
Извештај  о  ичешћу  ПД  ,,Каблар''  у  такмичењима   ТЛС у  сезони 2019. 

У години која је за нама, под покровитељством Планинарског савеза Србије, у оквиру такмичења Трекинг лиге 

Србије одржано је осам кола (седам редовних  и Мастер Куп), и то: 

1. коло Делиблатска пешчара 23. март 

2. коло Овчар Бања 07. април 

3. коло Сокобања 20. април 

4. коло Јастребац 18. мај 

5. коло Прибојска бања 01. јун 

6. коло Рајац 29. септембар 

7. коло Грза19. октобар 

 Мастер куп ТЛС у Косјерићу 16. јун  

 

*Почетком године донесен је нови Правилник о планинарском трекингу, чијом су применом 

поједини сегменти такмичења претрпели велике измене, а све у циљу покушаја да се на што 

ефикаснији начин регулишу активности у оквиру Лиге. Првенствено је стављен акценат на 

равноправније пласирање кроз старосну и полну категоризацију учесника, што је утицало на 

популаризацију такмичења међу члановима Планинарског савеза Србије. 

*Трекинг тим ПД Каблар у 2019. години постигао је одличне резултате. За разлику од 2018. године, 

када је 26 чланова друштва остварило пласман на крају године, ове године је број учесника скоро 

дупло већи. Укупно 48 чланова друштва је учествовало у барем једном колу ТЛС-е, од чега 24 

такмичарке и 24 такмичара. Наравно, највеће задовољство представља активно учешће четири наша 

јуниора. 

*Такође, забележено је повећање просечног броја учесника , тако да у односу  на 2017. годину, када 

је у просеку по 7 наших такмичара учествовало у сваком колу,  и у односу на 2018.годину када је 

просечно учествовало 10 такмичара, у 2019. години у просеку је на свако коло ишло око 16 чланова 

друштва. Најпосећеније је било коло одржано у Овчар Бањи, укупно 29 наших такмичара, најмање 

посећено у Прибојској бањи – укупно 4. 

*Изузев првог кола, са преосталих седам кола наши такмичари донели су укупно 25 медаља - 10 

златних, 10 сребрних и 5 бронзаних:  

 

Караџић Здравко – 6 медаља 

Вучетић Василије – 4 медаље 

Дуканац Анђела – 3 медаље 

Петровић Слађана – 3 медаље 

Брадић Ања – 2 медаље 

Бисенић Милка – 2 медаље 

Радичевић Валентина – 1 медаља 

Огњановић Зоран – 1 медаља 

Марковић Наташа – 1 медаља 

Ћирић Огњен – 1 медаља 

Трифуновић Невена – 1 медаља 

 



*У генералном пласману у првенству Србије, од укупно 56 клубова мушка екипа је освојила 9. место, 

а женска екипа 10. место од укупно 42 клуба.  

*У генералном пласману у Купу Србије, од укупно 34 клуба, мушка екипа заузела је 15. место, а 

женска екипа 10. место од укупно 20 клубова. 

 

Наведени статистички подаци указују на то да су неки раније постављени циљеви у вези са 

трекингом углавном испуњени и да има доста разлога да будемо и више него задовољни 

постигнутим резултатима. 

Томе су, свако на свој начин, допринели апсолутно сви чланови ПД Каблар, били они такмичари или 

не.  

Посебно место у овом извештају заузима догађај, око кога је уложено највише времена и труда, а то 

је организација другог кола Трекинг лиге у Овчар Бањи, истовремено са Даном друштва 07.04.2019. 

Максималним ангажовањем великог броја чланова друштва, успешно је организовано поменуто 

такмичење. Иако нисмо имали искуства, ни представу колики је то заправо посао, сложним и 

координираним радом успели смо да добијемо признање за најбоље организовано коло трекинга 

од почетка одржавања такмичења. При том, да напоменемо, да смо истог дана успешно испратили и 

прославу Дана друштва, а самим тим дочекали, и као добри домаћини, послужили око 800 људи 

који су тог дана били у Овчар Бањи.  

Велику захвалност дугујемо сваком члану друштва, који је, онолико колико је могао, допринео томе 

да ова манифестација успе и да је дуго памте сви који су учествовали у њој, и који када год нас виде 

на такмичењима имају само речи хвале за срдачне и гостољубиве ,,Кабларце''.  

За наредну годину у плану нам је  даље проширење трекинг тима и анимирање више јуниора да се 

опробају у овој дисциплини. Такође, због показане одличне способности организовања такмичења, 

добили смо организацију 7. редовног кола Трекинг лиге Србије, 17. октобра 2020.године. То је, како 

смо се и уверили ове године, велики посао, али смо богатији за једно искуство, тако да ћемо уз 

сложно чланство, као и увек, лакше испунити и овај план.  

Једна изузетна сезона је иза нас, и Планинарско друштво Каблар може бити поносно на све 

остварене резултате. 

 

 

 

 

 

 

 


