
 

 

                                                          
 

 

ПОЗИВНО ПИСМО 

 

за РАМ „Бесна Кобила 2021“ 
26. 06. 2021.године 

 

 

ПК „ЖЕЛЕЗНИЧАР 2006“ ВРАЊЕ,  организује републичку акцију за младе  

на Бесној Кобили. 

 

 
ПРОГРАМ: 

 

 

СУБОТА 26. јун 2021. године 

 

 09:00 - 09:30 часова, скуп планинара, пријава и свечано отварање републичку 

акцију за младе  испред  дома на Бесној Кобили. Старт за све учеснике маратона је 

предвиђен са места отварања акције. 

 

1. Стаза ВРХ Бесне Кобиле (13 км) - Полазак је у  10:00 часова, стаза иде путем ка 

врху Бесне Кобиле преко врха Мусуљ (висине 1777 метара), преко места „кантар“ до самог 

обележја врха (на висини од 1923 метара). Са  врха се пружа предиван поглед,  у колико 

буде добре видљивости на планинске масиве Шар планине, Риле, Вихрена, Суве планине 

итд. Повратак се планира путем којим се иде од врха до дома. На стази треба савладати 

висинску разлико од 450 м. Све време стаза води отвореним простором те је у летњим 

условима неопходна одговарајућа заштита од сунца (креме, качкети, мараме и тсл.) 

2. Стаза ИЗАЗОВА (17 км)  - Полазак  је у  10:00 часова са места отварања акције. 

Стазом се иде најпре на врх Мечит 1540 мнв, затим се преко „Језера“ пење врх Мусуљ 

долази до „кантара а након тога до самог врха Бесне Кобиле. У повратку ће се и ова група 

планинара вратити путем до планинарског дома. 

 

НАПОМЕНА: Стазе Врањског маратона пролазе кроз голе пределе без високог 

растиња, и због тога је потребна заштита од јаког сунца. На стази НЕМА воде те се 

препоручије да свако понесе на стазу најмање 2 литара воде.  

 

СМЕШТАЈ:  

У планинарском дому (број лежајева је ограничен). Контакт телефон дома је:  017/427-503.  

У неком од смештаја у Врању (удаљен 45 км од Бесне Кобиле). 

 

ПРЕВОЗ: У суботу 26.06.2021. године ће бити организован бесплатан аутобуски превоз на 

релацији Врање –  Бесна Кобила – Врање. ПОЛАЗАК ЈЕ У 8:00 ЧАСОВА СА 

ПАРКИНГА ИСПРЕД СПОРТСКЕ ХАЛЕ У Врању. 

 

ИСХРАНА: Исхрана није организована од стране клуба. 

 

 



ПРИЈАВЉИВАЊЕ: Молимо да пријаве учесника доставите на предвиђеном обрасцу 

Планинарског Савеза Србије, који је у прилогу позивног писма. Ради сагледавања броја 

учесника молимо Вас да пријаве (писане, мејлом или телефоном) доставите најкасније 

до 23.06.2021. године. 

 

 

НАПОМЕНА: За обе стазе је потребна планинарска опрема за летње услове. Сви 

планинари узимају учешће на сопствену одговорност и лично су одговорни за своје 

психо-физичко и здравствено стање. 

 

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 

 

 
ДОБРО ДОШЛИ НА ПРВИ РАМ у Врању! 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ на телефоне: 

 

Срђан Стошић – Јежа 064/ 836 78 65; 063/89 27 617 

Нинослав Јорданов     064/ 389 42 79    

      

 

 

 
 
 
 

Планинарски клуб 

“ Железничар 2006“ Врање 
Ул. К.С.Првовенчаног бб, Бид зона 


