
 
 

 

                       

 

 

 

                                      Trekking liga Serbiei si Voivodinei  turul  II 

                                                   Munții Vârșețului 

                                                         14.04.2018. 
 

 

Organizatorul : PSD  “Vršačka kula” Vârșeț 

Data :  14 Aprilie 2018 

Locul de desfășurare : Casa alpiniștilor ”Široko bilo” pe munții Vârșețului 

www.psdkulavrsac.com 

E mail: info@psdkulavrsac.com 

 

Sosirea la locul de start – din centrul Vârșețului pe drum asfaltat către deal, pe lângă 

Bisericuță, Cula (turnul) Vârșețului și Crucea roșie de unde începe drumul de pietriș în 

stare bună. Casa alpiniștilor se află la 10 km de centrul orașului. Dacă se merge pe jos cel 

mai bine e pe traseele marcate prin pădure pentru că se scurtează drumul și durează 

aproximativ 1 oră și 30 minute. 

 

PARTICIPARE: Dreptul de participare au toți interesații, organizațiile de alpinism și 

ecologie, asociații civile, grupe și indivizi.   



 

NOTĂ: Toți participă pe propriu risc în ceea ce privesc abilitățiile psihofizice și starea 

sănătății. A lua cu sine o sticla cu apa. 

 

Startul acțiunii la ora 10:00.  
Înregistrarea participanților-concurenților pentru trekking liga Voivodinei: 

- Cu opținerea carnetului participativ al Trekking ligi Voivodinei în care se introduce 

rezultatul final și certifică participarea și cu completarea formularului de cerere 

care este, de asemenea, obligația de a respecta Regulamentul ligi pentru acei 

participanți care nu s-au înregistrat pâna acum. 

Autentificarea pentru Trekking liga Munții Vârșețului: 

- Plata taxei de înscriere de 300 dinari / 2,5eur /. Fiecare participant primește o hartă 

a traseului în formatul A4, carnetul participativ în care se face certificarea trecerilor 

prin punctele de control ca si reviziile. Toți care stăpânesc cu success cursa vor 

primi un certificat la sfârșitul campaniei și o insignă. Câștigătorilor din toate celor 

trei trasee le vor fi acordate medalii. 

 

Descrierea traseului: 

- Traseul mic (15,5 km, de urcare 802m, un total de 40 de puncte, termenul limitat de 

trecere a traseului 5 ore). Traseul are un punct de control pe ‘’Đakov vrh’’ KT 1, 

’’Šumareva kuća’’ KT 7, ‘’Lisičija glava’’ KT 3. Apa la KT 7. 

- Traseul mijlociu (21 km, de urcare 1066m,, un total de 53 de puncte, termenul limitat 

de trecere a traseului 7 ore). Traseul conduce pe la Đakov vrh, Šumareva kuća, Capul 

vulpii, apoi mănăstirea din Sredișta mică, De-a lungul traseului sunt 5 puncte de control 

(KT1, KT7, KT3, KT4 și KT5). Apa pe KT7, KT4, KT5. 

- Traseul mare (31 km, de urcare 1.637m, un total de 79 de puncte, termenul limitat de 

trecere a traseului 9 ore). Traseul conduce pe la Đakov vrh, Cula (Turnul), Izazov, 

Šumareva kuća, Capul vulpi, mănăstirea din Sredișta mică, Velika poljana, Gudurički 

vrh, de unde se întoarce prin padure la Casa de munte. De-a lungul traseului sunt 7 puncte 

de control (KT1 la KT7). Apa pe KT7, KT4 și KT5. 

 

Toți participanții a ligii sunt obligați să respecte cu strictețe Regulamentul Ligii. 

Orice nereguli vor fi penalizate cu descalificare. Traseul trebuie să fie strict 

respectat deoarece pe lângă punctele de control KT vor fi și încă 3 puncte de revizie 

care trebuie certificate ca rezultatele obținute să fie recunoscute. Pe Traseul mare 

vor fi trei revizii. 

 

Cazarea:  Posibității-le de cazare la Casa de munte sunt 60 de paturi în camere duble, 

bungalouri și camere de grupe de 11 de paturi, 16 paturi si 9 paturi în pod. Pentru toți cei 

care se anunță și vin mai înainte vor avea cazarea în Casa de munte la un preț de 300 

dinari în camere de grupe, în camere duble 400 de dinari, iar pentru oaspeții din 

străinătate 5 eur. Există o posibilitate de cazare în corturile proprie pe gazonul de lângă 

Casa, care este gratuit. Cine merge la Traseul mare are nevoie de o lanternă cu sine. În 

Casa de munte se gasesc un bife și bucătărie cu prețuri foarte rezonabile a băuturi și a 

mâncărurilor diferite la grătar. 

 



V-a fi organizat prânz ( fasole ) la un preț de 250 de dinari / 2eur /. Înregistrarea 

este necesară facută cel târziu până la 12.04. iar obligatoriu înainte de a pleca pe 

traseu. Cu ocazia înregistrări se primesc și bonurile de prânz. Toți participanții vor 

fi serviți cu ceai. 

 

Informații suplimentare și înregistrarea pentru participare la: 

Božinovski Ljube  063 624 107  ,  e-mail : ljubeb@gmail.com                                    

Goran Žigić           064 2858 710 ,  e-mail gorzig@gmail.com  

 

 

De amintit, orașul Vârșeț se găsește la 14 km de la frontiera Română în Serbia și la 70 km 

îndepărtat de la Timișoara.   

Asociația Sportivă a Alpiniștilor „Cula Vârșețului„ vă dorește un bun venit pe munții 

Vârșețului și o petrecere comună placută. 
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