30 минута, број бодова 41,  
Средња стаза: 27,80 км, успон 1400 м, временски лимит 8 сати, број бодова 70,  
Велика стаза: 39,60 км, успон 1850 м, временски лимит 10 сати, број бодова 96. 
 
Такмичари на средњој и великој стази морају обавезно да понесу чеону 
лампу.  
 
Број контрола (КТ) - 7 .  
 
На КТ 4 ће бити постављен временски лимит за пролазак на велику стазу - 
14:00 часова. Такмичари који на ову контрону тачку не дођу до тог времена, биће 
усмерени да се средњом стазом упуте до циља.  
 
На стазама ће бити и један број ревизионих контролних тачака које такмичари 
морају да овере.  
 
Линк за пријаве:  
https://docs.google.com/forms/d/10mqZtsJJWrZzS8lVTREr6Pt74FVEzfa26I20OVsfxCc/
edit  
 
Котизација: 300 динара по такмичару уплатом на текући рачун ПК ЕРА 205-
180821-49 закључно са 15.10.2021. до 15 сати. Прималац: ПК ЕРА, Светозара 
Марковића 16, Ужице. Позив на број: стартни број такмичара или капитена екипе 
ако се плаћа за екипу (клуб). У случају новог такмичара, пише се 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 сениорској и ветеранској 
конкуренцији на све три стазе, као и најбољи јуниори и јуниорке на малој и 
средњој стази биће награђени медаљама. Три најбоље пласиране екипе у мушкој 
и женској конкуренцији ће добити дипломе. Првопласирани такмичари у мушкој и 
женској конкуренцији на све три стазе, као и првопласиране екипе у мушкој и 
женској конкуренцији ће добити пехаре.  
 
Сви учесници који успешно прођу неку од стаза добијају онлајн диплому и беџ.  
 
Вода и окрепа ће бити обезбеђени на свим контролним тачкама. Потребно је да 
такмичари носе своју посуду за допуну.  
 
Прва помоћ: лекарска екипа и чланови Горске службе спасавања ће бити пристни 
за све време активности.  
 
Напомене: Такмичење се одржава под утицајем мера узрокованих пандемијом 
Ковид-19, усклађених са ситуацијом на дан одржавања. У стартно-циљном 
простору је обавезно ношење заштитних маски и одржавање прописане дистанце 
од 2 метра. 
 
Капитени приликом преузимања стартног материјала достављају руком потписане 
изјаве свих такмичара да нису били у свесном контакту са лицима зараженим од 
Ковид-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.  
 
Исхрана: Информације и пријаве на наведених контакт телефона органзатора.  

 
 
 
 



Долазак до стартног места:  
 
https://www.google.com/maps/place/Osnovna+skola+zlakusa/@43.7933554,19.960001
6,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x918fda521c9b636d!8m2!3d43.7933554!4d19.9600016  
 
У кругу етно парка „Терзића авлија“, обезбеђен је камп за смештај у шаторима за 
учеснике који то желе (контактирати организатора).  
 
Контакт: trekingzlakusa@gmail.com  
 
Владимир Костић 060/5500-500. 
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