ИЗВЕШТАЈ
Дана. 15.07.2019,год. ( у 12х )
Доставља - Планинарском Савезу Србије
- Комисији за рад са младима
- Комисији за Планинарење и Пешачење

-Поштовани,
Републичка Акција за Младе „Сусрет младих планинара на Ртњу“ 13 јула(субота) 2019 г.
На планини Ртањ ,реализована у потпуности са јединим недостатком . Отварње РАМ са 25
минута закашњење. Разлог је био техничке природе.
Организатор акције Планинарски Савез Тимочког Региона на челу са Комисијом за рад са
младима ПСТР, а уз подршку Комисије за рад са младима ПСС.
У организацији ове манифестације, своје учешће је дала Општина Сокобања,Општина
Књажевац,град Бор,РСХЦ - Ниш и МЗ Мужинац.
ЦИЉ АКЦИЈЕ: Промовисање планинарског спорта и боравка у природи, повезивање
младих планинара, брига о природи , подизање нивоа свести о значају очувања
природе, значају боравка у природи и чистом ваздуху, промоција здравог начина
живота и едукација за безбедно учешће на планинарским акцијама у потпоности
спроведен и има нових чланова.
ОПИС УСПОНА: Укупна дужина 12 км, са надморском висином поласка од 850 мнв и
врхом Ртња, Шиљак од 1565мнв. Стаза је колски пут у почетном делу и утабана
пешачка стаза. Подлога је углавном земљана, а делом и каменовита.На стази није било
повреда. Врх Ртња ипењан око 12х и 45 мин. Повратак у Базу ,прва група у15х и 30 мин.
Главни Чистач на стази Ивана Симатовић у 16х и 45 мин. Главни Водич на стази је имао
на располагању 10 Водича . Неки од њих били су задужени да врате учеснике у базу
која су из неких разлога одустали од успона. И Оперативног тренера Бобан Ђорђевић –
Ц – Бр. 180 048 на терену и у бази .

САДЖАЈ АКЦИЈЕ: На стази организатор је предвидео три локације за активности .
- Локација 1: (Томићева колиба)
- Кратко упутство о кретању и безбедном понашању на стази,
- Зип лајн (удаљен око 200м од Томићеве колибе)-доступан од 9:00-18:00 – ПК
Дубашница Злот. Реализована у потпуности.
- Вештачка стена (удаљена око 100м од Томићеве колибе)-доступна од 9:00-18:00 х.
ПСД Црни Врх Бор.Реализована у потпуности.
- Фото рам (на стази поред Томићеве колибе).ПК Бабин Зуб .РЕализован у потуности.

- Локација 2: (на половини стазе)
- Екипно такмићење у бацању пикада.
Реализовано у потпуности
- Локација 3: (Врх Ртња-Шиљак)
- Заједничко пуштање змајева. – Реализовано у потпуности
ПЛАН АКЦИЈЕ:
08:00-09:00 Окупљање и пријављиванје учесника
09:45 ...Отварање акције
09:15-09:45.... Локација 1
09:45-13:00 ....Локација 2 и 3
13:00- 13:45 ....Боравак на врху Шиљак
13:45-17:00 ....Повратак до Томићеве колибе
17:00-17:30 ....Заједнички ручак
17:30-18:00 Подела захвалница и дружење
Вода за пиће: Цистерна са 5000 литра. ЈКП Напредак Сокобања – Реализовано у
потпуности
Исхрана: Организатор обезбеђује за све учеснике бесплатан ручак. Планинарски
пасуљ,салата и хлеб. - Реализовано у потпуности.

Обавезе организатора: Организатор обезбеђује печат успона, беџ успона, учесничку
картицу и захвалнице за учешће и бесплатан ручак (пасуљ, салата и хлеб). На акцији је
било 11 планинарских водича, ГСС обезбеђење и моторно возило и Медицинска
екипа Лекар,Техничар,Медицинска сестра,Возач са предвиђеним фрижедером за
Серум,опремом и наменским моторним возилом.Организатор је обезбедио и Против
Пожарну Заштиту обучена екипа од 4.лица Добровољног Ватрогасног Друштво
Сокобања,техничка средства и наменско моторно возило. –Реализовано у потпуности Присутни Медији и Дрон. РТВ СОКО и Белами. Сокопрес новине.
РАМ је најавио председник Комисије за рад са младима ПСТР Дејан Стојадиновић
,председник ПСТР Бобан Ђорђевић је поздравио присутне на акцији . Главни водич
Милана Станковић упознаје учеснике са осталим водичима и даје кратка упуства пред
успон. Након тога прдседник КМ ПСТР даје реч председнику Планинарског Савеза
Србије господину Иси Планићу ,председник ПСС је поздравио све присутне и отвори
РАМ Сусрет младих планинара на Ртњу. Желим да напоменем да је био присутан
Начелник ПСС Александар Марковић,Генерални Секретар Светлана Вељковић и
Милован Ердељан.На овој РАМ примећно је присуство љубетеља природе и планинара
из Словеније,Хрватске,Румуније,Босне и Херцеговине и Русије.
Овом приликом се захваљујемо председнику Планинарскоког Савеза Србије Иси
Планићу,НЧ Александу Марковићу,ГС Светлани Вељковић ,Миловану Ердељану и КМ
ПСС Андреј Ивошеву на посети која је нама врло важна са обзиром да је
Планинарском Савезу Тимочког Региона први пут поверена Републичка Акција од
оснивања ПСТР. Односно у реализацији Комисији за рад са младима ПСТР.
e-mail: mladipstr@gmail.com
2013pstr@gmail.com
- Дејан Стојадиновић Тел. 060 4838022
- Бобан Ђорђевић 062 225509
Влада Републике Србије - Министарство омладине и спорта и локалне институције
допринеле су у значајној мери у реализацији наших пројеката, обезбеђивањем
неопходних финансијских средстава.
СРДАЧАН ПОЗДРАВ
Комисија за рад са младима ПСТР
Председник
Дејан Стојадиновић

Планинарски Савез Тимочког Региона
Председник

Бобан Ђорђевић

