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16. Буковачки маратон и 7. коло Војвођанске трекинг лиге

МЛАДОСТ НА ФРУШКОЈ ГОРИ
У суботу 08. септембра 2018. године у Буковцу на 16. Буковачком планинарском
маратону окупио се преко 500 учесника. Учествовале су бебе које су очеви носили на
леђима у носуљкама, деца предшколског и школског узраста са родитељима и
учитељицама, студенти, старији љубитељи пешачења у природи. Поред учесника на
Маратону било је и преко 130 учесника - такмичара на 7. колу Војвођанске трекинг лиге.
Најмлађи и рекреативци
шетали су и пешачили
кратком стазом за 6,7км и
основном стазом од 16,7
км. Такмичари су изабрали
једну од три понуђене
стазе: Малу од 23,7 км,
Средњу од 35,6 км и Велику
дугачку 46,4 км.
Јутарњи пљусак
утицао је на слабији одзив
учесника. Прошле године
било је око 1000 учесника.
Пре старта киша је
престала. Терен је на првој деоници ка извору „Вилина водица“ био блатњав и
расквашен. У наредним сатима терен се просушио. Било је лепо сунчано време.
Сви учесници су се похвално изразило о овогодишњем Маратону и 7. колу
Војвођанске трекинг лиге. Организација и опремљеност контролних тачака била је на
високом нивоу. Изванредно.
Испред ПСД "Поштар" Нови
Сад такмичили су се на 7. колу
ВТЛ: Душко Косјер и Горан
Вучићевић. На 16. Буковачком
маратону стазама Фрушке горе
шетали: Светлана Радованчев,
Владимир Кандић, Душанка Ћирић,
Душица Аџић, Гордана Трипуновић
и Стојанка Вуков. Драгиња Крстић
је у друштву Славице Рашуо из
Суботице по лепом сунčаном дану
провеla пар сати на пешачењу по
планинарским стазама Стражилова
од "Бранковог чардака" у
стражиловској долини обалом
Ешиковачког потока до планинарског дома на Черату и назад. Посетиле су контролоре на
КТ8 и донели им посластице. Славица је направила ораснице у облику срца, симбола
пролећног Планинарског маратона на Фрушкој гори. Контролори су се захвалили и многе
такмичар почастили овом изненадном посластицом.
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На контролној тачки (КТ8) на Стражилову дежурали су чланови новосадског
"Поштара" Синиша Петров - Синпе и Боривоје Вељковић.
Срдачане сусрете на 16. Буковачком
маратону имали су чланови новосадског
"Поштара" са планинарима из Београда,
Зрењанина,Суботице, Бачке Паланке,
Сремских Карловаца, Буковца, Адашеваца,
Новог Сада и ...!
Свако виђење планинара из ПД "ПТТ"
Београд и ПСД "Поштар" Нови Сад на
планинарским акцијама, сусрет је ПТТ
планинара Србије. Тај циљ нас окупља из
акције у акцију. Придружите нам се на следећој акцији.
Боривоје Вељковић
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На својим ФБ профилима записали су:
Milka Rapaic: Završen je XVI Bukovački maraton! U ime organizatora mogu da kažem, da smo
dali sve od sebe, da maraton pamtite po lepim trenutcima i druženju sa prijateljima, da bude
dovoljno okrepe i da rezultati budu odlični. Jutarnja kiša je značajno smanjila broj učesnika.
Treking liga je imala 135 takmičara, ostalih planinara je prijavljeno 367, što sa organizatorom i
ostalim učesnicima čini brojku od preko 550 učesnika. Očekujemo vaše predloge, primedbe i
sugestije, da sledeće godine maraton bude još uspešniji.
Vukmanov Zoran: Još jedan dokaz da za sreću ne treba mnogo, par balona vode, par kriški
voća, malo slatkog, malo slanog, i veliko srce :) Hvala Sinpe, hvala Boro za vaš doprinos 7.
kolu VTL
Снимили: Владимир Кандић, Светлана Радованчев, Душко Косјер,
Боривоје Вељковић, Данијел Сабо и Горан Вучићевић
Прилог за сајт припремио Боривоје Вељковић

На сајту објавила Катарина Паљић
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