PLANINARSKO – SMUČARSKO DRUŠTVO

"Ž E L E Z N I Č A R" Novi Sad
Railway Employ Alpine Club
Eisenbahner Bergsteigerverein

SRBIJA - NOVI SAD, Trg Galerija 4. tel/fax:021/529-978
Site:www.psdzeleznicarns.org.rs

E-mail:psdzeleznicar.ns@gmail.com

ПОВЛЕН-JАБЛАНИК
(ВАЉЕВСКИМ ПЛАНИНАМА У ПОХОДЕ)
(АКЦИЈА ИЗ КАЛЕНДАРА ПСС)
ПОЛАЗАК: у петак, 28.07.2017. године у 17,00 сати испред просторија друштва у улици Трг
Галерија 4, Нови Сад.
ПОВРATAK: у недељу 30.07.2017. године у вечерњим сатима, до 20,00 сати.

ПЛАН АКЦИЈЕ:
Петак, 28.07.;
17,00 полазак испред планинарских просторија у улици Трг Галерија 4, Нови Сад.
20,15 долазак испред пл.дома ПК“Повлен“, испод Великог Повлена. Подизање
шатора. Дружење. Ноћење.
Субота, 29.07.;
08:00 устајање. Доручак. Пријаве на акцију. Подела бонова за ручак.
09,00 свечано отварање акције.
09.10 полазак на стазу број 1, тешка, 20 км.
10,00 полазак на стазу број 2, средње тешка, 13 км.
11,00 полазак на стазу број 3, лакша стаза, 8,5 км.
15,00 повратак са свих стаза. Ручак. Дружење са домаћинима и учесницима акције.
16,00 подела захвалница. Одмор.
18,00 предавања и приказивања кратких филмова везаних за Ваљевске планине, Е-7
(Европски пешачки пут), као и филмова из кинотеке ПСС.
Недеља, 30.07.;
08:00 устајање, паковање шатора, доручак.
09:30 полазак на стазу број 4, лакша стаза, дужине 9 км.
13:30 повратак у камп.
15:00 затварање акције.
15:30 полазак за Нови Сад. Успутно стајање у Бранковини.
20:00 долазак у Нови Сад

ПЕШАЧКА ТУРА:
Пешачи се први дан: 20 км, 13км или 8,5км, по избору учесника. Други дан је пешачење у
дужини од 9 км. Домаћин обезбеђује водича на терену.
ОПИС СТАЗА:
Стаза број 1: планинарски дом, мост на Трешњици, Пашина раван, Прокићи, Новаковача,
Јабланик (1274 м/нм) и назад-кружна стаза.
Стаза број 2: три врха Повлена.
Стаза број 3: планинарски дом, Велики Повлен, Средњи Повлен, Плоча, слап Цетиње.
Стаза број 4: планинарски дом, врх Беден (1256 м/нм) и назад-кружна стаза.
ОПРЕМА: планинарска, прилагођена временским условима (планинарске ципеле, ранац,
лаганија гардероба, дукс за увече, лаганија јакна, кишна кабаница, камашне, важећа лична
карта, планинарска књижица са плаћеном маркицом за 2017.годину, оверена здравствена
књижица). Обавезно је понети сопствени шатор, подметач, врећу за спавање, прибор

за личну хигијену и батеријску лампу.

PLANINARSKO – SMUČARSKO DRUŠTVO

"Ž E L E Z N I Č A R" Novi Sad
Railway Employ Alpine Club
Eisenbahner Bergsteigerverein

SRBIJA - NOVI SAD, Trg Galerija 4. tel/fax:021/529-978
Site:www.psdzeleznicarns.org.rs

E-mail:psdzeleznicar.ns@gmail.com

ХРАНА: из ранца. Обезбеђен је ручак по доласку са пешачке туре у суботу по цени од 250
динара, (пријавити приликом пријаве за акцију, ако сте за ручак. Плаћање лично по доласку
у камп). У питању је наравно планинарски пасуљ са хлебом и салатом. За остале оброке за
време боравка у кампу такође се пријавити водичу, да би се на време пријавило
организаторима, ако сте заинтересовани, док је плаћање лично у самом кампу приликом
доласка. Понети порцију и прибор за јело. Пријаве за храну до 27.јула. код Горана

Зубића.
ПРЕВОЗ: сопственим (личним) аутомобилима. Трошкове превоза путници плаћају између
себе за сваки аутомобил посебно, у зависности са ким се возе. Приликом пријаве за акцију
напоменути да ли имате приватни аутомобил којим би се могло ићи на акцију или не.
СМЕШТАЈ: у сопственим (личним) шаторима.

ЦЕНА: све трошкове учесници сносе сами и на лицу места. Превоз се плаћа у
зависности којим се аутомобилом возите лично возачу. Ручак у суботу је 250 динара
и плаћа се организаторима на лицу места.
ПРИЈАВЕ: најкасније до 27.јула код ЗУБИЋ ГОРАНА на састанцима друштва
четвртком од 19 сати, електронским поштом на goranzubicns@gmail.com и
телефоном 063/82-50-805.
НАПОМЕНА: организатор за све пријављене учеснике акције обезбеђује учесничке
картоне и печате врхова. Куповином ручка се помаже завршетак изградње
планинарског дома. Такође организатори обезбеђују бесплатно осветљено место за
постављање шатора учесника, као и основне хигијенско-санитарне услове (тоалет,
туш, чесме са пијаћом водом).
НАПОМЕНА: постоји могућност смештаја мањег броја планинара у дому, по цени
од 300 динара, или у приватном смештају у близини дома по цени од 500-600 динара
за ноћ. За овај смештај је потребно позвати директно домаћина и организатора
акције и уплатити износ, као резервацију. Предност имају они који се раније
пријаве. Број телефона за пријаве је 0646411240, код Љиљане.
НАПОМЕНА: сваки учесник иде на сопствену одговорност у складу са правилником о
безбедности Планинарског савеза Србије. За евентуалне здравствене проблеме који се не
пријаве водичу пре поласка на акцију, водич не сноси одговорност.

ОРГАНИЗАТОР И ВОДИЧ:
ЗУБИЋ ГОРАН
Лиценцирани водич ПСС, мб182

