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17. martie 2017.  

C I T A Ț I E 

C U R S Ă   P E   S C Ă R I 

Duminică, 28 mai 2017, “Clubul de atletism 1926 din Vârșeț”, organizează cea de-a cincea Cursă Pe Scări 2017. Start-ul cursei 

pentru femei este la 10.30, iar start-ul cursei pentru bărbați la 10.45 deasupra parcării superioare a Centrului Millennium (str. 

Omladinski trg, 50 de metri de la intersecția cu strada Sultane Cijuk). Concurenții se vor deplasa pe strada Omladinski trg până la 

intersecția dintre Omladinski  trg – Milana Tepića – Lička -Topovski put - Mate Matejića, apoi pe strada Mate Matejića până la scări; apoi 

pe scări pe langă Vila Breg, peste intersecția str. Topovski put – Goranska pe scări, până la Biserica Sfintei Cruci, unde este totodată și 

linia de sosire.  

La 11.00 e startul Plimbări de satisfacție care nu are character competitiv și la care pot lua loc toti interesați la ori ce vârstă. 

Pista are lungimea de 750 metri, diferența de înălțime de vreo 107 metri, cu o creștere constantă de 18% și un total de 432 

scări. Prima parte a pistei presupune o creștere fără scări (aprox. 200 m, de la start până la str. Mate Matejića) apoi continuă pe scări 

pâna la Vila Breg (167 scări), și o creștere abruptă fără scări (aprox. 50m) după care, în faza finală, pista presupune scări până la Biserica 

Sfintei Cruci (265 scări), linia de sosire aflându-se la aproximativ 20 de metri. 

Materialul ultimei curse îl puteți viziona pe: https://youtu.be/2cqbx7CXbDs. Materialul cursei din 2015 îl puteți viziona pe: 

https://www.youtube.com/watch?v=bYZz1uPNlZI. Imaginile cursei din aer din 2014 il puteți viziona pe:  

https://www.youtube.com/watch?v=r9AvKUmO3_8. Raportul primei curse pe scări îl puteți viziona pe: 

https://www.youtube.com/watch?v=x9mM-A0f1V0. 

 Concurenții interesați pot aplica la portalul http://trka.rs/ al târziu până în 26 mai 2017 la orele 24:00.  Pachetul start 

include: numere de start personalizate, DRI-fit (tricou), depozitare sac, un voucher pentru masa de prânz după cursa și un certificat de 

intrare în Vršačka Kula. Străinii platesc taxa de intrare în valoare de 10 euro în momentul în care primesc numărul de start. Instrucțiunile 

de plată vor fi trimise la fiecare concurent în e-mail după înregistrarea cu succes. 

 Colectarea, inregistrarea , preluarea  numerelor de pornire , precum și vestiarele , vor fi disponibile de la 8.30 și până la 

începerea cursei în Centrul Millennium, Vršac, str. Omladinski trg nr. 17. 

Apa, băuturi recoritoare, fructe și dulciuri pentru pentru toți participanți va fi servite in apropierea liniei de sosire. Toți 

participanții care termină cursa vor primi medalii unicate și diplome  în format electronic. 

Primii cinci concurenți (plasament absolut, bărbați și femei) vor primi medalii, diplome, recompense financiare, în valoare de 

7000,00; 5000,00; 3000,00; 2000,00 și 1000,00 dinari iar doar cei care ocupă primul loc vor primi cupe. De asemenea, recompense 

financiare vor obține și acei concurenți care vor stabili un nou record 2000,00 dinari (pentru bărbați sub 04:07,48 iar pentru femei sub  

05:54,24). Participanții va primi premii și plasați sub locul 5, în funcție de numărul de sponsori. Primii trei concurenți din categoriile 

veterani M40-49 (bărbați, născuți 1968-1977)., M50-59 (de sex masculin, născut în 1958 în 1967), M60-69 (de sex masculin, născut în 

1948, în 1957), M70+ ( de sex masculin, născut în 1947 și mai devreme) și F40+ (femeile născute în 1977 și mai devreme) vor primi 

medalii speciale. Vor fi proclamați și trei cei mai buni cetățeni Vârșețului, în competiția pentru bărbați și femei, care vor primii premii 

corespunzătoare. 

Proclamarea învingătorilor va avea loc în spatele Bisericii Sfintei Cruci, după care, cu toții vom lua masa la Clubul Sporturilor 

extreme Izazov situat pe dealul Vârșețului, str. Topovski put bb. Pentru cei interesați, va fi organizată vizita Cetății Vârșețului – ar fi bine 

să se confirme din timp. 

La fel, pentru cei interesați, există și varianta cazării care include micul dejun. 

Fiecare participant, având în vedere starea de sănătate și pregătirea fizică, participă pe propria răspundere, și este obligat să 

semneze cererea.  Concurenții minori sunt obligați să prezinte consimțământul părinților sau antrenorului. Cei care au certificat cu 

examen medical valabil nu au nevoie de consimțământ. Cursa va fi supravegheată de către poliție și echipă medicală. 

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta pe: vak1926@gmail.com (participanții străini se pot adresa în limba 

engleză).              

                                 Za Vršački atletski klub 1926 

 

                     Nenad Habibović,predsednik 


