ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

П Л А Н И Н А Р С К И К Л У Б „В Р Б И Ц А“
Вас позива на

16. поход
„КАРАЂОРЂЕВИМ СТОПАМА“
27. април 2019.

ТРАДИЦИОНАЛНА П Л А Н И Н А Р С К А А К Ц И Ј А
Планинарског савеза Србије
Поздрав!
Планинарски клуб „Врбица“ из Велике Плане
организује 16. поход планинарском (брдском)
стазом “Карађоревим стопама” који ће се
одржати 27.04.2019. год. у склопу обележавања
Дана општине Велика Плана.
Поход се ове године одржава као
традиционална планинарска акција ПСС, па се
надамо да ћете узети учешће на овом походу.
И ове године полазак на поход ће бити од
градског базена у Великој Плани, а завршиће се у
центру села Радовање, у чијем атару је 1817.
године настрадао Карађорђе.
Добродошли!

ПРОГРАМ АКЦИЈЕ
Датум: 27. април 2019. године.
Место окупљања: Велика Плана, градски базен
Сатница:
07,30 – 09,00 – пријем учесника и евиденција
09,00 – 09,15 – отварање акције
09,30 – 14,30 – полазак на поход, обилазак кратке стазе
09,15 – 16,00 – полазак на поход, обилазак продужене стазе
16,30 – 18,00 – ручак, подела захвалница и дружење
18,00 – 18,30 – испраћај планинара
18,30 – 18,45 – превоз планинара који долазе сопственим или јавним превозом,
аутобусом од Радовања до Велике Плане

16. поход „Карађорђевим стопама“ биће организован преласком две стазе за које се
планинари могу определити:
а) кратка стаза – плава боја (10 km, 300 m успона) - КТ1 и КТ4
б) продужена стаза – црена боја (21 km, 700 m успона) - КТ1, КТ2, КТ3 и КТ4

Стазе су са малом надморском висином, нису превише захтевне и обухватају четири
контролне тачке (1. Манастир Покајница 162 m, 2. Манастир Копорин 146 m, 3. Караула
297 m и 4. Радовањски луг 163 m).
Обе стазе пролазе поред Врбице 227 m, коте по којој клуб и носи име. Учесници ће
успут на продуженој стази имати прилику да направе паузу за одмор и освежење у
планинарском дому на Момајској коси који је још увек у изградњи. Обе стазе се
делимично пружају поред водотокова, па је у случају кише или влажног времена потребно
имати одговарајућу обућу.
Питка вода се налази код свих контролних тачака 1, 2 и 4.
Организатор ће, по повратку, код Дома културе у центру села Радовање за учеснике
похода обезбедити један оброк (плањански брдски гулаш) по цени од 150 динара.
Потребно је да учесници понесу порцију и прибор за јело.
Након ручка биће подељене захвалнице клубовима учесницима похода!
Напомена: Након старта акције пожељно је да се ваша возила преселе у центар села
Радовање ( које се налази на неких 9 км од Велике Плане ), где ћемо и завршити акцију. На
овом линку можете погледати којим путем стићи до Радовања.
За учеснике који на акцију дођу сопственим превозом или јавним саобраћајем клуб ће
обезбедити превоз након завршетка акције назад до Велике Плане.
Свака група од три или више члана мора имати водича који одговара за понашање
својих чланова на стази.
Водич је дужан да припреми списак учесника са читко исписаним именима чланова
своје групе на обрасцу Планинарског савеза Србије (у списку означити најмлађег и

најстаријег планинара учесника акције), достави га организатору на почетку похода и
преузме бонове за ручак.
Планинари који 5. пут прелазе брдску стазу у склопу похода „Карађорђевим
стопама“ треба да понесу свој дневник стазе и доставе организатору на увид и
оверу, и најаве свој долазак најмање 7 дана пре одржавања акције.
Планинарски клубови, друштва, групе и појединци заинтересовани за учешће у овом
походу могу се најавити и добити ближа обавештења на сајту и фејсбук страници клуба, Email адреси pdvrbica@gmail.com или на бројевима тел.:
066/411 - 985 Дејан Филиповић и
064/117 - 8141 Ненад Динчић – Коска
Молимо вас да свој долазак најавите благовремено (пожељно до среде 24. априла)
како би квалитетније планирали организацију похода и прихват учесника.
Видимо се у Великој Плани и спремите радовање за Радовање!
- Покровитељ акције: Општина Велика Плана –

Влада Републике Србије, Министарство омладине и спорта и Планинарски савез
Србије допринели су у значајној мери реализацији нашег пројекта обезбеђивањем дела
неопходних средстава за његово финансирање.
Планинарски клуб
ВРБИЦА
www.pdvrbica.org.rs
facebook страница клуба

