
 

 

 
 

ПОЗИВАМО ВАС НА РЕПУБЛИЧКУ ПЛАНИНАРСКУ АКЦИЈУ 

„ЗИМСКИ УСПОН ГРЕБЕНОМ ВЕЛИКОГ КРША 1148мнв“ 
У СУБОТУ, 06. ФЕБРУАРА 2021. ГОДИНЕ 

ПРОГРАМ АКЦИЈЕ: 
 
Субота, 06.фебруар 2021.године  
07:45 - 08:00 окупљање, пријава и предаја списка  учесника 
08:00 - отварање акције испред Дома културе у селу Кривељ и полазак превозом на почетак успона,  
превој ВРАЦ на путу Горњане – Влаоле 
08:45 – почетак успона „ЗИМСКИ УСПОН ГРЕБЕНОМ ВЕЛИКОГ КРША 1148“ 
16:00 - излазак на врх Великог крша 1148 мнв 
17:00 - силазак до Царевог села и полазак према Кривељу 
 

- Укупна дужина стазе успон и силаз је око 15 км 
- Успон 420 м 
- спуст 408 м 

 

Пријава за учешће: Обавезно до четвртка 04. ФЕБРУАРА 2021. године 
- Борко Гајић, спортски директор        060-04-80-732, gajicbor@ptt.rs,  
- Иван Ћосић, начелник планинарског савеза Тимочког региона 064-32-18-318,teatem@gmail.com,  
- Зоран Петровић, члан Управног одбора ПСД „Црни врх“ Бор     062-81-17-523, 

 

Обавеза вође пута и водича:  
-да се  пријав еорганизатору и предају списак учесника акције (најмлађи и најстарији учесник и рођени 
06. фебруара) 
- да на акцију поведу психофизички здраве планинаре, кондиционо спремне за зимски успон 
- да по доласку на старт  акције организатору доставе списак учесника на обрасцу КПП – 1 
Планинарског савеза Србије 
- ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ СВИХ ПРОПИСАНИХ МЕРА РАДИ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА ВИРУСА COVID 19, 
ПРОПИСАНИХ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА КОЈЕ ОРГАНИЗАТОР И ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
МОРАЈУ ДА СПРОВЕДУ. 
-да брине о понашању и безбедности својих учесника за време трајања акције 
 
СТАЗА ЈЕ ЗАХТЕВНА У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА  
Потребна одећа и опрема:  НЕОПХОДНА ЗА ЗИМСКИ УСПОН КАО И ОСВЕТЉЕЊЕ, НА СТАЗИ НЕМА ВОДЕ 
ЗА ПИЋЕ 
 
Организатор задржава право да на акцију не поведе учеснике који немају адекватну опрему или који 
по процени водича, нису психофизички спремни за напоре који их очекују на стази, такође у случају 
више силе измени сатницу или откаже успон. Сваки учесник акције учествује на своју одговорност. 
 
На дан акције обезбеђено је присуство довољног броја лиценцираних водича, лекарa и службе ГСС.  
Акција ће се спроводити у складу са одредбама Правилника о безбедности и одговорности у извођењу 
планинарских активности.  ,,Влада Републике Србије, Министарство омладине и спорта, Планинарски 
Савез Србије, Град Бор и МЗ Кривељ допринели су у значајној мери реализацију нашег пројекта 
обезбеђивањем дела неопходних средстава за њено финансирање, и о чијој реализацији су 
информисана средства јавног информисања. 
 

ВИДИМО СЕ НА ВЕЛИКОМ КРШУ. 
ПСД „ЦРНИ ВРХ“ БОР 
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