
 

СУСРЕТ ПЛАНИНАРА ВУЈАН 2017 

27. мај 2017. Горња Трепча 

Планинарски клуб ФРА из Чачка организује 41 сусрет планинара Србије Вујан 2017  који ће 
се одржати 27.05.2017. године на терену атомске бање (Горња Трепча), манастира Вујан и Великог 
Вујна 856 м. 

Стазе овогодишњих сусрета су I делом планинарске трансверзале ПК ФРА. 
- Стаза 1: Месна заједница Г. Трепча КТ 8 – Атомска бања (центар) КТ 1 – Манастир Вујан КТ 2 – 

Велики Вујан 856 м,   КТ 3 – Г. Трепча  - школа КТ 8 – 16,5 км. Стаза средње тешка. 
- Стаза 2: Месна заједница Г. Трепча КТ 8 – А.бања центар КТ 1 – Манастир Вујан КТ 2 – М.З. школа 

КТ 8 14 км. Лака. 
- Стаза 3: Индивидуални обиласци неке од стаза Атомске бање (Археолошко налазиште Соколица, 

Буковик и слично). 
ПК ФРА је реконструисао и припремио планинарску трансверзалу ФРА за добијање 

сертифката за наредних 5 година, очекује се долазак комисије на сусрете. 
Јединствена прилика за учеснике сусрета Вујан 2017 који су учествовали на сусретима 

Острица – Буковик 2016, могу добити дневник, нумерисану значку, беџ стаза Атомске бање по цени 
од 100,00 дин (промовисање трансверзале). Потребно је да клуб достави списак учесника сусрета 
2016. године са основним подацима и бројем планинарске књижице.  

 
ПРОГРАМ СУСРЕТА 

 
Датум: 27. мај 2017. године 
Место окупљања: Горња Трепча – школа 
Сатница:  8:00 – 9:30 – Дочек учесника, евиденција, отврање акције 
  9:30 – 10:00 – Полазак на стазе 
  10:00 – 16:00 – Обилазак стаза 
  16:30 – 17:30 – Ручак, подела награда, захвалница, дневника 
  18:00 – 19:00 – Завршетак сусрета 

Долазак у Горњу Трепчу – школа сопствени превоз. Организатор обезбеђује превоз са 
поласком у 8:15 испред Железничке станице (локомотива) за учеснике који долазе јавним превозом. 
ОРГАНИЗАТОР ОБЕЗБЕЂУЈЕ: 

Клубовима са највећим бројем учесника додељује пехаре (прва три места) 
Најстаријем учеснику-ци, најмлађем учеснику-ци додељује медаље (потебно је регуларно 

попунити образац – пријавни лист са датумом и годином рођења). 
Познато је да је ПК ФРА пре 40 година почео са храном, да је пре 15 година почео доделу 

награда (пехари, медаље). За ове сусрете иде још даље, додељује прелазни пехар кога ће сваке 
године преузимати најмасовнији клуб, дар месне заједнице Горња Трепча. Пехар прелази у трајно 
власништво када клуб – друштво испуни 5 пута најмасовнијег учешћа на сусретима. Водичима 
клубова са највећим бројем учесника на сусретима додељује медаље (прва три места). 

ХРАНА: Организатор обезбеђује ручак по цени од 150,00 динара. Обавезна пријава до 24. 
маја 2017. године до 20 часова. Понети прибор за јело. 

 



 
ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ: 

 
- Питке воде има у манастиру Вујан КТ 2. 
- Свака група од три или више чланова мора имати водича који одговара за понашање својих чланова 

на стази. 
- Водич је дужан да припреми списак са читко исписаним именима чланова своје групе на обрасцу 

Планинарског савеза Србије (у списку означити најмлађег и најстаријег учесника оба пола) и 
доставити га организатору на почетку похода, и преузме бонове за ручак. 

- Учесници стартују на сопствену одговорност.планинарски клубови – друштва заинтересовани за 
учешће на овим сусретима могу се најавити и добити ближа обавештења на E-mail адреси 
pkfraca@gmail.com и тел: 
060/660 15 09  Владан Марковић 
065/28 55 444 Зоран Ђоновић 

Сви учесници на стазу полазе добровољно, на соствену одговорност у складу са 
Правилником о безбедности ПСС и својим здравственим и физичким способностима, и уз 
поштовање наведеног програма. 

Молимо вас да ваш долазак најавите благовремено (пожељно до среде 24. маја), како би 
квалитетније планирали организацију сусрета. 

 
Влада Републике Србије, Министарство омладине и спорта и Планинарски савез Србије 

допринели су у значајној мери реаллизацији нашег пројекта обезбеђивањем дела неопходних 
средстава за његово финансирање. 
 
Добро дошли! 
 

 
  


