
 

          Шта је заправо спортско-туристички пројекат „Невероватних 10.110 

километара Русије“, који ће бити реализован уз информативну и организациону 

подршку РГО у години прославе 75. годишњице победе над фашизмом и 175. 

годишњице стварања Руског географског друштва? 

— то је искушење за јаке духом и могућност да опробају своје снаге у једној или више 

етапа, током којих ће учесници имати прилике да доживе невероватан спој утисака и 

превазилажења препрека. 

 — то је панорамска мотоциклистичка екскурзија по Русији у дужини од око 10.000 

километара за 10 дана од Севастопоља до Владивостока 

— то је 13 дана за оне који се одлуче за све три етапе, проживљених у јединственој 

тежњи, у друштву блиских духом, следећи мото - „Удишем ветар, живим пут“ 

— то је путовање са невероватном динамиком промена стихија, природе, временских 

зона, пејзажа и етничких група. Кратки, али врло живописни сусрети на путу, 

спознавање себе у новом споју услова. Спознајући Русију ми спознајемо себе и 

померамо уобичајене границе својих могућности. Они који су осетили со мора и 

суштину пута - то се може рећи за учеснике у пројекту.  

— то је могућност за многе нове сусрете током тренинга и прелажења нових маршрута, 

могућност да се стекну пријатељи из Русије, Србије и других земаља. 

          Прва етапа – спортска – пливање 10 км на отвореном мору. Време на првој етапи 

ограничено је на 10 сати (што је једнако непостојању ограничења), стил пливања је 

слободни, место одржавања је Крим, као симбол поновног успостављања историјске 

правде и враћања полуострва Руској Федерацији. Рута је или пресецање неког залива 

(на пример, два пута по 5 километара), или дуж обале, или старт са платформе до обале. 

Награђивање и поздрављање учесника на територији Константиновског утврђења. 

Разматра се могућност организовања паралелног савладавања дистанце на дасци за 

сурфовање. 

          Друга етапа почиње сутрадан ујутро. Мото-туристичка. Старт од седишта РГО 

са Константиновског утврђења. 10 хиљада километара (најмање) од Севастопоља до 

Владивостока. На мотоциклима. Преко целе Русије. За 10 дана. Ноћење на 

припремљеним местима. Кретање – свако темпом који му највише одговара. Свраћања 

на посебно значајна/интересантна места дуж руте. Кратки сусрети с представницима 

неких регионалних одељења РГД. Ова етапа реализована је у истој или сличној форми 

већ 7 пута. Овог пута ће можда бити организована спуштања до река Русије које ће се 

прелазити (Волга, Ишим, Иртиш, Об, Јенисеј, Амур) и језеро Бајкал. Ручак на обали. 

Сусрети с локалним мотоциклистима и мото-путницима. Кратки, али за памћење. 

Никакве трке, јер су путеви јавни. Испуњење норме. Пример калкулације за 24 часа: 

просечна брзина – 85 км/час, 13 сати на путу, то је 1.105 км, 4-5 сати за точење горива, 



ручак, састанци, 6-7 сати за спавање. Финиш на Безименом утврђењу тврђаве 

Владивостока и прелазак на место старта треће етапе. Можда ће бити потребан један 

дан одмора. 

          Трећа етапа. Спортско-туристичка. Пешачење/трчање 100 километара за 24 сата 

по Хасанском рејону Приморског краја, са свраћањем у национални парк „Земља 

леопарда“. За сада нема спремне руте, али већ су почеле припреме за њено постављање 

и обележавање. До почетка етапе биће организована могућа окупљања. Касније ће 

„стаза“ моћи да живи независно, повећавајући атрактивност региона за активне туристе 

и путнике. Пилот и други пролазак биће у групи, а затим је могућ појединачни пролазак 

на време, са елементима оријентиринга, освајањем „контролних тачака“, проналажење 

руте по координатама итд. 

          За све 3 етапе – 12 или 13 дана. После завршетка – дан одмора и након тога 

финалне манифестације и награђивање учесника дипломама у Владивостоку или код 

споменика „Херојима Хасана“. После тога за учеснике екскурзија на најјужније острво 

Русије – Фуругелма (национални парк) и вечера на рту Назимова. 

          Додатно интересовање изазива то што још нико у свету није на овај начин 

повезивао етапе. А и колико уопште има земаља по којима може да се пређе 10.000 

километара? 

          Да би пројекат сигурно добио ознаку међународног, требало би да постоје 

учесници из других земаља, а најлогичније је да се они пре свега потраже у 

пријатељској Србији, где функционише јединствени Центар РГД. 3-4 учесника из 

Русије и 2-3 из Србије могу да сачињавају руско-српски тим уз подршку Центра РГД у 

Србији, што ће га додатно позиционирати. Након тога моћи ће да се направи прича која 

ће бити објављена у медијима, о припреми учесника, тестирању снага на другим 

кратким пливачким и атлетским тркама, малом мотоциклистичком путовању и 

отварању руте по Србији. Старт прве и друге етапе пројекта одржаће се у граду-хероју 

Севастопољу. Траса рели вожње проћи ће поред још два града хероја, Керча и 

Волгограда, а завршиће се у граду војничке славе, Владивостоку. И пролажење све 3 

етапе биће посвећено сећању на оне који су дали своје животе у име Победе над 

фашизмом. 

Тако ће, уз подршку РГД и Центра РГД у Србији, у години обележавања 175. 

година од оснивања Друштва, први пут бити отворена нова страница спортско-

туристичких многоетапних такмичарско-едукативних рута. Истовремено ћемо 

покушати да направимо још и филм о припреми тима, о трасама и интересантним 

местима у Србији која смо открили и у којима смо боравили током припрема. 

          Такође ћемо покушати да привучемо продавце мото-технике, који ће можда моћи 

да ставе на располагање своје мотоцикле за савладавање трасе. На пример Honda. Али 

притом рачунамо на себе и спремамо своје мотоцикле. 

          Стално сарађујемо с информативним агенцијама, новинарима, бајкерским и 

спортским друштвима. 

          Дугорочно - редовна годишња спортско-туристичка међународна 

манифестација која се трансформише по етапама уз подршку РГД и Центра РГД 

у Србији. 


