
    

На  Буковачком  Планинарском  МаратонуНа  Буковачком  Планинарском  МаратонуНа  Буковачком  Планинарском  МаратонуНа  Буковачком  Планинарском  Маратону    
 
У традиционалном термину (друге суботе септембра), 14.09.2013. године у 
непосредној близини Новог Сада одржан је 11. по реду БУКОВАЧКИ ПЛАНИНАРСКИ  
МАРАТОН. 
То је била још једна посебна прилика да се дан проведе активно у природи, далеко 
од градске гужве, са вршњацима и заљубљеницима у шетњу и природу. Планиране 
стазе представљају одличан терен за шетњу, трчање и бициклизам. Свако је себи 
могао одабрати  одговарајућу стазу јер су оне различите дужине (7, 16, 35 и 48 
километара) и тежине. Истовремено одржавало се и 5. коло Војвођанске трекинг 
лиге у организацији Планинарског савеза Војводине.  
Учесници маратона полазе са сремских падина Фрушке горе из села Буковац (родног 
места песникиње Милице Стојадиновић Српкиње – ФРУШКОГОРСКЕ ВИЛЕ), преко 
Вилине водице стижу на Стражилово (излетиште и гроб песника Бранка 
Радичевића), ТВ торањ на Иришком венцу и даље пролазе поред манастира  Старо 
и Ново Хопово, Гргетег, Крушедол и Велика Ремета одакле се враћају у Буковац. 
Упркос одређеној дози страха, након кише претходних дана, овај дан је био као 
створен за пешачење уз пријатну температуру и благ ветар.  У заказано време, а 
након пригодног свечаног програма отварања у центру Буковца стартовало је 1.048 
учесника маратона (на првом маратону 2003. године учешће је узело 142 учесника). 
Међу овогодишњим маратонцима била су и 24 бициклиста који су успешно прешли 
стазе од 35 и 48 километара. Иако је било учесника свих узраста, од деце коју су 
носили родитељи или су сама ходала до маратонаца старијих од 70 године, ипак 
највише учесника маратона (чак 40 процената) је било млађе од 20 година.  Они су 
дошли у пратњи учитеља, родитеља, тетака, стричева и ујака.  
Удружење војвођанских учитеља (www.uvu.rs) је већ традиционално подржало 
организатора Планинарско друштво „Вилина водица“ из Буковца 
(www.vilinavodica.org.rs) у пословима позивања школараца да узму учешће у 
маратону. Позиву се одазвало 12 основних школа (ОШ „22. август“ из Буковца, ОШ 
„Јован Јовановић Змај“ из Сремске Каменице, ОШ „Јован Дучић“ из Петроварадина, 
ОШ „Свети Сава“ и новосадске школе ОШ „Бранко Радичевић“, ОШ „Ђорђе 
Натошевић“, ОШ „Доситеј Обрадовић“, ОШ „Јован Поповић“, ОШ „Никола Тесла“, ОШ 
„Петефи Шандор“, ОШ „Прва војвођанска  бригада“ и ОШ „Соња Маринковић“) чији су 
ученици, учитељи и наставници заједно провели један весео и незабораван спортски 
дан.  
Учесници овог маратона су дошли из целе Србије и из иностранства (Канаде, 
Швајцарске, Пољске, Б и Х и Мађарске). Учествовали су појединци, али и 75 
организованих мањих или већих група. 
Најмлађи маратонци су се корачајући уз смех и разговор много забављали. Посебну 
активност чинило је откривања предстојеће маркације (ознаке стазе маратона 
постављене најчешће на стаблу дрвета). Буковачки маратон има знак састављен од 
црвеног (наопако окренутог) троугла и круга изнад њега. Унутрашњост оба знака је 
обојена бело. Деци је то личило на сладолед што их је додатно увесељавала, а 
уклапало се са њиховим планом да на циљу поједу сладолед. Маратон је био 
одлично организован од самог превоза до дочека учесника на циљу. 
Одабрану стазу маратона и линију циља су сви успешно прошли, а осмеси као знаци 
задовољства красили су лица. Фотографије остају за вечност, а у ваздуху лебди 
жеља за виђењем на следећем маратону. 
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