
 

 
 

ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ ФРА ЧАЧАК 
 

ТРАДИЦИОНАЛНА ПЛАНИНАРСКА АКЦИЈА 2021. 
 

Поштовани планинари, љубитељи природе и остали који негују нздрав начин живота ПК ФРА 
из Чачка уз подршку Града Чачка, Месне заједнице Горња Трепча и Планинарског савеза Србије, 
организује традиционалну планинарску акцију 

СТАЗАМА АТОМСКЕ БАЊЕ 2021 

субота, 29.05.2021. године, Горња Трепча 

Акција ће се одржати у суботу, 29.маја 2021. Године на теренима планина 
Буковик (856 м) и Острице (802 м). Отварање акције биће у Горњој Трепчи на 
простору испред Месне заједнице и основне школе. 

ПРОГРАМ  

- 9.00 – 9.30 h: Окупљање и пријављивање учесника акције 

- 9.45 – 10.00 h: Отварање акције и полазак на стазе по избору (2 опције стаза) 

- 15.00 – 16.00 h: Долазак са стаза до школе у Горњој Трепчи 

- 16.00 – 16.30 h: Подела захвалница и свечано затварање 

 
ОПИС СТАЗА 

Стаза 1: Месна заједница, Томина раскрсница, Островка, Острица (802 м), 
Буковик (856 м), Месна заједница Горња Трепча (средње тешка стаза). Дужина 
стазе 16,5 км. Са успона на Острицу пружа се величанствен поглед на долину 
Западне Мораве и околне планине. 

Стаза 2: Месна зејдница, Томина раскрсница, ловачка кућа, Буковик (856 
м). Дужина стазе је 11 км (лака). Са видиковца Каменолом пружа се величанствен 
поглед на котлину Западне Мораве и околне планине. 

Учесници акције су у обавези да се придржавају свих мера против 
спречавања ширења вируса COVID19 прописаних од стране надлежних 
органа које су организатор и Планинарски савез Србије у обавези да 
спроведу. 

 



 

НАПОМЕНА 

- Малолетна лица морају бити у пратњи родитеља (старатеља) 

- Акција се одржава у складу са одлукама Кризног штаба Републике Србије за 

сузбијање вируса COVID – 19 

- Учесници на акцији учествују на сопствену одговорност сходно својим 

здравственим и физичким способностима 

- Водичи својих клубова који учествују на акцији сносе одговорност за понашање 

својих чланова поштујући правилник ПСС о организовању републичких и 

традиционалних акција. 

 
ИСХРАНА И ВОДА 

На одабране стазе понети довољне количине воде, сходно искуству за 
потребну количину за једнодневну акцију. Храну организатор неће обезбеђивати 
због ситуације са ковидом. Храна се може набавити у Атомској Бањи. 

 

ПРИЈАВЕ И ОБАВЕЗЕ ВОЂЕ ПУТА 

Вође пута су у обавези да најаве долазак групе најкасније до четвртка, 
27.маја као и да по доласку предају организатору попуњен Образац бр. 1 КПП са 
назнаком најстаријег и најмлађег учесника оба пола. 

ОРГАНИЗАТОР ОБЕЗБЕЂУЈЕ: 

- Пехар за најмасовнији клуб 

- Медаље најстаријем и најмлађем учеснику 

- Учесничку књижицу 

Планинари који обилазе трансверзале могу набавити трансверзални дневник по 
цени од 200 дин са нумерисаном значком, и могу оверити 6 КТ. 

 

ПРИЈАВЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ: pkfraca@gmail.com 

           Марковић Владан 060/660 15 09 
            Ђоновић Зоран 0665/28 55 444 

ПК ФРА Чачак  
 


