Планинарски Савез Србије
Планинарски клуб Копаоник- Лепосавић

ПРОГРАМА ТРАДИЦИОНАЛНЕ АКЦИЈЕ ПСС- ШАТОРИЦЕ 2017.
Планинарски клуб ,, Копаоник'' из Лепосавића Вас позива на традиционалну планинарску
акцију ПСС-а, ,, Шаторице- 2017'', од 10. до 12. новембра 2017.год, која ће се одржати на
јужним венцима планине Копаоник под називом ,, Митров данак, хајдучки растанак''.
ПРОГРАМ АКЦИЈЕ:
*** ПЕТАК - 10.11.2017.год - Скуп учесника и пријаве у центру Лепосавића.
Ноћење у школи на подметачима (гратис). Могућност смештаја у хостелу Улије у
Лепосавићу (цена 500,оо дин), уз резервацију код организатора.
***СУБОТА - 11.11.2017.год -6,3о час - Организован превоз свих учесника акције из
Лепосавића до с.Мошнице.
1.Група -7,оо час- Полазак на успон маршутом: с.Мошнице, клисуром Бојатинске реке,
успон на Ђурков камен-1511м и Копривницу- 1630м. Спуштање гребеном Чардак- 1567м,
Цигански гроб- 1464м до рудника Жута Прла.
Дужина стазе око 18км са успоном око 1000м и спуштањем око 600м.
*Могућност продужене стазе, гребеном од Циганског гропа преко Локвица, до с.Копурић,
уз обилазак споменика ГШ-193.ЈВО, вештачког језера и површинског копа рудника Трепче
Дужина стазе око 23.км, са успоном око 1000.м и спуштањем око 700.мнв.
***НЕДЕЉА - 12.11.2017.год - 8,оо час- Успон из Лепосавића на Камиљу- 906м, са
повратком венцем преко Дубрава и Манастира Св.Петке до Лепосавића.
Дужина стазе око 10.км, са успоном око 500.м и спуштањем око 500.м.

***ИНФОРМАЦИЈЕ:
*** Акција је планинарског, а не такмичарског карактера и организује се према
Правилнику о организовању и извођењеу ТА Планинарског Савеза Србије.
***За учешће на овој акцији потребна је физичка припремљеност учесника за дводневну
средње напорну планинарску туру, адекватна обућа и одећа, чеона лампа, врећа за
спавање и подметач ( за смештај у школи) .
* ОРГАНИЗАТОР ОБЕЗБЕЂУЈЕ:
За све учеснике акције смештај и превоз учесника, ручак у суботу, учесничке књижице ,
печате врхова и другарско вече ,,Митров данак, хајдучки растанак''.
***КАКО ДОЋИ НА АКЦИЈУ:
-личним превозом до Лепосавића и
-редовним јавним превозом, аутобусом и возом до Лепосавића.
Могућност учешћа на акцији само у суботу- 1.дан, уз благовремену најаву.
Предлог организатора за коришћење аутобуског превоза нпр.из Београда повратна карта,
због коришћења попуста( Јое травел, Колашин превоз, Интертурс).
***ПРИЈАВЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ:
Водич бр.165.ПСС-а Кнежевић Радољуб- Раде - 062/ 281-282. knez003@mts .rs и
водич бр. 166. ПСС-а Пешаковић Дејан 065/ 288- 3583.skepo31@gmail.com
Пријављивање ОБАВЕЗНО за учешће до 08.11.2017.год.
***ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА, ПЛАНИНАРСКИ
САВЕЗ СРБИЈЕДОПРИНЕЛИ СУ У ЗНАЧАЈНОЈ МЕРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ НАШЕГ ПРОЈЕКТА
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ ДЕЛА НЕОПХОДНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЊЕГОВО ФИНАНСИРАЊЕ.
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