ТРАДИЦИОНАЛНА ПЛАНИНАРСКА АКЦИЈА

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ПЛАНИНАРСКО СМУЧАРСКИ
КЛУБ - ''ЖЕЛЕЗНИЧАР'' КРАЉЕВО

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КРАЉЕВА

ВАС ПОЗИВАЈУ НА ТРАДИЦИОНАЛНУ ПЛАНИНАРСКУ АКЦИЈУ 05.11.2017. ГОДИНЕ (НЕДЕЉА)
СЕЛО СТАНЧА – ВРАНОВАЦ (ДЕО ПЛАНИНЕ ТРОГЛАВ) – СЕЛО РОЋЕВИЋИ
”Влада Републике Србије – Министарство омладине и спорта допринели су у реализацији
нашег пројекта за традиционалну планинарску акцију“.
Министарство омладине и спорта и Планинарски савез Србије уз помоћ планинарских клубова
организују активности на програму развоја здравих начина живота у Србији кроз пешачење и
планинарење. Са тим циљем позивамо грађане Краљева и из околине чланове планинарских
клубова да нам се придруже у недељу 05.11.2017. године.

ПСК ''Железничар'' Краљево године 2017. обежава 41 годину успешног рада од
оснивања и у 2010., 2015., 2016. години је на јединственој листи Планинарског савеза Србије
за учешће на републичким планинарским акцијама заузео прво место у Србији, (има око 150
клубова). За 2011. годину Заједница железничких спортских клубова Србије нашем клубу је
додељена диплома за изузетне резултате постигнуте у спорту, за 2012. годину додељена је
повеља “Капетан Миша Анастасијевић” у организацији Привредне коморе Србије и Медија
инвента из овог Сада за традицију и допринос развоју спорта и планинарства у Србији, за
2016. годину додељена је диплома заслужне организације града Краљева за развој
планинарства, туризма и спорта у Краљеву и околини.
ПРОГРАМ (НЕДЕЉА 05.11.,2017. ГОДИНЕ)
08,00 часова – полазак са кеја код атлетског стадиона
09,00 часова – село Станча
09,30 часова – отварање акције и полазак на стазу
11,30 до 13,00 часова – Врановац (685 мнв) део Троглава
Повратак у село Роћевиће
17,00 часова – завршетак акције и повратак за Краљево
Стаза је дужине око 10 км са успоном око 320 метара, при силаску је 360 метара. На овим
просторима почетком новембра 1915. године су се одвијале велике борбе између српске и
аустроугарске војске. До села Станча се стиже: у месту Богутовац са ибарске магистрале
скретање је за Лопатницу и Станчу (дужине око 30 км од Краљева), а до села Роћевићи се стиже
од Краљева пут за Каону и Гучу (20 км од Краљева).
Пријаве су до уторка 31.10.2017. године, Јовановић Драган, бр.тел.0648912243 и 064/3211144 и
на jgigoo@gmail.com,, Васиљевић Драган 064/6624597, Грујовић Андрија 064/4709458.
Биће нам задовољство видети вас у што већем броју на акцији.
ПСК ''ЖЕЛЕЗНИЧАР'' КРАЉЕВО
председник
Јовановић Драган

