„Влада Републике Србије - Министарство омладине и спорта, Планинарски Савез Србије,
Град Ниш и Секретаријат за омладину и спорт допринели су у значајној мери реализацији
нашег пројекта обезбеђивањем дела неопходних средстава за његово финансирање“.

ПОЗИВНО ПИСМО
за учествовање на републичкој акцији ПСС-а

„23. Зимски успон на Трем“
23. фебруар 2019. године (субота)
Цењени планинари,
пријатељи планинарског спорта,
Планинарски клуб „Железничар“ из Ниша, организује Републичку акцију са успоном
на највиши врх Суве планине –Трем (1810 мнв).

Програм акције:
Петак 22.02.2019. године
Долазак учесника акције, пријављивање и смештај у Дому културе Горња Студенa почев од 17
часова. У дому је могућ смештај зa 100 учесника. Потребно је понети подметач и врећу за
спавање.
Постоји могућност смештаја и у приватној радиности у Горњој Студени и Нишкој бањи.
За смештај је обавезна најава најкасније до 17.02.2019. године. (контакти на крају позивног
писма)
Субота 23.02.2019. године
Окупљање учесника акције и пријава у „Штабу акције“ у Дому културе у Горњој Студени. Свечано
отварање акције испред Дома културе Горња Студена у 07.00 часова и полазак прве групе на
стазу. У 08.00 часова полазак друге групе. Стаза иде кроз селo Горња Студена, преко излетишта
и изворишта „Бојанине воде“ (890мнв), изворишта „Љубина чесма“ (1100мнв), превоја „Девојачки
гроб“ (1311мнв), гребеном Суве планине до врха „Трем“ (1810мнв), укупне дужине у једном правцу –
11,4 км. Након краћег задржавања на врху и фотографисања, следи повратак у село Горња
Студена, где ће у Дому културе у Горњој Студени бити организована подела топлог оброка свим
учесницима који су се пријавили „Штабу акције“. Цена бона за топли оброк (хлеб, пасуљ, салата и
чај) је 150 динара. Неопходно је понети са собом прибор за јело. Топли оброк ће се служити до

18.00 часова. У 18:00 часова је планирана додела захвалница, пехара и диплома и затварање
акције. Od 16:00 часова планиран је културно – забавни програм.
Недеља 24.02.2019. године
За заинтересоване ће у 08.00 часова бити организован одлазак на стазу правцем село Горња
Студена - „Мосор“ (985мнв) - укупна дужина стазе – 4,5 км. Након краћег задржавања и
фотографисања, повратак у „Штаб акције“.
По доласку у штаб акције у Горњој Студени обавезно је пријављивање учесника као и
пријављивање броја оброка са уплатом од 150 динара. Пријављивање се може извршити и на
Бојаниним водама, код дома Студенац. Обавезно понети прибор за јело. Најава броја учесника
најкасније до четвртка, 21. фебруара. 2019.
Организатор за све учеснике акције обезбеђује:
- књижицу успона и печат успона
- захвалнице за сва друштва – учеснике као и за најмлађег и најстаријег учесника акције
- за клуб са највећим бројем учесника обезбеђен је пехар
- лиценциране водиче на стази
- топли оброк по цени од 150 динара (обавезно понети прибор за јело)
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:
На стази је неопходно придржавати се упутстава водича као и одредба „Правилника о
безбедности и одговорности у извођењу планинарских активности“. Учесници акције учествују
на сопствену одговорност. Сви учесници морају имати основну планинарску опрему за зимске
услове и добру физичку кондицију. Приликом кретања гребеном Суве планине, најстроже је
забрањено приближавање ивици гребена, због постојања „стреха“ и опaсности од пада.
Вође и водичи група учесника су одговорни за своје групе.
Учешће малолетних особа, млађих од 16 година, само уз присуство родитеља/старатеља.
Учешће малолетних особа, млађих од 14 година, само на делу стазе до Девојачког гроба.
Молимо све учеснике да се придржавају упутстава водича акције и припадника Горске службе
спасавања.
Хвала!
Контакти:
Добривоје Николић: 061/168-77-71
Милена Јанковић: 061/310-09-24
Светозар Димитријевић: 064/237-62-39
Е-пошта ПК''Железничар'' Ниш: pkzeleznicarnis@gmail.com
За смештај:
- у Дому културе Горња Студена – Милена Јанковић 061/310-09-24
- у домаћој радиности у Горњој Студени – Најдан Златановић 018/649-934 066/9150040
- у Ски кући на Бојаниним водама – Зоран 064/225-56-54
- у Нишкој бањи- Зока 018 514 952 069 699 041

