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TRAIL RUNNING EXTREME

Се здруживме со мотив да ги развиеме и унапредиме условите за практикување на 
спортовите на отворено и да шириме дух на соработка и добра волја меѓу граѓаните во 
нашата земја и пошироко. Цела една деценија, илјадници вљубеници во природата се под 
силно влијание од напредокот на организираното планинско трчање во Македонија.

Во 2011 година, основачите на Асоцијацијата за спортови во природа ТРЕКС од Скопје 
започнаа да ја организираат првата планинска трка во Македонија – „Крали Марко Треилс“ 
во прилепскиот регион. За време на 2014, здружението беше официјално регистрирано 
и беа организирани уште две трки - Церипашина Вертикал на Попова Шапка и Струмина 
Треил во околината на Штип. Истата година, во Скопје го создадовме филмскиот фестивал 
за планинско трчање „Луѓе како нас“ кој се одржува секој година оттогаш. 

Во 2018 првото издание на Водно-Матка Треил Маратонот го организиравме во околината 
на Скопје. А пак во 2019, основачкото издание на Охрид Ултра-Треил се одржа во Националниот 
парк Галичица и Преспанско-Охридскиот регион и со тоа ТРЕКС го заокружи годишниот 
календар на трки во планинското трчање. Сите трки на ТРЕКС се организирани според начелата 
и стандардите за безбедност и здравје воспоставени од ITRA (International Trail Running 
Association) и сите финишери се стекнуваат со бодови за Ultra-Trаil du Mont-Blanc®.
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Промоција и развој на 

авантуристички и екстремни 

спортови во планина преку 

организирање на најразлични 

типови на активности особено 

преку организирање на 

планински трки од разни 

формати - кратки, средни 

и долги (5-50 km) и ултра 

планински трки (повеќе 50 

km) со цел да се делува 

воспитно на младите 

генерации да развијат 

правилен пристап кон спортот 

и физичката култура но и 

да развијат чувство на почит 

и љубов кон природата.
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нашите цели
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1 3ПРОМОЦИЈА НА АКТИВНИОТ 
ЖИВОТЕН СТИЛ КАЈ МЛАДИТЕ.

На сите наши настани, годишно повеќе 
од 1500 учесници од Македонија искусуваат 
спортски активности во природа за кои се 
потребни неколкумесечни физички подготовки. 
Од нив четвртина, односно 24% (според 
стартните листи од претходните години) се 
млади лица на возраст од 16-29 години.

ПРОМОЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА 
И НЕЈЗИНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ 
ВО АВАНТУРИСТИЧКИОТ 
ТУРИЗАМ ВО РЕГИОНОТ.

Околу 700 странски тркачи  
(и 500 нивни придружници) пристигуваат 
од регионот ден-два пред настаните, 
ноќеваат и остваруваат туристички 
прошетки запознавајќи ги одблиску  
местата каде што се одржуваат трките.

ПРОМОЦИЈА НА КУЛУРНО-
ИСТОРИСКОТО НАСЛЕДСТВО 
НА МАКЕДОНИЈА.

Маршрутите на трките на поминуваат 
низ повеќе значајни природни и културни 
локалитети како што се византиски цркви, 
манастири, тврдини, итн. Учесниците имаат 
можност интимно да го осознаат културно-
историското богатство на регионите.

ПРИДОНЕС ВО РАЗВОЈОТ 
НА СПОРТОВИТЕ ВО ПРИРОДА 
ОСОБЕНО ПЛАНИНСКОТО 
ТРЧАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА.

Почнувајќи од 2011, ТРЕКС е дел од 
повеќе од 25 настани во планинско трчање 
во Македонија. Секоја година – секоја 
година, според нашата статистика околу 
15% се нови натпреварувачи кои за прв пат 
учествуваат во нашите трки во природа.

ПОСТАВУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
НА СВЕТСКАТА МАПА НА ТРКИ 
ВО ПЛАНИНСКО ТРЧАЊЕ.

Сите настани на ТРЕКС се меѓународно 
верификувани планински трки со што се 
јавно и глобално објавени во Календарот на 
ИТРА (https://itra.run). Во следните години, 
организаторите ќе тежнеат во постепено 
подобрување на квалитетот на настаните 
што ќе овозможи да постане дел од Ultra-
Trail du Mont Blanc годишниот календар.

ПОТТИКНУВАЊЕ НА 
СЛЕДНИВЕ МОРАЛНИ 
ВРЕДНОСТИ КАКО ДЕЛ ОД 
ЕТИЧКОТО ОДНЕСУВАЊЕ 
НА СЕКОЈ ПЛАНИНСКИ 
ТРКАЧ И ВОЛОНТЕР:

Автентичност; Понизност; Ферплеј; 
Правичност; Почит кон другите; Почит кон 
себеси; Почит кон животната средина; 
Солидарност. Секој учесник е обврзан да 
се запознае и да ги почитува Правилата и 
прописите на настанот (кои ги вклучуваат 
и етичките вредности), со што очекуваме 
потоа, истите да се применуваат и 
во секојдневието на учесниците.
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влијание
во заедницата
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ПРОМОЦИЈА НА СПОРТОВИТЕ ВО ПРИРОДА

Планинското трчање е најбрзо растечкиот спорт во 
природа во светски рамки. Во 2019 низ светот имаше илјадници 
организирани трки кои се случуваат во национални паркови, 
заштитени подрачја и природни резервати. Меѓудругото, тие 
придонесуваат значајно да се зголеми економската добивка 
од вон-сезонски авантуристички туризам во планинските 
региони и местата со значајно културно наследство.

Водно-Матка Треилс, Охрид Ултра-Треил®, Крали 
Марко Треилс и Струмина Треил се меѓународни спортски 
настани во природа кои ги канат спортистите-аматери и 
професионалните планински тркачи да се натпреваруваат во 
неколку трки организирани според цврсти начела за заштита 
на природата, критериуми за безбедност и фер-плеј правила.

Планинските трки ги охрабруваат младите да развијат 
здрав и активен животен стил и промовира палета на можности 
за разни спортски активности и посета на места од интерес 
околу градот Скопје и Кањонот Матка, Националниот Парк 
Галичица и Преспанско-Охридскиот регион, околината на 
Прилеп и Пелагонискиот регион, и околината на Штип.

Долгорочната визија на ТРЕКС во следните 5-10 години е да 
го достигне својот целосен потенцијал и да понуди 5 настани 
со 15 планински трки со различна должина и тоа од 20 км, 40 км, 
60 км, 80 км, 100 км и 170 км на повеќе од 3000 натпреварувачи, 
како и да постане дел од престижните ултра-трки серијали. 
Сите наведени трки се креирани имајќи ги на ум вљубениците 
во природата со различни физички способности и искуство 
во престој во природа, приближувајќи им ја разноликоста на 
планинската средина: стрмни патчиња, шумски макадами, 
панорамски била, песочни плажи, „освојување“ врвови, итн.

ПРОМОЦИЈА НА АКТИВНИОТ ТУРИЗАМ 
И ОДГОВОРНОСТ КОН ПРИРОДАТА

Мисијата на ТРЕКС е меѓународната промоција на 
Македонија како препознатлива арена за организирање 
трки во планинско трчање од највисок ранг кои 
привлекуваат авантуристи од целиот свет.

Членовите на ТРЕКС се фокусирани на одржливо користење 
на постоечките планински патеки и шумски патишта во 
регионите каде што тренираат и ги организираат трките. 
Туризмот нуди суштински и уникатен начин да се привлечат 
посетители така што организаторите оддржуваат близок 
однос со локалната заедница и институции при бирањето на 
патеките за трките и битните природни и историски места.

Сите учесници на трките и јавноста се запознаваат со 
принципот „Не оставај траг“ за да ја почитуваат неговата важност 
и да го применуваат за време на трките. Веднаш зад последниот 
учесник, организаторот се грижи да ја остави животната средина 
„како што била“ претходно, потенцирајќи дека во природната 
средина треба да се ужива но и мора сите строго да ја чуваат.
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Спортување вон урбани средини

Trail (треил) преведено од англиски 
јазик на македонски значи патека (во 
природа), А пак trailrunning race претставува 
трка во трчање на долги растојанија која 
се одржува во природна средина и се 
карактеризира со минимално користење 
на асфалтни патишта. Растојанијата 
кои се совладуваат на овие спортски 
натпревари се од десетина километри па 
сѐ над 170 километри за ултра-трејлови.

Планини, шуми, полиња, пустињи 
  — овие трки на издржливост се одвиваат 
во сите типови на природен терен, 
вклучувајќи многу често и совладување 
на угорници, што значи дека од стартот 
до целта може да има значителна 
висинска разлика. Особеноста на 
теренот но и односот меѓу растојанието 
и висинската разлика се најмеродавниот 
приказ на тежината на трката.

Планинско трчање

 Планинското трчање (trail running) 
е дисциплина која што се прави во 
природно опкружување, со почит кон 
околината, понизност, солидарност и 
спортска етика. преку која ги откриваме 
своите способности предизвикувајќи 
се себеси вон нашата зона на комфорт. 
Овој спорт е втемелен врз универзално 
прифатени вредности кои ги споделуваат 
сите планински тркачи од целиот свет.

Во планинските трки има по нешто 
за секого! Трките се категоризирани 
според нивото на тежина. Ова рангирање 
е пресметано врз основа на нивната 
должина и висинската разлика. Системот е 
поставен врз метода „километар-напор“. 

Има 7 категории на планински трки 
од XXS до XXL. Секоја категорија на трки 
кореспондира со индексен број на ИТРА поени.

Нашите главни 

активности се 

промоција и 

управување со 

настани во 

планинско 

трчање. 

авантури
под отворено небо 
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Автентичност, 

понизност, фер-

плеј, почит, чесност 

и солидарност го 

чинат планинското 

трчање како една 

спортска дисциплина 

со силно изразени 

вредности, втемелени 

во етичкиот кодекс 

на трките.
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• Претседател на Р.С.Македонија Г-дин Стево Пендаровски
• Министерство за Внатрешни Работи и Гранична Полиција
• Министерство за економија
• Агенција за поддршка и промоција на туризмот
• Агенција за млади и спорт
• Град Скопје (и локалните јавни претпријатија)
• Општина Охрид (и локалните јавни претпријатија)
• Општина Прилеп (и локалните јавни претпријатија)
• Фондација Преспа-Охрид Нејчр Траст (ПОНТ)
• Делегација на Европската Унија во РСМ
• Национален Парк Галичица
• Црвен Крст на Скопје и планинско спасителна служба
• Црвен Крст Охрид и планинско спасителна служба
• Црвен Крст Битола и планинско спасителна служба
• Планинарски и атлетски клубови од Македонија.
• Клубови за планинско трчање од регионот и Европа.
• Европски аутдор магазини и портали.
• Приватни претпријатија.

При организација на трките, ТРЕКС соработува 
со повеќе државни институции, фондации, и 
приватни претпријатија меѓу кои следниве:

соработка
долготрајна

Што може една 
компанија да добие 
од потенцијалното 
спонзорство на 
трка во планинско 
трчање?

Да ја зголеми 
свесноста за 
своите производи? 
Да ја подобри 
продажбата? Да 
го зајакне имиџот 
на брендот?

Кои средства 
на трките можат 
потенцијално 
да овозможат 
соодветен 
реципроцитет 
за целите на 
спонзорот?
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спонзорство
За вашата компанија, поддршката на трките во планинско трчање 

може да значи зајакната општествена одговорност со поистоветување 
со нашите цели, промоција на вашите производи и услуги, афирмирање 
на бренд имиџот преку вредностите на планинското трчање (упорноста 
и фер-плејот, на пример), но и можноста вашите вработени да 
волонтираат на трките и да доживеат уникатно тим билдинг искуство. 

 Спонзорството може да биде во разни форми во зависност 
од видот на придонес што спонзорот го дава. Некои од 
вообичаените видови на спонзорирање се следниве:

»» Спонзорство во пари: Организаторот ги отстапува средствата на 
настанот на располаѓање на спонзорот во замена за парични средства. 
Ги разликуваме спонзорите како златен, сребрен и бронзен партнер.

»» Спонзорство во добра: Придонес со производи или услуги 
важни за успешната организација на еден настан.

»» Главен спонзор: Спонзорот ја добива привилегијата да го вклучи 
името на брендот како дел од името на настанот – можност преку која се 
стекнува најголемата вредност на една трка во планинско трчање.

»» Медиумско спонзорирање: Издавачите кои овозможуваат 
медиумско покривање на настаните на ТРЕКС во замена 
за нивна промоција за време на настанот.

Поради сето ова ТРЕКС се разликува од останатите. Вешто ги градиме 
сите етапи во развивањето на плодна соработка со спонзорите со мотив 
да се направи смел исчекор кон долгогодишен взаемен просперитет.

Колку работа ќе биде потребно за 
да се испорача спонзорството?

Како може една компанија да го 
оцени спонзорството и да прикаже 
дали претставувало успех за нив?

Како можат вработените во компанијата да 
имаат бенефит од спонзорството? Колку тие 
ќе придонесат во успехот на спонзорството?
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МОЖНОСТИ ЗА БРЕНДИРАЊЕ

ТРЕКС како организатор на настани 
на секој учесник, на ден пред трките 
доделува подароци спакувани во 
торбичка, и тоа: спортска маица 
од трката, водич на трката, стартно 
бројче, подароци од спонзорите итн.

А пак за време на настаните 
учесниците се во допир со предмети/
средства кои може да се брендираат: 
повеќе освежителни станици во текот 
на маршрутата, стартна и целна 
рамнина, финишерски медал, на 
крај и фотографии и видео од секој 
учесник од повеќе места од трката. 
Сето ова нуди одлична можност за 
посебно брендирање и промоција 
на идентитетот на вашиот бренд.
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КОМУНИКАЦИСКИ КАНАЛИ НА 
НАСТАНОТ Сите дигитални комуникациски 
канали на ТРЕКС допираат до 10,000+ 
кориснички профили неделно: 
»» веб страница на настанот 
»» фејсбук страница и фејсбук настан 
»» твитер и инстаграм профил 
»» периодичен е-булетин до сите учесници

РЕКЛАМИРАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
НА ПРОИЗВОДИ Можности учесниците да 
ги пробаат или тестираат вашите производи 
пред и за време на трките со поставување на 
ваш штанд на стартот или целта. Ова особено 
е интересено за оние брендови чии производи 
можат да бидат составен дел од тренингот, 
опремата или исхраната на тркачите.

ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА И ПОС 
МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ За време на 
денот на подигнување на стартните пакети 
може да се постави штанд или пак на целната 
рамнина каде што можеме да поставите ваш 
шатор, штанд и слично и на тој начин директно 
да ги услужите вашите потенцијални купувачи.

СОДРЖИНА (CONTENT)  
Може да го искористите настанот и 
фото и видео материјалите од него за 
да ги вметнете во вашите маркетинг 
материјали и да прикажете како луѓето ги 
користат вашите производи за време на 
настаните и да ги поврзете предизвиците 
во планинското трчање со придобивките 
од интеракцијата со вашиот бренд.

ТИМ БИЛДИНГ ИСКУСТВО  
Зошто на вашите колеги, клиенти или 
соработници да не им подарите незаборавна 
можност за себенадминување? Преку 
спонзорирање можете да добиете одреден 
број бесплатни стартни пакети и тоа 
да постане тим билдинг предизвик на 
корпоративно ниво. Тоа може силно да влијае 
кај вашите колеги преку поттикнување на 
здрави животни навики, зацврстување 
на меѓусебната доверба и соработка 
и поттикнување на натпреварувачкиот 
дух. Така и успехот на вашата компанија 
може да се вивне на повисоко ниво.

ЕКСПОНИРАЊЕ ВО МЕДИУМИ 
Сите настани на ТРЕКС генерираат значаен 
медиумски публицитет преку интервјуа и ПР 
текстови во повеќето локални и национални 
телевизии, печатени весници, радија и 
спортски и интернет портали. Прикажувањето 
на вашиот бренд преку овие канали, со 
потенцирање на вашата подршката или 
учество во вакви иницијативи, се значајни 
придобивки во маркетинг миксот.

ДА СЕ БИДЕ ПАТРОН  
Секоја компанија или организација што се 
здружува со нас ги наследува вредностите 
и имиџот на планинското трчање, што 
може да се искористи во севкупното 
позиционирање на вашиот бренд.

поврат на 
инвестицијата
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Главната целната група ја сочинуваат желни 

за авантуристички доживувања, мажи од 25-

44 години, кои се високо образовани со средни 

примања, најчесто се оженети и живеат заедно 

со брачниот другар и децата. Тие, кога одат 

на патување и одмори, патуваат со целото 

семејство. Живеат во Македонија, најмногу 

во Скопје, но третина од сите учесници 

доаѓаат од, претежно, Балканските земји.  

целнa
групa
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Помал сегмент се Милениалс, и 

машки и женски, кои се млади, сингл и 

осамостоени. Овој сегмент најверојатно се 

занимава редовно и често со спортските 

активности во природа и на отворено, 

а кои ги се дел од нашите настани.

Профил на личните особини

 » редовни корисници на социјални медиуми
 » фокусирани на остварување победи
 » ги привлекуваат искуства со одредена опасност
 » сакаат да преземаат ризици
 » сакаат да бидат надвор од зоната на удобност
 » уживаат во поседувањето скапи „играчки“ 

 

Придобивки од авантуристичките патувања 

 » подлабоко размислување за животот
 » излегување вон зоната на удобност
 » поддршка на локалните заедници
 » забава и возбуда
 » природа и пејсажи

15
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За да се подготви и одржи спортски настан на отворено – во 
природа, потребни се значителни човечки и материјални ресурси 
и неколку месечна работа. ТРЕКС е здружение во кое членовите 
- покрај своите семејни и работни обврски - волонтерски и од сѐ 
срце учествуваат во осмислување на настаните, во креирање 
на патеките, во подготовка на креативата и комуникациските 
средства, како и во самата организација за време на трките.

Први трошоци што се јавуваат при подготовка на секој настан 
се транспортни и логистички трошоци за да се извиди теренот и 
да се утврди најдобрата маршрута. Потоа, следуваат маркетинг, 
дизајн и комуникациски трошоци како што се креирање и одржување 
на вебсајтовите на трките, фејзбук рекламни кампањи и наем на 
рекламен простор во специјализирани списанија од Европа.

Благодарејќи на стручноста на дел од членовите на ТРЕКС, ние 
имаме развиено сопствен систем за електронско пријавување на 
учесници на настаните и систем за плаќање на стартнините. Истите тие 
членови отидоа чекор напред и развија електронски систем за мерење 
на времето и бележење на резултатите на учесниците во живо во реално 
време на нашите вебсајтови. За овој систем да функционира успешно 
имаме дополнителни телекомуникациски и банкарски трошоци.

подготовка на една

планинска
трка
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4 5
3Потоа, како се приближува денот на трките, имаме 

трошоци за брендирани подароци за учесниците како на пример 
маица, марама, чорапи и друга слична спортска облека. 
Истовремено, две недели пред секој настан, значителни 
човечки ресурси-волонтери се потребни за да се исчистат 
патеките од коров и да се маркираат на секои 20тина метра 
со црвено-бели ленти (кои се вадат после настанот).

Но и за време на самите трки имаме битни трошоци, на 
пример, на само еден од нашите три големи настани просечно 
учествуваат по 400 натпреварувачи и 70 волонтери: меѓу 
останатото за сите нив мора да се погрижиме од безбедносен 
аспект и да ангажираме планинско-спасителни тимови и 
медицински лица поради непристапниот планински терен.

Секој финишер очекува да го наградиме со медал и со 
подароци; на сите треба да им обезбедиме храна, вода и 
пијалоци на повеќе освежителни точки во текот на денот на 
трката; да најмиме фотографи и сниматели кои ќе го овековечат 
учеството на секој тркач на различни делови од трката. 

17



Спортската јавност го препознава ТРЕКС 

како пионер на организираното планинско 

трчање во Македонија. Во текот на цела 

деценија, ТРЕКС почна да организира повеќе 

настани кои годишно формираат целосен 

календар на трки во планинско трчање.

календар
на трки

Водно-Матка Треилс

Регион Скопски

Локација Планина Водно, кањон Матка

Прво издание: 2018

Традиција 5 издание

Дата: 02 АПРИЛ 2022

Трки: Водно-Матка Треил Маратон 40км

Водно Треил 27км

Водно ИзиРан 10км

Учесници: 500

Волонтери: 50

www.vodnomatka.mk
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Охрид Ултра-Треил® 

Регион Охридскo-Преспански

Локација Национален Парк Галичица

Прво издание: 2019

Традиција 4 издание

Дата: 13-15 МАЈ 2022

Трки: Охрид Ултра-Треил® 100км 

Галичица Ултра 60км

Самотска Треил 40км

Летница Треил 20км

Учесници: 350

Волонтери: 50

www.ohridultratrail.com

Крали Марко Треилс

Регион Прилепски

Локација Маркови кули, Трескавец, Козјак

Прво издание: 2011

Традиција 10 издание

Дата: 24 СЕПТЕМВРИ 2022

Трки: Козјак Треил 67км

Камена Баба Треил 34км

Трескавец Треил 16км

Учесници: 350

Волонтери: 50

www.kmt.mk

Струмина Треил

Регион Штипски

Локација околина на Штип

Прво издание: 2014

Традиција 7 издание

Дата: НОЕМВРИ 2022

Трки: Струмина Треил 18км

Учесници: 250

Волонтери: 20

www.trex.mk/strumina
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Главниот град Скопје е домаќин на планинската трка 
Водно-Матка Треилс, организиран од ТРЕКС, секоја 
година кон крајот на март. Овој целодневен спортски 
настан во природа се состои од три трки — планински 
маратон од 40км, треил трка од 27км и лесна но брза трка 
од 10км по падините на Водно и низ Кањонот Матка.

Учесниците за време на трките имаат прилика да ги посетат 
најубавите места на планината Водно, која нуди прекрасни 
места за набљудување на Скопската котлина и на планините 
кои ја опкружуваат — Скопска Црна Гора, Жеден, Караџица, 
Јакупица, Китка, а во далечина и живописниот Шарпланинскиот 
масив прошаран со остатоците од зимскиот снег.  
Водно изобилува со втапкани шумски патишта и благи падини, 
но на Матка стрмен и технички терен ги очекува учесниците.

Кањонот Матка и реката Треска како уникатна природна 
архитектура која е надополнета со мистичните манастири 
и цркви е заштитена област која изобилува со природни 
реткости и културни споменици од византискиот период.

водно-матка
треилс2 април 2022
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Водно-Матка Треилс

Регион Скопски

Локација Планина Водно, кањон Матка

Прво издание: 2018

Традиција 5 издание

Дата: 02 АПРИЛ 2022

Трки: Водно-Матка Треил Маратон 40км

Водно Треил 27км

Водно ИзиРан 10км

Учесници: 500

Волонтери: 50

www.vodnomatka.mk
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Охрид Ултра-Треил® е меѓународен спортски настан 
во природа кој се одржува годишно во Националниот Парк 
Галичица и Преспанско-Охридскиот регион, Македонија. Третото 
издание опфаќа 4 трки во планинско трчање и е закажан на 
средината од месец мај. Настанот е под покровителство на 
Претседателот на С.Р. Македонија Г-динот Стево Пендаровски. 

Заедничката маршрута го следи главното било во срцето 
на планината и Националниот Парк Галичица и преку козји 
патеки и макадамски патишта открива пејсажи кон двете езера 
Преспанското и Охридското – кои обземаат истовремено.

Трката која е носител на настанот - Охрид Ултра-Треил® е долга 
100 км и започнува на полноќ низ стариот дел од Охрид, низ неколку 
села покрај крајбрежјето кон живописниот манастир Св.Наум.

Таму, во рана зора, започнува втората трка „Галичица Ултра“ од 
66 км. Третата трка „Самотска Треил“ од 40 км ги носи учесниците од 
селата Пештани и Елшани горе на главниот срт каде што над градот 
Охрид сите трки се вркстуваат со најкратката – „Летница Треил“ 20 
км – која стартува од селото Велгошти кон заедничката цел во Охрид.

охрид ултра
треил14 мај 2022
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Охрид Ултра-Треил® 

Регион Охридскo-Преспански

Локација Национален Парк Галичица

Прво издание: 2019

Традиција 4 издание

Дата: 13-15 МАЈ 2022

Трки: Охрид Ултра-Треил® 100км 

Галичица Ултра 60км

Самотска Треил 40км

Летница Треил 20км

Учесници: 350

Волонтери: 50

www.ohridultratrail.com
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Крали Марко Треилс изобилува со митски и духовни мотиви 
и со вистинска мера го претставува духовното и културно 
наследство на пелагонискиот регион во Македонија кое 
ви го одзема здивот и ве тера да доаѓате повторно.

Најстарата и најпопуларна планинска трка „Трескавец 
Треил“ е долга 16км и започнува од Варош во Прилеп и преку 
Марковите Кули и пејсажни ритчиња ги носи тркачите кон 
Манастирот Трескавец (13 век) и потоа назад во Прилеп. 

Средната трка „Камена Баба Треил“ како и другите, 
започнува од Варошот и ја следи патеката до Манастирот 
Трескавец и оттаму продолжува низ вонземски карпести 
предели преку Камена Баба во вкупно 34км.

„Козјак Треил“ е најдолгата трка со должина од 67км и 
3600м. искачување низ технички терен и недопрена природа 
над најголемата македонска рамница Пелагонија.

Векови подоцна има единствена можност да се следат стапките 
на Крали Марко, да се истражува и да се постане современ херој!

крали марко
треилс24 сеп 2022
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Крали Марко Треилс

Регион Прилепски

Локација Маркови кули, Трескавец, Козјак

Прво издание: 2011

Традиција 10 издание

Дата: 24 СЕПТЕМВРИ 2022

Трки: Козјак Треил 67км

Камена Баба Треил 34км

Трескавец Треил 16км

Маркукуле 1км (детска трка)

Учесници: 350

Волонтери: 50

www.kmt.mk



ноември 2022

Струмина Треил

Регион Штипски

Локација околина на Штип

Прво издание: 2014

Традиција 7 издание

Дата: НОЕМВРИ 2022

Трки: Струмина Треил 18км

Учесници: 250

Волонтери: 20

www.trex.mk/strumina

Кратка ама слатка 
треил трка во околината 
на Штип. Должината од 
18 км / 750D+ е сосем 
доволна да ја истрчаш 
под полн гас на сам 
лактантен праг.

струмина
треил
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Секоја година во декември, целовечерниот филмски 
фестивал „Луѓе како нас“ е насочен кон промовирање на 
планинското трчање во Македонија како и кон привлекување 
на што повеќе луѓе кон спортовите во природа и отворено. 
Фестивалот започнавме да го организираме од 2014 
година во Скопје (во Кино Фросина или Кинтека).

Секогаш одлична програма и поканетите гости  го 
приближуваат светот на планинското и ултра-трчањето. 
Идејата и суштината на фестивалот е да се долови и 
прикаже челичната волја, карактер, мотивација и сите 
позитивни квалитети кои во себе ги крие овој спорт преку 
интересни видео записи, кратки филмчиња и дела.  

луѓе    како    нас
декември 2022

филмски фестивал
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Асоцијација за промоција и управување со проекти и настани во 
планинско трчање и други планински спортови

ТРЕКС - Скопје, Македонија
Адреса: Ибе Паликуќа 17, 1000 Скопје

Телефон и E-mail: +389 70 997 348 / info@trex.mk
Жиро сметка во Халк Банка: 270069272700140

Единствен матичен Број: 6927270
Единствен Даночен Број: 4058014518005

Претседател: Игор Јовановски

планинскопланинско
трчањетрчање


