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Фрушка гора, субота, 13. септембар 2014.

XII БУКОВАЧКИ МАРАТОН
НА ФРУШКОЈ ГОРИ
Стазе пружају могућност учешћа бициклиста, тркача и пешака.
Традиција организације Буковачког маратона на Фрушкој гори траје
непрекидно једанаест година: 2003. године учешће је узело 142 учесника
док данас броји више од 1000 учесника на старту. Ове године било је преко
700 учесника. Из нашег Друштва учествовали су Радојица Табачки и Душко
Косјер. Пешачили су стазу Основног маратона дужине 16км.
Организатор: Планинарско друштво „Вилина водица“ из Буковца
Место одржавања: Фрушка гора, старт из Буковца, 13 км од Новог Сада
Маратонске стазе:
1. Стаза за најмлађе (7 км) која води од Буковца до Вилине водице и назад.
2. Стаза основног маратона (16 км) која води од Буковца преко Вилине
водице, Астала и Бранковог гроба (Стражилово) до Буковца.
3. Стаза средњег маратона, (35,2 км) која води од Буковца преко Вилине
водице, Астала, поред ТВ торња, манастира Гргетег, Крушедол и Велика
Ремета, Бранковог гроба до Буковца.
4.Стаза великог маратона, (47,8 км) која води од Буковца преко Вилине
водице, Астала, Иришког венца, манастира Ново Хопово, Старо Хопово,
поред ТВ торња, манастира Гргетег, Крушедол, Велика Ремета и Бранковог
гроба до Буковца.
Стартовали смо у 9.30 часова.
Регристрација учесника: Учесници су попуњавали пријаву и преузели
учесничке картоне.
Стартнина: Бесплатна
Превоз: Градски јавни превоз: аутобус број 64 који полази са железничке
станице у Новом Саду у 7.20 и 8.25 часова.
Смештај: До Буковца БУС-ом 30 минута. Последња станица је и старт
Маратона За све оне који су дошли у Буковац у петак (12.09.) или дан након
Маратона остали, обезбеђен је за смештај камп са мокрим чвором и зидани
објекат (спавање у сопственим врећама и подметачима). Могли су да се
користе смештајни капацитети планинарског дома „Стражилово“ из
Сремских Карловаца који се налази на удаљености 3,5 км од старта
Маратона.

На свим контролним тачкама били су контролори који су учесницима
оверавали пролазак кроз КТ и пружали сваку другу помоћ. Сва Друштва која
су учествовала на маратона добила су захвалнице.
Текст и снимци: Душко Косјер

Висинска разлика за сваки маратон изгледа овако:

Скица стаза и графикони са сајта Организатора

