-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Планинарско друштво “Јеленак”
Панчево, Светог Саве 10
www.jelenak.rs
ПОЗИВ
за све заинтересоване на планинарско-спортску манифестацију
1. КОЛО ТРЕКИНГ ЛИГЕ СРБИЈЕ - ВОЈВОЂАНСКЕ ТРЕКИНГ ЛИГЕ
23.марта 2019. године
Старт и циљ 1. кола ТЛС и ВТЛ је Школско рекреативни центар Чардак, који је удаљен 7 км
од Делиблата.
Како доћи:
Из правца Београда: Панчево – Мраморак – Делиблато - ШРЦ Чардак (Делиблатска пешчара)
Из правца Ниша: Смедерево – Ковин – Делиблато - ШРЦ Чардак (Делиблатска пешчара)
Програм:
7.45 - 9.30

Пријава учесника

9:30

Свечано отварање

9.45

Старт 1. кола ВТЛ - ТЛС

16.30

Додела награда победницима 1. кола ВТЛ - ТЛС

Цене:
1. Котизација: 300 дин. Котизације су ослобођени млади до 18 год (2001 годиште и млађи).
Приликом пријављивања посебно назначите те такмичаре/ке. Уплата се врши на текући
рачун ПД “ЈЕЛЕНАК“ ПАНЧЕВО: 355-1039188-47, са напоменом: Котизација за ТЛС 1
2. Такса за улаз у резерват се плаћа и у надлежности је ЈП Војводинашуме, ШГ Банат,
Панчево, МаксимаГорког 24. (деца 60 дин, одрасли 120 дин, плаћање је на улазу у резерват).
Постоји могућност ослобађања од плаћања таксе, уколико ЈП Војводинашуме прихвате
захтев ПСС-а.
Електронске пријаве: Путем линка: https://goo.gl/forms/8nMwD0bBy4IUrcRH3
Рок за пријављивање:

22.03.2019. до 20:00

Могуће су пријаве и уплате и на сам дан такмичења.

Предност приликом преузимања стартног материјала ће имати екипе и појединци који су
извршили пријавњивање електронским путем.
Нови такмичари попуњавају и Пријавни образац приликом пријављивања.
Попуњен и потписан пријавни образац за нове такмичаре се може послати и путем мејла на
адресу: trekingligasrbije@gmail.com
Опис стаза:
Мала стаза: 19,7 км, успон 74 м, број бодова 31, временски лимит 6сати40мин.
Старт-КТ1-КТ2-КТ3-КТ4-КТ5-КТ7-Циљ
Средња стаза: 28,6 км, успон 143 м, број бодова 46, временски лимит 8сати15мин.
Старт-КТ1-КТ2-КТ3-КТ4-КТ5-КТ6-КТ7-КТ8-КТ9-Циљ
Велика стаза: 41,4 км, успон 228 м, број бодова 67, временски лимит10сати25мин.
Старт-КТ1-КТ2-КТ3-КТ4-КТ5-КТ6-КТ7-КТ8-КТ9-КТ10-КТ11-КТ12-Циљ
Вода је обезбеђена на: КТ2, КТ4, КТ5, КТ7, КТ9, КТ10, КТ12.
У Пешчари нема пијаће воде.
Мапе, трекове, детаљне описе стаза, пријавне обрасце, као и остале информације можете
наћи на ФБ страници: Трекинг лига Србије и на сајту ПСС-а.
Напомена:
Сви учествују на сопствену одговорност у односу на своје психофизичке могућности и
здравствено стање.
Сваки учесник је дужан да се придржава планинарске етике и упутстава организатора.
Чувајте природу, смеће носите са собом, не бацајте у природу.
Исхрана:
У постојећем ресторану на Чардаку се може наручити кувано јело (пасуљ, паприкаш) по цени
од око 280 дин. Није потребно носити порције.
Контакт особа:
Милан Пиперски, 063 745 68 89

