
                                            

                                                                                  

        

ПОЗИВНО ПИСМО                                        
       ЗА     

      6. коло Трекинг лиге Србије 

      Косјерић (село Мионица) 

 

ОРГАНИЗАТОР: ПЛАНИНАРСКО СПОРТСКИ КЛУБ „БАЛКАН“, Београд 

Датум организовања такмичења:   20. август 2017. 

Место одржавања:     Косјерић, (село Мионица)  

Такмичарски центар:    Село Мионица код Косјерића, сеоско домаћинство Гостољубље 

Старт/полазак на стазу:    10:00 ч 

 

Пријава за 6. Коло Трекинг лике Србије:  пријава и уплата котизације на лицу места до 9:30 сати или на  

ПСК „Балкан“, Јованке Радаковић 11ц/1, Београд; сврха уплате: котизација за 6. Коло ТЛ Србије,  број 

жиро рачуна: 125-1773773-06. Котизација за учешће износи 300,00 динара.  Молимо Вас да Ваше учешће, 

смештај, превоз и исхрану пријавите најкасније до 17. Августа 2017. 

ПРИЈАВИТЕ СЕ ОН ЛАЈН, КЛИКНИТЕ ОВДЕ 

Сваки учесник добија мапу стазе и учеснички картон у ком оверава проласке кроз контролне тачке. Сви 

учесници који успешно прођу неку од стаза добијају диплому. Троје првопласираних у мушкој и женској 

категорији на све три стазе биће награђени медаљама.  

СТАЗЕ:  

- Мала стаза: дужина стазе 11,5 км;   успон 580 мнв; временски лимит 3,5 сата 

- Средња стаза: дужина стазе 22,2 км,  успон 900 мнв; временски лимит 6,5 сати 

- Велика стаза:  дужина стазе 33,7 км, успон 1450 мнв, временски лимит  8,5 сати 

Напомена:  сви такмичари учествују на сопствену одговорност у односу на своје психофизичке могућности 

и здравствено стање. Сваки учесник је дужан да се придржава планинарске етике и упутства организатора. 

https://goo.gl/forms/wA8FiX3kIKakjjwg2


Смештај:  за планинаре који долазе у суботу, нудимо приватан сештај у домаћинствима која се баве 

сеоским туризмом.  Информације код Туристичке организације Косјерић на телефон 031 / 782 – 155 и мејл 

tsokosjeric@mts.rs  

У сопственим шаторима,  цена 150,00 динара/особи (пријава организатору)  Камп је опремљен по угледу 

на европске кампове,  погледајте камп КЛИКНИТЕ ОВДЕ 

Исхрана:  Домаћини у сеоском домаћинству „Гостољубље“ нуде  оброк куваног јела (пасуљ, салата и хлеб) 

по  цени од 300,00 динара. Пријава за оброк до 17. Августа 2016.  

Долазак до такмичарског центра:   

Удаљеност од Београда 140км – најкраћи пут – Ибарска магистрала, скретање у Ћелијама код OMW пумпе 

за Ваљево, на улазу у Ваљево (други семафор) скретање лево на тзв.,,Ужички пут", после пређених 33км 

стиже се у Ражану. На удаљености од 1км у правцу Ражана – Косјерић, скретање лево на споредни ужи, 

асфалтни пут (постоји туристичка сигнализација) који води до села Мионица и домаћинства Гостољубље.  

Удаљеност од Новог Сада 190км.  Најкраћи путни правац је Нови Сад – Рума – Шабац – Ваљево па на 

„Ужички пут".  

Удаљеност из Ужица старим путем око 40 км,  из правца Ужица преко Пожеге и Косјерића (скренути десно 

на 6 км).  

Кординате раскриснице М21- Гостољубље   44.058593,19.924154 
Кординате Гостољубље Еко Село 44.03664, 19.96871 

До Косјерића из правца Београда можете доћи возом, Београд-Ваљево-Ражана. Из правца Ужица, Пожега-

Косјерић. Домаћини ће са железничке станице Ражана и Косјерић обезбедити бесплатан превоз до села 

Мионица где се налази такмичарски ценар.  

Организован превоз:  ПСК Балкан 20. Августа 2017. организује превоз од Београда до с. Мионице 

(Гостољубља) по цени од 1200,00 динара. Полазак аутобуса из Београда је у 5:30 сати од Храма Светог 

Саве, у 5:40 са главне железничке станице у Београду,  у 5:50 аутобус полази из Жаркова, аутобуска станица 

Жарково – пијаца.  За превоз је потребно да се пријавите до 17. Августа 2017. У пријави нагласите где 

улазите у превоз, аутобус неће стајати на поменутим стајалиштима ако нема у напред пријављених. 

Информације и пријаве:   

Миланка Арсић +381 064 182 4440, е-маил: pkbalkan.srbija@gmail.com 

Александар Мијатовић: +381 64 3599 463 

 

        ПЛАНИНАРСКО СПОРТСКИ КЛУБ „БАЛКАН“ 

              ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 
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