
40. Планинарски маратон на Фрушкој гори  

22. април 2017. године  
 

Планинарски маратон се одржава на Фрушкој гори сваке године у пролеће, почев 

од 1978 године. Oд Светске организације маратона у планини добио је сертификат 

за постављање и уређење стаза за квалификационе трке незваничног светског 

првенства на стази око Мон Блана.  

Чланови из нашег планинарског клуба редовно учествују на овом међународном 

планинарском маратону 

 

Опште информације и стазе планинарског маратона погледајте на сајту 

www.fruskogorski-maraton.com    Све стазе су  изузетно добро маркиране, а ви 

можете да одаберете једну од 19 стаза. Према својим психофизичким могућностима 

бирајте ону коју можете да савладате, а не ону коју волите.  

 

Старт и циљ свих маратона (изузев малог и приправничког запад-запад) је на 

Поповици.  

Старт је у суботу 24. априла у 09.00 часова.  

 

Пријаве и уплате: За учешће на маратону плаћа се котизација и то:  

-за пријављене до краја месеца марта (Ултра екстремни 3.800,00, Ултра 3.100,00, 

Велики 2.500,00, Средњи 2.100,00, Мали екстремни, Мали и Приправнички 100,00 

динара)  

- за пријављене после 1.априла (4.800,00, 3.900, 3.700.00, 3.100,00, 200,00 динара)  

- пријављени за Стазу радости и задовољства котизацију не плаћају. 

За пријављене учеснике маратона, Клуб доставља организатору списак и уплату 

котизације 

Пре старта и поласка на изабрану стазу добија се стартни картон за оверу пређених 

контролних тачака (КТ).  

Учесници ултра екстремног, ултра великог и средњих маратона који пријаву и 

уплату изврше до 10. априла добијају „стартни пакет“ (мајца маратона, контролна 

књижица, стартни број, бонови за окрепне станице).  

 

Опрема: Планинарска обућа и одећа, ветровка, резервни веш, храна из ранца, 

батеријска лампа, на контролном тачкама добија се чај или сок. Дуж стазе, за 

уплаћену котизацију, учесници имају окрепне пунктове (чај,сок..), станице хитне 

помоћи, a o свим стазама брину чланови ГСС.  

   

Превоз: полазак аутобуса из Скерлићеве улице, субота 22. април у 06.30 часова.  
Пре доласка на Поповицу (старта и циља) сви путници из гепека аутобуса треба да 

узму неопходне ствари које ће им требати на стази маратона јер на самој окретници 

задржавање аутобуса траје само онолико колико путницима треба да изађу из 

аутобуса, не више од 2 до 3 минута, а потом се аутобус враћа са Поповице.   

 

http://www.fruskogorski-maraton.com/


Аутобус ''Победе'' на Поповицу–циљ маратона, поново долази поподне  по доласку 

на циљ свих учесника, а најкасније до 20.00 часова када је и планиран полазак за 

Београд.   

 

Вођа акције: Борис Соскић, 063 72 34 684, 011 21 53 944,  

                                               е-mail: soskicboris57@gmail.com                        

 

Цена превоза је:  1.000,00 динара ( 500,00 дин. један правац)  

  

Са извршеном пријавом учесник потврђује, да је упознат са захтевима стаза 

маратона, да испуњава здравствене и физичке захтеве за учешће на акцији и да има 

плаћену годишњу чланарину ПСС.  

 

Пријаве могу подносити и чланови других планинарских клубова и 

друштава. 


