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Извештај о реализованој акцји
Успон на радан 2019 – Путем Змаја
ТА ПСС 6. Традиционални успон на Радан 2019, ове године реализован је као
Традиционална акција Планинарског савеза Србије. Организатор акције је Планинарскобициклистички клуб "Змај са Радан" Бојник. Полазна тачка је центар подраданског села
Боринце. Боринце се налази на 16км од Бојника и до њега се може доћи путем преко Бојника и
другим путем преко Лебана- Мијајлице и Орана у дужини око 20км, оба пута су асфалтирана и
обележена знаковном сигнализацијом. За потребе акције поправљен је пут на релацији Оране Мајковац - Боринце.
Скуп учесника акције је био на платоу у центру села. И до почетка акције окупило се је
420 планинара. Дужина стазе износи 11км и прелази се висинска разлика од 532мнВ, планинари
при томе излазе на врхове св. Петар 1150мнВ и Камен 1050мнВ. Акција је почела у складу са
сатницом акције. Акцију је отворио испред Организатора Председник ПБК Змај са Радана,
председник клуба Ивица Аранђеловић. У склопу отварања акције ПБК „Змај са Радана“ из
Бојника, госпођа Јелена Минарди је проглашена почасним чланом ПБК „Змај са Радана“ и
амбасадором Радан планине због својих наступа у медијима у којим је нескромно промовисала
наше акције и планину Радан. У 09:00 акција је проглашена отвореном. Организатор је ове
године обезбедио 10 водича на стази, 1 ладу ниву за потребе организације и 1 санитетско
возило из Дома здравља Бојник.
Прва пауза је дата после 30 минута испред цркве Огњене Марије и трајала је 5 минута. После
паузе планинари су подељени у две групе њих 390 који су кренули стазом акције , а део од 30
планинара је отишао до Боринског водопада кружном стазом дужине 6 километра у пратњи 2
водича. Планинари који су се упутили дужом стазом која је имала константни успон до
локалитета Чесма на око 900 мнВ где је била предвиђена пауза од 10 минута пред завршни
успон. Први планинари почели су да излазе на врх Св. Петар око 12 часова. Ту је направљена
пауза до 12 и 30 а онда се је отишло на врх Камен где се пружа прелепи поглед на долину Пусте
реке и доњу Јабланицу, око 13 и 30 кренули смо да силазимо са врха Камен. По силаску са врха
Камен планинари су кренули другом повратном стазом ка селу Боринце.
Све време водичи клуба налазили су се на стази и код кључних раскрсница, вршећи
унапред договорене ротације и пазећи на учеснике акције. Повратна стаза била је дужине од
5км од пункта и савладава се за 1 сат и 45 мин лаганог хода. По уласку у махалу Остатоци
планинаре је сачекало изненађење, освежавајући напитци и сладолед који су дељени бесплатно
сваком учеснику. Сви учесници акције били су назад у селу Боринцу до 15 и 30 часова. Акција
је протекла без икаквих непредвиђених догађаја. Подела ручка је организована од 15 часова , и
ручак је био бесплатан. Од 16 и 30 започела је подела захвалница учесницима.
Ове године на акцији Успон на Радан учествовало је 420 планинара из 20 клубова из целе
Србије , Бугарске и једна планинарка из Америке.
Акција је у потпуности успела о чему говоре бројни блогови и објаве свих учесника на
друштвеним мрежама.
Надамо се да ћемо и следећих година задржати исти ниво учесника и квалитет организације..

Списак клубова који су учествовали у акцији:
1. ПД Преслап Ниш
2. ПД Сува Планина Ниш
3. ПД Дели Јован Неготин
4. ПСК Кукавица Лесковац
5. СПК Власина Сурдулица
6. ПК Железничар Ниш
7. ПД Морич Власотинце
8. ПБК Кале Грделица
9. ПД Трем 1810 Доњи Душник
10. ПД Каменац Гружа
11. ПСД Копаоник Београд
12. ПД Нафташ Нови Сад
13. ПАК Мосор Ниш
14. ПД Железничар Краљево
15. ПЕУ Троглав Краљево
16.СУП Младост Босилеград
17. Ново Милошево
18. Млада Активна Грачаница
19. ПД Стрешер Сурдулица
20. ПД Осогово Ђустендил - Бугарска
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