ОБAВЕШТЕЊЕ
Планинарски савез Србије и планинарски клуб „Победа“
организују дводневни курс из маркације на Рајцу
од 5 do 6. новембра 2016. године
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ПРОГРАМ КУРСА ИЗ МАРКАЦИЈЕ 2016.
Субота, 05. новембар
08:45 – 09:00 Отварање курса и уводна реч
09:00 – 09:45 Планинарске стазе и путеви
- историјски осврт на обележавање у свету и код нас
- дефиниције
- употреба стаза и путева
- категоризација путева
9:45 – 10:15
кафе пауза
10:15 – 11:00 Поступак отварања планинарских путева
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значење мреже путева
постојеће и нове мреже путева
катастар стаза
поступак реализације отварања нових планинарских путева
и стаза
11:00 – 11:45 Обележавање планинарских стаза и путева
- основне ознаке
- посебне ознаке
- додатне ознаке
- зимске маркације
- шумске ознаке
- обезбеђивање пута и сређивање пречица
11:45 – 12:15
пауза
-

12:15 - 13:00 Очување природе, архитектонских и културних објеката при
маркирању
- природни услови, заштићена природна добра, вредности и
реткости, природна разноврсност
- тло
- облици предела (природни, културни, урбани)
- карактеристике појединих висинских појасева и могућност
кретања
- утицај кретања на околину и подлогу
13:00 – 15:00 пауза за ручак
15:00 – 15:45 Техника маркирања
- избор врсте маркације дуж стазе
- израда маркација и усмерних табли
- постављање маркације (теорија и пракса)
- оруђе и материјали за означавање и одржавање
планинарских путева
15:45 – 16:15 кафе пауза
16:15 – 17:00 Техника маркирања (наставак)
- лична заштитна средства
- опремање контролних тачака (уписна књига, печат, кутија)
- дневник маркирања
17:00 – 17:45 Документација означавања планинарских путева и стаза
Недеља, 06. новембар
08:45 – 12:30 Практичан рад на терену
13:00 – 14:00 ручак
14:00 – 14:30 Подела диплома
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Локација: Рајац, планинарски дом «Чика Душко Јовановић»
Организатор: Планинарски савез Србије, Планинарски савез Београда и
планинарски клуб «Победа»
Предавачи и демонстратори: Б.М. Мићић, Б. Божовић, Угљеша Гвозден,
А. Лекић, Б. Милосављевић, Ј. Дућак
Број учесника: 40 учесника, по редоследу пријављивања и уплати котизације
Начин пријаве: писмено, преко канцеларије Савеза и уплате на рачун Савеза
Цена курса: 600 динара. Уплата на рачун 355-1032012-41 Планинарски савез
Србије
Сврха уплате: курс из маркације
■ ■ ■
Цене у Дому: 3 оброка (доручак 150; ручак 500; вечера 250) – 900,00 динара
спавање – 600 динара у собама (40 места)
250 динара у поткровљу – са постељином и
200 динара у поткровљу у сопственој врећи (30 места)
Уплате за смештај и исхрану на рачун 355 – 1024872 - 24, ПК „Победа“ или на
лицу места.
Сврха уплате: исхрана и/или спавање за курс из маркације.
У случају прекорачења броја, могуће је спавање у Одмаралишту Поштанске
штедионице уз услове које ћете добити од канцеларије Савеза.
■ ■ ■
Сваки учесник добија: писани материјал, Диплому о завршеном курсу, кафе и
киселу воду у паузама предавања.
Напомена: Сви који желе да се укључе у обележавање деоница Европских
пешачких путева кроз Србију, морају имати завршен курс из маркације!
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