Поштовани планинари и љубитељи природе,
Планинарски клуб “ПОВЛЕН“ из Ваљева
позива вас на Републичку планинарску акцију:
„ВАЉЕВСКИМ ПЛАНИНАМА У ПОХОДЕ“

ОД 27. - 28. ЈУЛА 2019. ГОД.
ПК „Повлен” из Ваљева у сарадњи са Планинарским савезом Србије организује Републичку
планинарску акцију за свoje пријатеље - планинаре и љубитеље планине Повлен. Место окупљања и
смештаја учесника је на плацу ПК „Повлен”, испред планинарског дома, испод врха Великог Повлена.
ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ:
СУБОТА 27.07.2019.
8.00 - 9.00 - дочек и пријава учесника, евидентирање, подела бонова за ручак
9.15 - свечано отварање акције
9.30 - полазак на стазу бр. 1. „ТРИ ИЗВОРА“ - Нова стаза средње тешка, дужине 14,5 км, кружна.
Почетак стазе је код дома на 1145 м/нв. Креће се низбрдо макадамским путем, затим козјом стазом
западним падинама Великог Повлена долазимо на Дијавички пут. То је макадамски пут који води кроз
шуму и њиме, након сат времена пешачења, стижемо на прекрасан извор Повленске реке (920 м/нв).
Ту се прави пауза да се допуне резерве воде, а прави изазов тек ту почиње. Одатле креће најтежи део,
стални успон према Средњем Повлену (1301 м/нв) и Малом Повлену (1347 м/нв). До врха Малог
Повлена зауставићемо се на још пар места ради фотографисања (повленске плоче и црква Св.
Првомученика архиђакона Стефана на Кнежевом пољу), као и на извору реке Цетиње (1180 м/нв).
Повратак са Малог Повлена је вододерином, низбрдо па поред извора реке Скрапеж, колским путем до
планинарског дома. Ту се пролази поред још једног извора, четвртог на нашој стази (Маџарија) и било
би неправедно не поменути га.
10.00 – полазак на стазу бр. 2. „ТРИ ВРХА ПОВЛЕНА“ - средње тешка, дужине 9 км. Стаза је кружна.
Почиње и завршава код дома на 1145 м/нв. У првом делу иде се макадамским путем све до ливаде под
Средњим Повленом и благо добија на висини. Даље наставља узбрдо до црквице на Кнежевом пољу.
У наставку се пење на највиши врх Повлена, Мали Повлен (1346 м/нв), чија је завршна деоница успона
прилично стрма, али не много дугачка. Повратак са врха је истим путем до ливада Средњег Повлена
где скреће десно ка извору Цетиње. Потом води узбрдо, прво кроз шуму, а онда кроз ливаду до
Средњег Повлена (1301 м/нв). Успон на овај врх је пријатна шетња.Одатле силази кроз ливаду, па

гребеном кроз шуму до Великог Повлена (1271 м/нв). Стрмим завршним делом долази се до
планинарског дома.
Лепота ове туре је у наизменичном пењању и силасцима, у лепом погледу, како са врхова тако и током
целе туре.
НАПОМЕНА ЗА ОНЕ СА СЛАБИЈОМ КОНДИЦИЈОМ: За самосталне, краће шетње можете користити
маркиране стазе до Великог Повлена, Средњег Повлена, атрактивних Плоча, Повленског врела и
извора Цетиње уз договор са организатором и на личну одговорност
15.00 - повратак у плaнинарски дом на ручак
16.00 - подела захвалница учесницима
20.30 - стаза бр. 3. ноћни успон на Велики Повлен. Повратак у 21.30.
Дружење до 24.00 уз логорску ватру.
НЕДЕЉА 28.07.2019.
8.00 - доручак
9.00 - полазак на стазу бр. 4, дужине 9 км (врх Беден 1256 м/нм - кружна стаза)
13.00 - повратак у камп
14.00 - ручак
15.00 - затварање акције
СМЕШТАЈ: Организатор обезбеђује бесплатно, осветљено место за постављање шатора учесника, као
и основне хигијенско-санитарне услове (WC-е, туш и чесме са пијаћом водом). Постоји могућност
смештаја мањег броја планинара у дому, по цени од 400 динара или у приватном смештају, у близини
дома, по цени од 500 до 600 динара за ноћ. За овај смештај је потребно позвати организатора и
уплатити износ, као резервацију, а предност имају они који се раније пријаве.
ИСХРАНА: У суботу је планиран заједнички ручак, а број оброка се мора пријавити најкасније до
24.07.2019. Цена ручка са хлебом и салатом је 200 динара, чијом куповином се помаже завршетак
изградње планинарског дома. За додатне оброке се такође можете пријавити организатору, пре
доласка, до 24.07. Понети прибор за јело.
ПОСЕБНА НАПОМЕНА ОРГАНИЗАТОРА: Сваки вођа акције одговара за учеснике свога друштва /
клуба. Акција се спроводи по Правилнику о безбедности и одговорности у извођењу планинарских
активности.
Сваки
учесник
наступа
на
сопствену
одговорност!
Организатор не одговара за учеснике који на стазе крену самостално, као и оне који су са
неодговарајућом опремом, такође за евентуалне повреде изазване самовољом појединаца,
здравственим проблемима, као и под утицајем алкохола и других недозвољених средстава.
Акција је планинарског, а не такмичарског каракрета и организује се према Правилнику о организовању
и извођењу РА ПСС.
ПРИЈАВЕ ЗА AKCIJU: Молимо све заинтересоване клубове и друштва да се најаве организатору са
приближним бројем својих чланова најкасније до среде 24.07.2019. г., ради лакше организације..

Пријаве примају: Милан Стојанац - +38163-255 281, Дракулић Душан - +38163-784 1154, или на mail:
pkpovlen@gmail.com
Пријављивање учесника је обавезно у писаној форми на обрасцу 01 ПСС.
ДРАГИ ПРИЈАТЕЉИ, ДОБРОДОШЛИ НА ВАЉЕВСКУ ЛЕПОТИЦУ,
ЛЕПУ И ТАЈАНСТВЕНУ ПЛАНИНУ ПОВЛЕН!

