ТРЕКИНГ ЛИГА СРБИЈЕ 2017
Сокобања – 7.коло
Организатор:
Планинарски клуб Озрен – Сокобања
Датум:
субота 02. септембар 2017.
Место одржавања: Планине Озрен и Девица, заштићена подручја: Предео изузетних одлика
„Сокоград-Лептерија“, Споменик природе „Рипаљка“, Предео изузетних одлика „Озренске ливаде“
Старт/полазак на стазу:
9:30, излетиште Борићи
Пријава за 7.коло Трекинг лиге Србије 2017: пријаве и уплата котизације до 9:15. Котизација за учешће
износи 300дин. Уплата се може извршити и на рачун ПК Озрен Сокобања 325-9500700035741-60, са
напоменом Котизација за ТЛС. Сваки учесник добија мапу стазе и учеснички картон у коме оверава
проласке кроз контролне тачке. Сви учесници који прођу једну од три понуђене стазе добијају диплому
и беџ. Троје првопласираних у мушкој и женској конкуренцији на све три стазе биће награђени
медаљама.
Стазе:
•

Мала стаза:
14,6км, успон 780м, максимална и минимална висина – 709м, 320м,
временски лимит - 5 сати
Старт, КТ-1, КТ-2, КТ-3, ЦИЉ

•

Средња стаза:
26,6км, успон 1250м, максимална и минимална висина – 860м, 320м
временски лимит - 8 сати
Старт, КТ-1, КТ-2, КТ-3, КТ-4, КТ-8, КТ-9, ЦИЉ

•

Велика стаза:
36 км, успон 1810м, максимална и минимална висина – 1174м, 320м
временски лимит – 9 сати
Старт, КТ-1, КТ-2, КТ-3, КТ-4, КТ-5, КТ-6, КТ-7, КТ-8, КТ-9, ЦИЉ
Контролни лимит на КТ-4: до 13:00
На стазама ће бити и један број ревизионих контролних тачака које такмичари морају да овере.
Напомена: сви такмичари учествују на сопствену одговорност у односу на своје психофизичке
способности и здравствено стање. Сваки планинар је дужан да се придржава планинарске етике и
упутстава организатора.
Смештај: Смештај може бити организован у приватном смештају у Сокобањи уз претходну пријаву до
28.08.2017.
Организатор обезбеђује један оброк (планинарски пасуљ и салата) у суботу 02.09.2017. по цени од 150
дин. Понети прибор за јело. Пријаву за оброк треба извршити до 28.08.2017.
Долазак до стартног места: Излетиште Борићи, 10мин хода из центра Сокобање
Особа за контакт: Кнежевић Илија 063 80 36 211, e-mail: knezevic.ilija@yahoo.com
Биће организована и планинарска акција, дужине 12,6 км са успоном од 550 м са почетком у 9:45
Особа за контакт: Стојадиновић Дејан 063 76 32 564

