Влада републике Србије Министарство омладине и спорта и
град Београд - Градски секретаријат
за спорт и омладину, допринели су у
значајној мери реализацији наших
пројеката обезбеђивањем неопходних
средстава за њихово финансирање

Планинарски савез Србије, Планинарски савез Београда и ПСК „Авала“ позивају вас на

МАЈСКИ

СПОРТСКИ

ДАН

Околина Авале и планинарски дом „Чарапићев брест“
20. и 21. маја 2017. (субота и недеља)

ПРОГРАМ
А. Планинарске пешачке туре
Б. Планинарско оријентационо такмичење
Београда (прво коло)

за лигу ПС Србије (друго коло) и Првенство

В. Турнир у малом фудбалу

СУБОТА 20. МАЈ 2017.
А. Планинарске пешачке туре
Тура 1. Спомен парк Јајинци – Раковички поток – Разбојиште – Бели Поток – извор
Каменац – врх Авале – извор Ладне Воде - планинарски дом „Чарапићев брест“
Скуп учесника је на улазу у Спомен парк Јајинци до 9.30 h. Аутобуси број 400, 401, 402, 403, 404,
405, 406, 407, 408 који полазе са Трошарине.
Полазак на туру у 10.00 h.
На пешачку туру могу да иду планинари и сви заинтересовани љубитељи Авале. Саветујемо да сви
учесници своју обућу и одећу прилагоде временским условима. ПСК „Авала“ обезбеђује стручну
водичку службу.
ПСК „Авала“ је обезбедила ручак по цени од 200 динара. Бон се купује приликом пријаве, пре
поласка на туру. Прибор за јело није потребан.

Тура 2. Ђачка стаза
Скуп ученика основних школа из Белог Потока, Пиносаве и Рипња до 9.30 h код „Шумске куће“ у
подножју Авале – Пиносаве. Полазак на туру у 10.00 h.
По завршетку пешачке туре, код планинарског дома „Чарапићев брест“, ученици основних школа ће
имати кратко упознавање са оријентиринг спортом и учествоваће у промотивном оријентиринг
такмичењу.
ПСК „Авала“ је обезбедила, за све учеснике пешачких тура, чај као освежење.
У 15.00 h ће бити додељене захвалнице клубовима и школама, а најмлађем и најстаријем учеснику
пехар и диплома.

В. Турнир у малом фудбалу
ПСК „Авала“ у сарадњи са кафе клубом „Че“, организује турнир у малом фудбалу на терену код
планинарског дома „Чарапићев брест“ на Авали.
Пријаве такмичарских екипа до 19. маја на мејл psdavala@mts.rs
Такмичење се одвија према Правилнику Фудбалског савеза Београда.
Награде: Пехари и дипломе за прва три места, пехари за најбољег стрелца и најбољег голмана.
За све такмичаре ПСК „Авала“ је обезбедила ручак по цени од 200 динара. Бон за ручак се купује
приликом пријаве екипа. Прибор за јело није потребан.
Након завршетка турнира, проглашење победника.

НЕДЕЉА 21. МАЈ 2016.
Б. Планинарско оријентационо такмичење за лигу ПС Србије (друго коло) и Првенство
Београда (прво коло)
Овогодишње такмичење, у склопу „Мајског спортског дана“, има меморијални карактер и посвећено
је Владимиру Влади Шикићу, дугогодишњем члану ПСК „Авала“.
Екипно планинарско оријентационо такмичење по правилима Планинарског савеза Србије.
Постављачи стаза: Никола Спасковић, Саша Војновић.
Контролор: одређује Комисија за планинарску оријентацију ПСС-а.
Пријаве:
До петка 19. маја у просторијама клуба ПСК „Авала“ Мурска 14, тел.011-3860-064 у периоду од 1115 h; технички секретар Гордана Бајић-Шоботић или Е-mail psdavala@mts.rs
На дан такмичења до 8.30 h у планинарском дому „Чарапићев брест“ на Авали.
Стартнина: 300 динара по екипи, пионири и пионирке – бесплатно.
Карта: Размера 1 : 25 000, Е 10 м.

Сатница:
-

За категорије пионири, пионирке, јуниорке и ветеранке - извлачење стартних бројева у 9.00 h
у планинарском дому „Чарапићев брест“. У 10.00 h старт прве екипе из пл. дома „Чарапићев
брест“.

-

За категорије јуниори, сениори, сениорке и ветерани – извлачење стартних бројева у 9.00 h,
ПСК „Авала“ обезбедила је бесплатан превоз до старта. У 10.00 h старт прве екипе.

Проглашење победника за све категорије у планинарском дому „Чарапићев брест“ у 15 h.
ПСК „Авала“ је обезбедила меморијални пехар за клуб са највећим бројем такмичарских екипа.
Такмичари у свим дисциплинама наступају на сопствену одговорност.
Награде: За три првопласиране екипе у свим категоријама обезбеђени су пехари, медаље и дипломе.
За све такмичаре ПСК „Авала“ је обезбедила ручак по цени од 200 динара. Бон за ручак се купује
приликом пријаве екипа. Прибор за јело није потребан.
За све који желе да користе смештај у планинарском дому „Чарапићев брест“ у поткровљу дома са
својом врећом за спавање – смештај је бесплатан.

Скрећемо пажњу планинарским и оријентационим клубовима да њихови такмичари морају
имати обављен лекарски преглед!

ДОБРОДОШЛИ НА АВАЛУ!
Председник ПСК ”Авала”
Слободан Гочманац

