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XIX БУКОВАЧКИ МАРАТОН  НА ФРУШКОЈ ГОРИ  
субота, 11. септембра 2021.  

 Стазе пружају могућност за тркаче и пешаке  

НА МАРАТОНУ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕН БИЦИКЛИЗАМ  

 Организатор: Планинарско друштво „Вилина водица“ из Буковца 

 Место одржавања: Фрушка гора, старт је у Буковцу, 13 км удаљеном од Новог Сада 

 Старт: 9.30 часова за такмичаре ВТЛ 

Рекреативцима ће бити дозвољен старт до 10.00 часова 

 Регистрација 

учесника: 

Учесници попуњавају пријаву и изјаву covid19 и добијају учесничке картоне 

 Стартнина: Бесплатна 

 Маратонске стазе: 1. Стаза за најмлађе која води од Буковца до Вилине водице и 

назад, укупне дужине од 6,7км. 
2. Стаза основног маратона која води од Буковца преко Вилине водице, Столова, 

Бранковог гроба, излетишта Стражилово, пл. дома Стражилово до Буковца, у 
дужини од 16,7 км 

3. Стаза малог маратона  која води од Буковца преко Вилине водице, 

Столова, поред ТВ торња, манастира Гргетег, Бранковог гроба, излетишта 
Стражилово, пл. дома Стражилово до Буковца, у дужини од 23,7 км 

4. Стаза средњег источног маратона која води од Буковца преко Вилине водице, 

Столова, поред ТВ торња, манастира Гргетег, Крушедол и Велика Ремета, 
Спортског центра „Гусле", Бранковог гроба, излетишта Стражилово, пл. Дома 

Стражилово до Буковца, у укупној дужини од 33,7 км 

5. Стаза средњег западног маратона која води од Буковца преко Вилине водице, 

Столова, поред ТВ торња, Иришког венца, манастира Ново Хопово, Старо 
Хопово, поред ТВ торња, манастира Гргетег, Бранковог гроба, излетишта 

Стражилово, пл. дома Стражилово до Буковца, у укупној дужини од 35,6 км 

6. Стаза великог маратона која води од Буковца преко Вилине водице, Столова, 
поред ТВ торња, Иришког венца, манастира Ново Хопово, Старо Хопово, поред 

ТВ торња, манастира Гргетег, Крушедол и Велика Ремета, Спортског центра 

„Гусле", Бранковог гроба, пл. дома Стражиловодо Буковца, у укупној дужини од 
45,7 км 

 Превоз: Градски јавни превоз: аутобус број 64 који полази са железничке станице у Новом Саду 

у 7.20 и 8.25 часова. 

До Буковца вам треба 30 минута вожње. Последња станица је и старт маратона 

 Смештај:  За све оне који дођу, на удаљености од 3,5 км налази се  планинарски дом 

„Стражилово“. 

Све стазе су видно обележене, а на контролним тачкама се налазе контролори који ће учесницима оверити 

пролазак кроз КТ и пружити сваку другу помоћ. 

Сви који пређу било коју стазу маратона добиће захвалнице . 

 Пиће и храна из ранца, енергија из главе, а ноге ће све то саме поднети 
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