
 
 

 

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

ул. Андрићев венац 2  Београд 
 

 

Предмет: Извештај са републичке планинарске акције „57. Јастребачки марш “ 

 

Акција је изведена 13.октобра /субота/ и 14.октобра  /недеља/ 2018.год на планини Јастребац. 

Марш је у календару планинарског савеза Србије  заведен као републичка акција у 2018. години. 

Обавештење - позиви за акцију послати су половином септембра 2018. год. на   е маил адресе 

клубова. Обавештење је садржало потребне податке предвиђене по Правилнику о републичким 

акцијама. 

 

Акција је окупила укупно 771 учесника, из 31планинарских организација и 5 школа 

Најмасовније планинарско друштво  на акцији и стази : ПСК „Јастребац“ Крушевац  226 учесника  и 

ђаци крушевачких школа, пре свега Гимназије Крушевац 179 учесника –  а од гостујућих друштава, 

ПСД „ Челик“ Смедерево  са 30    учесника.  

Најмлађи учесник : Инес Ђокић 2015. годиште  – ПСК „Јастребац“ Крушевац – прешла целу 

стазу 

Најстарији учесник: Стаматовић Драган - 1925.  годиште - ПК »Јастребац» Крушевац, прешао 

целу стазу 

Најмлађи и најстарији учесници  добили су захвалнице. 

13.октобар,субота  

 Окупљање учесника и регистрација  на платоу испред хотела Шатор  на Јастрепцу.  

Учесницимасе обратио Градимир Перић, председник ПСК"Јастребац",  поздравио све присутне 

госте  и остале учеснике и пожелео свима лепо време и успешан успон, а потом саопштио детаље 

стазe и распоред кретања.  

Акцију је отворио делегат ПСС и контролор Наташа Станковић Недељковић. 

Први дан акције изведен је у свему према предвиђеном програму са мањим кашњењем у старту због 

чекања планинара из Смедерева као и због касне пријаве учесника из појединих клубова и 

попуњавања обрасца за пријаву на лицу места.  

Стаза : Хотел Шатор –  кружни пут до Лисине испод Црног врха а потом преко Великог Летовишта 

до врха Бела стена 1.256 м.  Након одмора и уживања у лепом времену и погледу кренуло се ка 

Соколовом камену 1.025м - Добра вода -. Планинарски дом „Жарко Жарић“  

Дужина стазе 14 км ; успон 800 м / спуст 800 м 

Степен тежине – средње тешка тура. Долазак у планинарски дом око 15.00  часова. Разлика између 

чела и зачеља колоне је била око 20мин.  Стазу је прешло  590 учесника. 

Тура 2: Група ђака основних школа поведена је на краћу кружну стазу од хотела Шатор – црквица 

Св. Петке – кружни пут – планинарски дом. Укупно 71 учесник 

Дужина стазе 8 км, висинска рразлика 400 м 



 Након завршених планинарских тура  планинари су ручали традиционално богат и добар 

планинарски пасуљ, купус салата, хлеб. Дружење на ливади испред планинарског дома 

 

 

Временски услови на акцији су били изузетно повољни, сунчано и умерено топло:  

На акцији је учествовало 9 водича из ПСК „ Јастребац“ Крушевац .У току извођења акције  учеснике 

је обезбеђивала екипа  чланова ГСС-а, са теренским возилом Дустер. лекар спец.ортопед са 

теренским возилом. На платоу испред планинарског дома на Јастрепцу дежурала је екипа службе 

хитне помоћи Крушевац са санитетским возилом. 

На свим раскрсницама чланови ПК "Јастребац " су организовали обезбеђење и поред тога што су све 

раскрснице и стаза били видно обележени планинарском видљивом маркацијом и тракама 

упозорења. Водичи на челу, средини и крају колоне , као и припадници ГСС имали су обезбеђену 

комуникацију са организатором у планинарском дому као и међусобно путем радио станица. 

Сви учесници су  безбедно стигли до планинарског дома  до 15.30  часова где их је чекао ручак ( 

планинарски пасуљ са салатом и хлебом ). 

По завршетку ручка организатор је поделио захвалнице свим представницима друштава, 

најбројнијем друштву, најмлађим и најстаријем учеснику.  

Код учесника марша није било повреда нити озбиљнијих здравствених проблема.     

Свим учесницима подељено је: учесничка књижица са печатима марша и врха и налепница амблем 

ПСК Јастребац. 

 Учесници су враћени за Крушевац организованим превозом у 18.00  часова као  и сопственим 

превозом . У вечерњим сатима организовано је дружење мањег броја учесника у планинарском 

дому. 

 

Недеља 14.10.2018.  :  кружна стаза од хотела Шатор – црквица Св. Петке – кружни пут – 

планинарски дом. Укупно 110 учесника; Дужина стазе 8 км, висинска разлика 400 м 

 

Повратак за Крушевац редовном аутобуском линијом у 18 часова и сопственим превозом. 

Оцена учесника је позитивна и односи се на квалитет стаза и обележеност као  и на организацију 

акције – превоз , исхрана.  

Није било проблема ни примедби учесника  – а било је и  похвала од вођа екипа  планинарских 

друштава /клубова ( „ ретко где смо видели овако добро урађене и обележене стазе „ )  

Превоз учесника обављен по програму, без проблема. 

Акција је у медијима најављена и пре почетка и по завршетку.Чланови организационог одбора су 

гостовали на локалној телевизји.  

              На акцији није било представника локалне општинске власти ( истог дана се у Крушевцу 

одржавала седница градске Скупштине и примали гости поводом дана ослобођења града ) 

Акција је изведена уз финасијску помоћ Министарства за Омладину и Спорт- односно ПСС, 

и највећим делом средствима ПСК „Јастребац“ Крушевац. 

 

ПСК „ЈАСТРЕБАЦ“ СЕ ЗАХВАЉУЈЕ ПЛАНИНАРСКИМ КЛУБОВИМА - ДРУШТВИМА 

КАО И ПОЈЕДИНЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ НА МАРШУ И СВИМА КОЈИ СУ ПОМОГЛИ ДА 

БУДЕ УСПЕШНО ИЗВЕДЕН 

 

                                                                                           
 
                                                                                          ПРЕДСЕДНИК   
                                                                                   ПСК„ЈАСТРЕБАЦ“ КРУШЕВАЦ                    
                                                                                          Др Градимир Перић 

 


