
 
X Буковачки маратон на Фрушкој гори 

 

Планинарско Друштво „Вилина водица” из Буковца, под покровитељством 

Града Новог Сада, Владе Републике Србије - Министарства омладине и спорта, 

МЗ Буковац и уз подршку Планинарско-смучарског савеза Србије и Удружења 

војвођанских учитеља  

8. септембра је веома успешно организовало  X Буковачки маратон на 

Фрушкој гори. 

Буковац јe село у Срему, надомак Новог Сада, окружeно значајним 

историјским, сакралним и културним знамeнитостима.  

Природа јe подарила прeдивне терене, а Планинарско Друштво „Вилина 

водица” их је волонтeрским радом, уз минималан утицај на природу 

прилагодило планинарским и шeтачким стазама. 

Буковачки маратон на Фрушкој гори је започео своју традицију 2003. године 

учешћем 142 пешака, да би ове године имао чак  1343  учесника од којих су 1129 

(84,1%) успешно прешла изабрану стазу. Учествовала су 33 планинарска 

друштва, 2 предшколске установе, 18 основних и 10 средњих школа. Било је 606 

жена (45,12%) и  737 мушкараца (54,88%), а 1109 (82,58%) учесника старости до 50 

година. 

Пред маратонцима су биле четири припремљене стазе: 

- Стаза за најмлађе од 7 км, која води од Буковца до Вилине водице и назад 

(ове године прешло 190 учесника). 

- Стаза основног маратона која води од Буковца преко Вилине водице, 

Астала и Бранковог  гроба (Стражилово) до Буковца, у дужини од 16 км са 4 

контролне тачке (ове године прешао 551 учесник). 

- Стаза средњег маратона, која води од Буковца преко Вилине водице, 

Астала, поред ТВ торња, манастира Гргетег, Крушедол и Велика Ремета, 

Бранковог гроба до Буковца, у  укупној дужини од 35,2 км са 8 контролних 

тачака (ове године прешао 281 учесник). 

- Стаза великог маратона, која води од Буковца преко Вилине водице, 

Астала, Иришког  венца, манастира Ново Хопово, Старо Хопово, ТВ торња, 

манастира Гргетег, Крушедол и  Велика Ремета, Бранковог гроба до Буковца, у 

укупној дужини од 47,8 км са 10 контролних тачака (ове године прешло 107 

учесника). 

Све стазе су као и увек видно обележене знаком (маркацијом) овог Маратона, 

а на контролним тачкама су се налазили љубазни  контролори који су оверавали 

маратонске књижице. 

Учесници су били веома расположени и уживали су у потпуности у шетњи 

кроз шуму по дивном сунчаном дану. Горска служба спасавања и хитна помоћ 

на опште задовољство нису имали никаквог посла. 

На циљу су учеснике чекале честитке и велики осмеси организатора, 

освежење, захвалнице за учешће и дипломе за најбрже. Најбројнијој 

организованој групи (ОШ „22. август“ из Буковца -187 учесника) додељен је пехар 

и њихово име је уписано на великом пехару Маратона.   

 Организатори и учесници X Буковачког маратона на Фрушкој гори су 

веома задовољни и једва чекају другу суботу септембра 2013. године да се опет 

сретну и уживају на XI  Буковачком маратону. Удружење војвођанских учитеља 

ће и следеће године позивањем на учешће основних и средњих школа подржати 

БУКОВАЧКИ  МАРАТОН. Видимо се на пешачењу! 
Вера Стојшић - Гашпаровски 


