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ПОЗИВНО ПИСМО 

ЗА РЕПУБЛИЧКУ АКЦИЈУ „10.  ВРАЊСКИ ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН“ 

- ЈУБИЛЕЈ - 

27.-28.08.2016. године 

 

 

 

  ПК ''ЖЕЛЕЗНИЧАР 2006'' ВРАЊЕ, у години јубилеја,  организује републичку 

акцију 10. Врањски планинарски маратон. Постојимо 10 година и исто толико 

организујемо НАШ и планинарски маратон. Позивамо Вас да нам се придружите, и 

допринесете успешној организацији нашег јубилеја на планинама у непосредној 

околини града Врања. 

 
ПРОГРАМ: 

 

ПЕТАК 26. август 2016. године 

Дочек и смештај учесника 10. Врањског планинарског маратона у времену од 16:00 часова 

до 23:00 часова у просторијама Дома ученика ''Сима Погачаревић'' Врање, ул. Моше 

Пијаде бр. 41. Могућ је смештај и у сопственим шаторима у дворишту дома. 

 

СУБОТА 29. август 2015. године 

08:00 - 08:30 часова, скуп планинара, пријава и свечано отварање Републичке акције 10. 

Врањски планинарски  маратон  испред  градске скупштине, са ког места је предвиђен и 

старт за све учеснике маратона. 

 

1.Стаза Mаратона (22 км) - Полазак је у  09:00 часова, стаза иде преко туристичке 

знаменитости „бели мост“ св.Николске цркве, преко „жуте воде“ до источног врха планине 

Пљачковице односно „Шиљатог камена“. Са  врха се пружа предиван поглед на панораму 

града Врања и целе врањскњ котлине. Након получасовног одмора кренуће се даље пут 

планине Грот (1327 мнв) што нам је циљни врх ове стазе. Са Грота се спуштамо до 

Мирковог кладенца где ће бити организовано планинарско дружење. Висинска разлика је 

900м. 

2.Стаза Задовољства (10 км)  - Полазак  је у  09:30 часова. Аутобусима ћемо се 

превести до средњовековног утврђења Марково кале, одакле ће се стазом кроз малу реку 

препешачити до Мирковог кладенца на заједничко дружење. Висинска разлика 200 м.  

 

 13:00 - 18:00 часова, на Мирковом кладенцу, дружење, културно забавни програм 

уз музику и додела захвалница. 

 18:30 полазак са Мирковог кладенца до Гоча одакле ћемо се организиваним 

аутобусима спустити у Врање.  

 19:30 крај акције 

 

 

 

 

 

 

 
Планинарски клуб 

“ Железничар 2006“ Врање 
Ул. К.С.Првовенчаног бб, Бид зона 



 

 

 

 

 

НЕДЕЉА 28. август 2016. године (само за оне који желе да продуже боравак у Врању) 

 

09:00  часова, скуп планинара, испред градске скупштине и одлазак до оближнјег 

излетишта или неку другу планинарску дестинацију по договору са учесницима 

 

НАПОМЕНА: Стазе Врањског маратона пролазе углавном кроз шумовите пределе, 

планинарским стазама и пределима обраслим ниским растињем., На стази им воде 

али због могуће врућине се препоручије да свако понесе на стазу по 2 литара воде.  

 

СМЕШТАЈ: детаље о цени смештаја ћемо доставити у следећем позивном писму.  

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ: молимо да пријаве учесника доставите на предвиђеном обрасцу 

Планинарског Савеза Србије, који је у прилогу позивног писма. Ради сагледавања броја 

учесника молимо Вас да пријаве (писане, мејлом или телефоном) доставите најкасније 

до 23.08.2015. године. 

 

ПРЕВОЗ: у Суботу 27.08.2016. године ће бити организован бесплатан аутобуски превоз на 

релацији Врање – Марково кале и, у повратку, Гоч – Врање. 

 

 

НАПОМЕНА: За обе стазе је потребна планинарска опрема за летње услове. Сви 

планинари узимају учешће на стазама маратона на сопствену одговорност и лично су 

одговорни за своје психо-физичко и здравствено стање. 

 
ДОБРОДОШЛИ НА ЈУБИЛАРНИ 10. ВРАЊСКИ  ПЛАНИНАРСКИ 

МАРАТОН! 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ на телефоне: 

Срђан Стошић – Јежа 064/ 836 78 65   ПК ''ЖЕЛЕЗНИЧАР 2006'' ВРАЊЕ 

Станиша Марковић  069/ 219 46 50                               председник Срђан Стошић, с.р. 

 

--------------------------------------------- 

 


