ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У ПЛАНИНАРСКОМ ТРЕКИНГУ 2022.

ОПИС СТАЗА | ОВЧАР И ДЕБЕЛА ГОРА
Старт за све три трке је у Овчар Бањи код амфитеатра. Циљ је код Инфо центра Туристичке организације Чачка.
Обавеза учесника је да имају оверене ревизорске тачке.

МАЛА СТАЗА – ПРАТИТИ ЗЛАТНЕ ТРАКЕ | 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 46 бодова, временски лимит за прелазак стазе 6 сати и 15 минута.
Трка стартује код амфитеатра у Овчар Бањи и иде асфалтним путем до ауто-кампа. Након проласка поред кампа, стаза води
макадамским путем поред Бањског потока навише. После 2,2 км прелази се поток, након чега стаза води узбрдо планинарском
стазом. Стазом се иде наредних 800 м, после чега се излази на макадамски пут. Путем се иде до КТ1 још 2 км. Од КТ1 се
долази на раскрсницу где стоји стуб са планинарским путоказима. Код тог стуба стаза скреће на лево макадамским путем.
Након 2,5 км долази се до села Лучани где је КТ2. Одатле стаза наставља лево кроз заселак Поповићи и води до асфалтног
пута у селу Марковица. Стаза даље иде путем на лево (опрез при излазу на асфалт) и након 250 м скреће лево на макадамски
пут. Путем се иде наредних 1,5 км где се наилази на поток и после 200 м излази на асфалт. Скретањем лево на асфалту стаза
иде узбрдо и након 150 м скреће на десно (путоказ Тројице), након чега се налази КТ3 и одвајање стаза. Одатле стаза наставља
асфалтом до места Садљике где се скреће лево и иде према кућама. Стаза пролази кроз двориште и иде макадамским путем
низбрдо наредних 1,5 км до КТ8. Од КТ8 стаза води шумским путем преко потока до чистине изнад манастира Свете Тројице
и КТ7. Стаза даље иде испод манастира шумским путем до ауто-кампа и циља код Инфо центра.

СРЕДЊА СТАЗА – ПРАТИТИ ЦРВЕНЕ ТРАКЕ | дужина 26,5 км, успон 1200 м
[старт-КТ1 (5км); 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 64 бода, временски лимит за прелазак стазе 7 сати и 45минута.
Све три стазе воде истим путем до КТ3. Од КТ3 средња и велика стаза настављају десно путем кроз ливаде 2 км до раскрснице
где се скреће десно према КТ4. Стаза код КТ4 прелази преко асфалта и иде шумским путем до шумске кућице где се скреће
десно и наставља планинарском стазом која излази на чистину и на асфалт. На асфалту се наилази на КТ5. После КТ5 стаза
скреће на лево асфалтом и након 1000 м скреће лево и спушта се преко ливаде на макадамски пут. На макадаму се скреће
лево и долази до места Садљике где се скреће десно према кућама. Стаза пролази кроз двориште и иде макадамским путем
низбрдо наредних 1,5 км до КТ8. Од КТ8 стаза води шумским путем преко потока до чистине изнад манастира Свете Тројице
и КТ7. Стаза даље иде испод манастира шумским путем до ауто-кампа и циља код Инфо центра.

ВЕЛИКА СТАЗА – ПРАТИТИ НАРАНЏАСТЕ ТРАКЕ | дужина 33,4 км, успон 1700 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 (2,3 км);
КТ6-КТ7 (3,2 км); КТ7-КТ8 (5,5 км); КТ8-циљ(3,5 км)]
Носи 84 бода, временски лимит за прелазак стазе 8 сати и 30 минута.
Пролазни временски лимит за КТ4 је 13:30.
Све три стазе воде истим путем до КТ3. Од КТ3 средња и велика стаза настављају десно путем кроз ливаде 2 км до раскрснице
где се скреће десно према КТ4. Стаза код КТ4 прелази преко асфалта и иде шумским путем до шумске кућице где се скреће
десно и наставља планинарском стазом која излази на чистину и излази на асфалт. На асфалту се наилази на КТ5. Од КТ5 стаза
води десним путем на врх Овчара и видиковца који гледа према Јелен Долу. На видиковцу се налази КТ6. Након овере КТ6
стаза се враћа истим путем до Короње где се скреће десно. Десно стаза води до манастира Сретење. Од манастира се иде
асфалтним путем узбрдо и код крста на кривини стаза силази са aсфалта на узану стазу са доста великог камења (опрез!) и
силази до манастира Тројице где се налази КТ7. Од КТ7 стаза иде кроз капију лево, узбрдо, шумским путем до шумске куће и
асфалта. На асфалту се скреће десно и након 1000м скреће лево и спушта се преко ливаде на макадамски пут. На макадаму се
скреће лево и долази до места Садљике где се скреће десно према кућама. Стаза пролази кроз двориште и иде макадамским
путем низбрдо наредних 1,5 км до КТ8. Од КТ8 стаза води шумским путем преко потока до чистине изнад манастира Свете
Тројице и КТ7. Стаза даље иде испод манастира шумским путем до ауто-кампа и циља код Инфо центра.

