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ВАС ПОЗИВА НА

5. ШИДСКИ НОВОГОДИШЊИ МАРАТОН
(14.01.2018.)
1.КОЛО ВОЈВОЂАНСКЕ ТРЕКИНГ ЛИГЕ И ТРЕКИНГ ЛИГЕ СРБИЈЕ
Датум: 14.01.2018.
Организатор : ПСД Железничар Нови Сад подружница Шид
Слободан Лалић – Деле (063 587 461) или e-mail : dele_gakovo@yahoo.com
Старт је у 09:15 часова, пријаве на лицу места од 07:45
Пријава за учешће за све учеснике : попуњавањем пријавног листа (обавезни подаци:
име, презиме, година рођења, пол, клуб или организација-није могућа измена клуба
током сезоне) и уплатом котизације од 300 динара на лицу места.
Сваки учесник на старту добија мапу стазе на А4 формату и учесничку књижицу у којој
се врши овера проласка кроз контролне тачке.
Сви који успешно савладају стазу добијају диплому на крају акције и беџ.
Троје набржих у мушкој и женској конкуренцији на све три стазе добиће и медаље
Смештај:
- Ресторан „Далас“ Шидска 101, Беркасово. 0658677481
-Преноћиште „Анђелин сан“, Кнеза Милоша 41, Шид, 022 715 344
(резервације места 10-ак дана раније)
Опис стазе :
– Основна стаза (16 км, успон 180 м, укупно 31 бод, временски лимит за прелазак
стазе 5 сати и 30 минута). Стаза има трасу Старт-Липовача-Беркасово- Света ПеткаСпоменик-циљ.
– Средња стаза (26 км, успон 230 м, укупно 44 бода, временски лимит за прелазак
стазе 7 сати) Стаза има трасу Старт-Липовача-манастир Привина Глава-Сот 1-манастир
Света Петка- Споменик-циљ.
– Велика стаза (42 км, успон 420 м, укупно 74 бода, временски лимит за прелазак стазе
10 сати). Стаза има трасу Старт-Липовача- манастир Привина Глава- кота120- Сот 2Моловин- манастир Света Петка –Споменик-циљ.
Сви учесници Војводјанске трекинг лиге су у обавези да се стриктно придржавају
Правилника лиге.
Свака неправилност ће бити санкционисана дисквалификацијом.
Ко иде на велику стазу потребно је да има код себе батеријску лампу.
Слободан Лалић – Деле
ПСД Железничар Нови Сад подружница Шид

