ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ПСК,,УСПОН” - ШТРПЦЕ
ПК ,,КОПАОНИК” – ЛЕПОСАВИЋ
ТРАДИЦИОНАЛНА ПЛАНИНАРСКА АКЦИЈА ПСС-а
„ШАР ПЛАНИНА - 2021”
Поводом Видовданских свечаности, у организацији планинарских клубова са простора
Косова и Метохије, организије се традиционална планинарска високогорска акција под
називом ,,Шар планина- 2021”, од 25.06. до 28.06.2021.год, са центром окупљања и
извођења акције на Шар планини. Том приликом Вас позивамо на акцију која нуди за
планинаре једну прелепу и атрактивну планинарску туру, за многе пуну нових
дестинација.
***ПРОГРАМ АКЦИЈЕ:
ПЕТАК - 25.06.2021. године - Организованим превозом је могуће доћи из два правца.
1) Полазак из Лепосавића у 17.00 часова – правцем Звечан, Косовска Митровица,
Приштина, Урошевац, Штрпце, до Ски центра Брезовица.
2) Полазак из Панчева (16.00) и Београда (16.45), аутопутем, преко Баточине, Крагујевца,
Краљева, Рашке, Лепосавића, Приштине, Штрпца, до Ски центра Брезовица.
Смештај и ноћење у Планинском дому ДИФ- а на 1700м.
СУБОТА - 26.06.2021.год
1. ГРУПА - 07.00 час - Жичаром од Ски центра Брезовица излазак на 2130 м., где почиње
наша стаза. Гребеном излазимо на Кучендолски врх - 2521м., а затим преко Пирибрега,
Ливадица и Куле- 2324м. излазимо на Љуботен - 2498м.

Враћамо се преко Штрбачког језера - 2210м. до Ски центара Брезовица.
Дужина стазе око 25км, са успоном око 1100м. и спуштањем око 1500м.
2.ГРУПА - 7.00 час -Жичаром од Ски центра Брезовица излазак на 2130 м., где почиње
наша стаза. Гребеном излазимо на Кучендолски врх - 2521 м., а затим преко Пирибрега и
Штрбачког језера - 2210 м. до Ски центра Брезовица.
Дужина стазе око 15 км, са успоном око 900 м. и спуштањем 900 м.
НЕДЕЉА - 27.06.2021.год
1. ГРУПА - 07.00 час - Жичаром од Ски центра Брезовица излазак на 2130 м., где почиње
наша стаза, а затим гребенима Шар планине преко Црног камена - 2536м., Језерске чуке и
Језерског врха - 2604м., обилазак предивног Јажиначког језера и спуштање до Сувог
потока и Ски центра Брезовица.
Дужина стазе око 18км са успоном око 900м. и спуштањем око 1600м.
2.ГРУПА- Могућност више варијанти краћих стаза у кругу Ски центра Брезовица
ПОНЕДЕЉАК - 28.06.2021.год
У 7.00 час - Полазак из Ски центра Брезовица организованим превозом преко Превалца,
долином реке Бистрице, обилазак манастира Св.Архангели, града Призрена, манастира
Богородице Љевишке, саборног храма Св.Ђорђе, тврђаве Каљаја и града Призрена.
Наставак пута уз обилазак манастира Зочиште и винарије у Великој Хочи.
Затварање акције и продужетак пута до својих дестинација у поподневним часовима.

***НАПОМЕНА:
- За учешће на овој акцији потребна је физичка припремљеност учесника и адекватна
планинарска опрема за сва годишња доба и боравак у високим планинама.
- Сви учесници се морају придржавати плана и програма акције и мера против
спречавања ширења вируса КОВИД 19, прописаних од стране надлежних органа, а
организатор оставља могућност промене плана у случају потребе.
- Безбедносна ситуација је тренутно стабилна на АП КиМ, али учешће на акцији сваког
учесника је на сопствену одговорност.
- У Ски Центру Брезовица нема продавница.
- Постоји могућност постављања сопствених шатора, без котизације за смештај.
- Могућност сопствене исхране- индивидуално.
- Обавезно понети лична докумената са собом: лична карта, здравствена књижица и
планинарска картица са важећом маркицом за текућу годину.- Приликом пријаве
обавезно доставити: име и презиме учесника, ЈМБГ, бр.л.к., бр.планинарске картице, име
клуба и место, уз назнаку за превоз, ноћења, оброке и жичару.

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.
***ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ- КАКО ДОЋИ НА АКЦИЈУ:
- Редовним или сопственим превозом до Лепосавића (контакт Раде - 062281282).
- Организованим превозом из Београда ( контакт Милутин Илић- 063510503).
- Сопственим превозом директно до Ски Центра Брезовица.
*** Пријаве и информације обавезне су за све учеснике до 18.06.2021. године, уз уплату
50 % износа.
Особе за контакт:
Кнежевић Радољуб - Раде 062 281- 282 и knez003@mts.rs
Сава Мрђинац pskusponsarplanina@gmail.com
Водич бр.165. ПСС-а
Кнежевић Радољуб - Раде

