САОПШТЕЊЕ
ГСС СКИ КРОС 2017 НОЋНА ТРКА НА КОПАОНИКУ
Одржана традицонална „ГСС СКИ КРОС 2017“ трка
У суботу, 25. фебруара, на Копаонику, је одржана традиционална ноћна трка спасилаца Горске
службе спасавања (ГСС) Србије "ГСС СКИ КРОС". Као и сваке године, трка је одржана на ноћној стази
"Мало језеро", са почетком у 17:00 сати.
Спасиоци су приказали своје скијашко умеће у тркама „по четири спасиоца " који су, се прво тркали у
панцерицама до својих скија, а затим се спуштали низ технички захтевну стазу.
Елиминација такмичара се одвијала по куп систему до великог финала.
Прво место је заузео најмлађи учесник трке и спасилац Горске Службе Спасавања Србије, Огњен
Пузовић, друго место је однео Младен Јеринић док је трећи био Срђан Голубовић.
Организовањем ове трке, Горска служба спасавања је желела да промовише безбедност, значај
ношења заштитне кациге и укаже на правила понашања на ски стазама, како у скијашком центру
Копаоник, тако и осталим скијалиштима у земљи.
Подсећања ради, ГСС Србије обезбеђује скијашке центре од дана њиховог отварања: на Копаонику
од 1980., на Старој планини од 2006. и на Златибору од 2007. године. Дневно, спасиоци на овим
скијалиштима збрину и до десет повреда, док се у јеку сезоне тај број удвостручи. На крају сезоне,
веома често се број интервенција приближи броју од 1000 збринутих повређених скијаша.
Традиционална ГСС трка је била прилика да се још једном апелује на заљубљенике у планине и
скијашке спортове на шта треба обратити пажњу како би боравак на планини свима остао у лепој
успомени.
Драж једне овакве трке је била и у окупљању свих генерација спасилаца ГСС Србије и заједничком
дружењу, развоју сарадње и размени искустава са представницима спасилачких служби земаља из
региона, који сваке године у великом броју узимају активно учешће у овој трци. Ове године,
учествовали су спасиоци из Црне Горе, Хрватске, Републике Српске, Словачке и Румуније.
За гледаоце, трка је представљала прилику да виде спектакл у виду динамичног такмичења, леденог
шанка и пратећег забавног програма, уживајући у скијашким вештинама представника горских
служби спасавања.
Значај ове трке су препознали и подржали велики брендови, као и многи други пријатељи који су
несебично допринели развоју овог јединственог спортског догађаја на нашим просторима. ЈП
„Скијалишта Србије“, „Dacia Srbija”, „CAT “, „Imlek „Red Bull”, „Telenor“, „GoPro”, „Outdoor Sports“,
„Ски Бус“, “Гора” и „Спорт Јуниор“.

