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ПОЗИВА 
све заинтересоване на планинарско спортску манифестацију 

7. КОЛО ТРЕКИНГ ЛИГЕ СРБИЈЕ 
 

Датум: субота 30. октобар 2021. 
Место одржавања: Овчар Бања 
Програм:  7:45 – 9:15  Преузимање стартних пакета 

9:15 Свечано отварање 
9:30  Старт трке – ТЛС 

 

Опис стаза:    Стазе су кружне. Старт и циљ за све три трке је у Овчар Бањи код Инфо центра ТОЧ. 
Мала стаза: дужина 18.5 км, успон 890 м (старт - КТ1 (5 км); КТ1 - КТ2 (2.5 км); КТ2 - КТ3 (4.6 км); 

КТ3 - КТ8 (2.9 км); КТ8 – циљ (3.5 км)) – носи 47 бод, временски лимит за прелазак 
стазе 6 сати и 15 минута. 

Средња стаза: дужина 26.5 км, успон 1280 м (старт - КТ1 (5 км); КТ1 - КТ2 (2.5 км); КТ2 - КТ3 (4.6 км); 
КТ3 - КТ4 (3 км); КТ4 - КТ5 (3.8 км); КТ5 - КТ8 (4.1 км); КТ8 – циљ (3.5 км)) – носи 65 
бодова, временски лимит за прелазак стазе 7 сати и 45 минута. 

Велика стаза: дужина 34.1 км, успон 1850 м (старт - КТ1 (5 км); КТ1 - КТ2 (2.5 км); КТ2 - КТ3 (4.6 км); 
КТ3 - КТ4 (3 км); КТ4 - КТ5 (3.8 км); КТ5 - КТ6 (2.4 км); КТ6 - КТ7 (3.4 км); КТ7 - КТ8 (5.9 
км); КТ8 – циљ (3.5 км)) – носи 88 бодова, временски лимит за прелазак стазе 8 сати и 
45 минута.  

                          Пролазни временски лимит на КТ4 је у 13:30. На великој стази постоји ревизија. 
 
Напомена:     Такмичари који иду на средњу и велику стазу обавезно морају понети чеоне лампе. 
 

Вода:               На свим контролним тачкама обезбеђена је вода за пиће. 
 

Пријаве:         Електронске пријаве путем линка: 
https://docs.google.com/forms/d/1GHzaOGimQu_qtvav2iKO0eAH45b0fVx3itdrvFZzFvo/viewform?edit_r
equested=true 
 
Рок за пријављивање: четвртак 28.10.2021. до 20 часова. 
Упутства за пријаве: Нови такмичари попуњавају  Пријавни образац приликом пријављивања. 
Такође, у складу са заштитним мерама које смо дужни преузети у вези са пандемијом вируса Covid-
19, капитени екипа су у обавези да доставе потписану Изјаву сваког такмичара појединачно да није 
био у свесном контакту са лицима зараженим од вируса Covid-19 у последњих 10 дана и да нема 
симптоме наведене болести. Обрасци Пријаве и Изјаве чине пратећи део Позивног писма. 
Попуњен и потписан пријавни образац за нове такмичаре, као и потписана Изјава могу се послати 
електронским путем на адресу pdkablarcacak.treking@gmail.com или доставити на лицу места 
приликом преузимања стартних пакета. 
 

У стартно-циљном простору је обавезно ношење заштитних маски и одржавање прописане 
дистанце од 2 м. Преузимање стартних пакета врше искључиво капитени екипа. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1GHzaOGimQu_qtvav2iKO0eAH45b0fVx3itdrvFZzFvo/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1GHzaOGimQu_qtvav2iKO0eAH45b0fVx3itdrvFZzFvo/viewform?edit_requested=true
mailto:pdkablarcacak.treking@gmail.com


Котизација: Котизација за учешће износи 300,00 динара. Котизације су ослобођени такмичари до 
18 година старости (2003. годишта и млађи). Приликом пријаве посебно назначити такмичаре који 
су ослобођени плаћања.  
 

Уплата се може извршити електронски на рачун ПД Каблар Чачак 155-3126-41, са напоменом 
Kотизација за 7. коло ТЛС, уз позив на број ТЛС-21-хххх, где је хххх стартни број такмичара или 
капитена екипе (уколико плаћа збирно), или на лицу места приликом преузимања стартних пакета. 
Уколико се такмичари не пријаве до наведеног рока, котизација уз пријаву на дан такмичења 
износи 500,00 динара. Ова мера примењује се у циљу смањења гужве испред стартно-циљног 
простора на сам дан трке.  
 

Сваки учесник добија мапу, детаљан опис стазе и учеснички картон, који оверава на контролним 
тачкама.  
Награде: Сви учесници који успешно прођу неку од стаза добијају диплому и беџ. Посебно ће се 
наградити медаљама по троје првопласираних: 
- у категорији: јуниори за средњу и малу стазу, 
-  у категорији: јуниорке за средњу и малу стазу, 
- у категорији: сениори, за све три стазе, 
- у категорији: сениорке, за све три стазе, 
- у категорији: ветеранке, за све три стазе, 
- у категорији: ветерани, за све три стазе. 
 
Три најбоље пласиране екипе у мушкој и женској категорији добијају дипломе, а првопласиране 
екипе у мушкој и женској категорији добијају пехаре. 
 
Због епидемиолошке ситуације нема задржавања на циљу и неће бити званичног проглашења 
победника. Пехари и медаље ће накнадно бити достављени капитенима екипа или по пристизању 
на циљ. Учесничке дипломе преузимају сами такмичари електронским путем (накнадно ће бити 
објављен линк). 
 
Коло се организује уз подршку екипа Хитне помоћи и чланова Горске службе спасавања, који ће у 
сваком тренутку бити на располагању учесницима. 
 
Напомена: сви  такмичари  учествују  на  своју  одговорност у односу на своје здавствено стање и  
психофизичке могућности. Сваки учесник је дужан да се придржава правилника Трекинг лиге 
Србије, планинарске етике и упутства организатора. Смеће носите са собом, не бацајте у природу 
већ одложите на места која су предвиђена за ту сврху. 
 
Смештај: контакт телефон Александар Бараћ – 064/852-60-48 или упит на мејл адресу : 
pdkablarcacak.treking@gmail.com 
 
Долазак до стартног места: Овчар Бања се налази  на магистралном путу Чачак- Пожега, по 17 км 
удаљена од ових градова. Након скретања са магистралног пута (добро означено саобраћајном 
сигнализацијом) преко зеленог моста се улази у Овчар Бању. Паркинг за аутобусе је предвиђен 
одмах на уласку код  туристичког инфо-центра (бивши објекат бензинске пумпе) и јавног тоалета. 
Паркинг за аутомобиле је предвиђен у доњем делу насеља иза школе. Постоји могућност доласка 
возом из правца Краљева и Пожеге. 
 
Инфо: Александар Бараћ – 064/852-60-48 
 
Пријаве: Невена Трифуновић – 060/391-60-50 или на 
pdkablarcacak.treking@gmail.com 
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