МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Планинарски клуб,,Берим''- Зубин Поток Планинарски клуб ,,Копаоник''- Лепосавић
ТРАДИЦИОНАЛНА ПЛАНИНАРСКА АКЦИЈА ПСС-а - ,,РОГОЗНА- 2018''
Позивамо Вас на пролећни дан планинара, десету традиционалну планинарску акцију
ПСС-а ,,Рогозна-2018'', која се изводи на планини Рогозна према следећем програму:
*Петак-20.04.2018.год. –Скуп учесника у ОШ с. Грубетиће, удаљено од магистралног пута
Нови Пазар- Рибариће око 12.км. Организован превоз учесника из Лепосавића- 18 час,
преко Рашке и Н.Пазара.Смештај и ноћење на подметачима.
*Субота-21.04.2018.год.- 08,оо час- Полазак на стазу: с. Грубетиће- 960м, с. Отес,
Јелечград- 1262м, Црниврх- 1479м, с.Витаково, с.Бубе. Ручак, смештај и ноћење у ОШ
Бубе.
Дужина стазе око 20 км, са успоном око 850м и
спуштањем око 950м.
*Недеља- 22.04.2018.год –08,оо час- Полазак на кружну стазу ОШ Бубе, Бубски шиљак1282м, са повратком.
Дужина стазе око 8км, са успоном
око 300 м и спуштањем. Организовани превоз за све учеснике до Лепосавића, уз
обилазак језера Газиводе, споменика Арсенију Чарнојевићу, Ибарског Колашина,
манастира Бањска, идр... ***Зависно од интересовања могућност организовања дуже
гребенске етапе из с. Бубе, са успоном на Млјечњак-1343м, с.Јунаке, Церовик-1222м,
с.Ловац до манастира Бањска. Дужина стазе око 30км, са успоном око 700м и
спуштањем око 950м.
*НАПОМЕНА: За учешће
на овој акцији обавезна је физичка припремљеност, врећа за спавање, подметач и
порција за јело. Котизација 500,оо дин.
*ИНФОРМАЦИЈЕ: Организатор обезбеђује превоз учесника из Лепосавића, Рашке и Новог
Пазара до с.Грубетиће, ручак, два преноћишта у школама и превоз опреме из с.Грубетића
до с.Буба, као и превоз учесника и опреме до Лепосавића.
***Пријаве и информације обавезне до среде 18.04.2018. год. Уз пријаву молим да
доставите: име клуба, име и презиме, ЈМБГ, бр.пл.књ. учесника.
Жељко Добрић- 065 46 88 266 – dobric88@hotmail.com.
Водич бр.165. ПСС-а
Радољуб Кнежевић- Раде- 062 281-282 и knez003@mts.rs

Влада Републике Србије- Министарство омладине и спорта и Планинарски Савез Србије
допринели су у значајној мери реализацију нашег пројекта обезбеђивањем дела
неопходних средстава за његово финансирање.

