РЕПУБЛИКА СРБИЈА- МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ПСК,, УСПОН'' – ШТРПЦЕ
ПК,, КОПАОНИК'' – ЛЕПОСАВИЋ

ТРАДИЦИОНАЛНА ПЛАНИНАРСКА АКЦИЈА ПСС-а
,, ШАР ПЛАНИНА – 2019 ''
Поводом Видовданских свечаности, у организацији планинарских клубова са простора
Косова и Метохије, организије се традиционална планинарска високогорска акција под називом
,, Шар планина- 2019'', од 28.06. до 30.06.2019.год, са центром окупљања и извођења акције на
Шар планини. Позивамо Вас на акцију која нуди за планинаре једну прелепу и атрактивну
високогорску туру, за многе пуну нових дестинација.
***ПРОГРАМ АКЦИЈЕ:
ПЕТАК – 28.06.2019.год – 6,оо час – Полазак организованим превозом из Лепосавића правцем
Звечан, Косовска Митровица, Приштина, Грачаница- Газиместан (учешће на централном
обеележавању Видовдана), продужетак пута преко Урошевца и Штрпца, до Ски центра
Брезовица.Смештај и ноћење.
СУБОТА – 29.06.2019.год – 1.ГРУПА-06,оо час - Камени дом- 1700.м, Црвена карпа, Меанче,
Ливадица, Куле- 2324м, Љуботен- 2498м, Штрбачко језеро- 2210м, Ски центар Брезовица- Камени
дом. Другарско вече.
Дужина стазе око 25км, са успоном око 1500м и спуштањем око 1500м.
2.ГРУПА- 7,оо час- Камени дом, Црвена карпа, Меанче, Штрбачко језеро, Камени дом.
Дужина стазе око 15 км, са успоном око 900.м и спуштањем 900.м.
НЕДЕЉА – 30.06.2019.год – 08,оо час- Повратак организованим превозом из Ски центра
Брезовица, преко Призрена (обилазак манастира Св.Архангели, тврђава Каљаја, црква Св.Ђорђа и
Богородице Љевишке), продужетак пута преко Приштине, Вучитрна и Кос.Митровице до
Лепосавића.
***ОРГАНИЗАТОРИ ОБЕЗБЕЂУЈУ:
-Превоз учесника аксије Лепосавић- Ски центар Брезовица и повратак.
- Смештај Ски центар – Брезовица.
- Један ручак уз другарско вечере.
- Печати врхова и незаборавну туру са једне од најлепших планина на Балкану.
Котизација 3500,oo дин, ( превоз, два ноћења и један ручак).

***НАПОМЕНА:
-За учешће на овој акцији потребна је психофизичка припремљеност учесника и адекватна
планинарска опрема и храна за два дана (доручак и међуоброк).
-Сви учесници се морају придржавати плана и програма акције а организатор оставља могућност
промене плана у случају потребе.
-Безбедносна ситуација је тренутно стабилна, а учешће на акцији сваког учесника је на сопствену
одговорност.
-У Ски Центру Брезовица нема продавница, али ће бити организована покретна.
-Могућност постављања сопствених шатора, без котизације за смештај.
- Могућност сопствене исхране- индивидуално, без котизације.
-Обавезно понети лична докумената са собом.( лична карта, здравствена књиж., план.књиж.).
– Приликом пријаве обавезно доставити: име и презиме учесника, ЈМБГ, бр.л.к., бр.планинарске
књижице (оверене за текућу годину), име клуба и место, уз назнаку колико ноћења и оброка.
***ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ- КАКО ДОЋИ НА АКЦИЈУ:
- Редовним или сопственим превозом до Лепосавића ( предлог организатора).
- Редовна аутобуска линија ,, Тандемс'', из Београда и Ниша до Штрпца-Брезовице, информације до
14,оо час, на телефон 029073436.
Полазак за Брезовицу из БГ-Аут.ст, перон 5.- 13,45 час преко Ниша- 16,50ч, сваког дана.
Из Ниша у 13,oo час. Могуће уговарање повратне карте уз попуст.
- Сопственим превозом директно до Ски Центра Брезовица.
- Могућност смештаја и исхране у хотелу ,, Бућан''- 0038649545922( Ски центар Брезовица).
***,,Влада Републике Србије, Министарство омладине и спорта и Планинарски Савез Србије
допринели су у значајној мери реализацију нашег пројекта обезбеђивањем дела неопходних
средстава за њено финансирање.''
*** Пријаве и информације обавезне су за све учеснике до 25.06.2019.год.
Кнежевић Радољуб – Раде 062 281- 282 и knez003@mts.rs
Сава Мрђинац pskusponsarplanina@gmail.com
Водич бр.165. ПСС-а
Кнежевић Радољуб.
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