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Oпис стаза:  
 
СТАРТ/ЦИЉ је код планинарске куће „Повленски кућерак“. Стазе су обележене тракама 
следећих боја: мала стаза (плава), средња стаза (жута) и велика стаза (црвена). На 
стазама постоје 8 контролних тачака на којима се пролаз оверава „зумбом“ у учесничком 
картону од стране контролора.  
 
МАЛА СТАЗА: дужина стазе 13.1 кm, успон 651 m, временски лимит 4 сата и 30 минута, 
32 бода. Од планинарске куће „Повленски кућерак“ стаза води макадамским путем до 
извора Повленске реке (КТ1), одакле се шумским путем северном страном Повлена 
излази на Плоче. Затим се од КТ7 североисточном страном пење на Средњи Повлен, па 
се западном страном спушта ка Маџарији. Стаза даље води путем ка Бедену и Мркој 
стени, пре које се (на неких 370 метара) налази КТ8, одакле се скреће десно кроз шуму и 
спушта ка реци Трешњици. Након успона од реке и изласка на макадамски пут, скреће се 
десно и наставља се све до планинарске куће „Повленски кућерак“ (ЦИЉ). На свим 
контролним тачкама дуж стазе су обезбеђени окрепа и вода.  
 
СРЕДЊА СТАЗА: дужина стазе 21.2 кm, успон 778 m, временски лимит 5 сати и 15 
минута, 48 бодова. Од планинарске куће „Повленски кућерак“ траса води макадамским 
(дијавичким) путем до извора Повленске реке (КТ1). Даље се наставља поменутим 
дијавичким путем до Мравињаца (на 6.5 km од КТ1 на истом правцу је КТ2 (оштра кривина 
у десно), затим води краћом асфалтном деоницом на коју се надовезује макадам према 
Доњем Таору. Код Белих Вода (КТ3) скреће се десно узбрдо према Гужвари. Пратећи 
макадамски пут стиже се до раскрснице са путем који води на извор Цетине (КТ6). Стаза 
продужава кроз шуму до изласка на пропланак у подножју Средњег Повлена (КТ7), где се 
укршта са трасом мале и велике стазе. Затим се пење на Средњи Повлен и силази са 
истог западном страном. Одатле, након укрштања са трасом велике стазе, прати 
маркирану стазу која води кроз шуму на гребен Великог Повлена и којом се долази до 
раскрснице пред сам врх. На раскрсници стаза скреће лево и спушта се маркираном 
планинарском стазом кроз шуму до планинарске куће „Повленски кућерак“ (ЦИЉ). На 
свим контролним тачкама су уобезбеђени окрепа и вода.  
 
ВЕЛИКА СТАЗА: дужина стазе 30.1 кm, успон 1199 m, временски лимит 7 сати и 45 

минута, 69 бодова. Од планинарске куће „Повленски кућерак“ до Белих Вода (КТ3) траса 

велике стазе се поклапа са трасом средње стазе (КТ1,КТ2). Од Белих Вода стаза 

наставља истим путем према раскрсници која води ка Повленској Коси (КТ4). Одатле 

стаза води Повленском Косом ка Малом Повлену, на чији се врх пење источном страном. 

Са врха Малог Повлена (КТ5), стаза прати маркирану планинарску стазу која се северном 

страном кроз шуму спушта до Кнежевог Поља. По изласку из шуме, скреће се лево и 

спушта се вододерином до изласка на пут којим се пење до раскрснице где се укрштају 

велика и средња стаза (КТ6). До КТ7 се трасе средње и велике стазе поклапају. Велика 

стаза обилази масив Средњег Повлена са северне стазе путем, све до укрштања са 

малом стазом, одакле се трасе мале и велике стазе поклапају све до циља. На свим 

контролним тачкама су обезбеђени окрепа и вода . 


