Планинарски савез Тимочког региона ( ПД“Бабин зуб“ Књажевац, ПСД“Црни врх“
Бор, ПД“ Дели Јован“ Неготин, ПК“ Дубашница“ Злот, ОПСД „Драган Радосављевић“
Зајечар, ПСД „Љуба Нешић“ Зајечар, ПК“ Озрен“ Сокобања, ПК“ Шиљак“ Бољевац, ПК“
Старица“ Мајданпек и ПД“ Врх“ Кладово и Туристичка организација Општине
Књажевац организују
РЕПУБЛИЧКУ АКЦИЈУ
СТАЗАМА СТАРЕ ПЛАНИНЕ - ДУПЉАК 2032 мнв
субота , 14.08.2021.године
Стара планина проглашена је за Парк природе 1997 године, као подручје изузетно
вредно са становиштва разноврсног биљног и животињског света и њихових заједница,
као и геолошких, геоморфолошких и хидролошких карактеристика и налази се на
jугоистоку Србијe. Највиша тачка Старе планине је врх Ботев 2376 мнв у Бугарској, а у
Србији Миџор 2169 мнв.
Стазе:
1.Стаза „Бабин зуб“. Стаза је кружна, иде око камене стене Бабин зуб 1758 мнв и
видиковца, са поласком и доласком код ресторана „Плажа“ 1580 мнв укупне дужине
око 5 км и висинском разликом 192м.
2. Стаза „Дупљак“ укупне дужине 17.5км и висинском разликом 452м са поласком код
ресторана „Плажа“и повратком истом стазом.
Дупљак 2032 мнв је нешто нижи од Миџора и једини виши врхови од 2000 мнв
Старе планине на територији Србије са кога се пружа прелеп поглед на сам Миџор.
Успон је у првом делу је колски пут и исти је као и оном ка Миџору. Обилази се
Жаркова чука-1850 мнв са леве стране и продужава ка Тупанару. На означеној
раскрсници испод Тупанара скреће се лево на стазу која преко Вучје јаме 1789 мнв
обрасле клеком и каменитим завршним делом стиже се до врха Дупљак.

Програм акције - субота 14.08.2021.године
-

до 09:15 - окупљање учесника акције код ресторана“Плажа“
09:30 - свечано отварање акције
09:45 - полазак на успон за Дупљак
10:00 - полазак на успон око Бабиног зуба
12:30 - 13:00 - повратак учесника на стази „Бабин зуб“
13:15 - 14:00 - излазак и боравак на врху Дупљак
14:00 - Повратак са врха Дупљак
16:45 - 17:15- силазак са врха Дупљак
17:30 - додела захвалнице и затварање акције

Организатор обезбеђује:
- Захвалнице за сва друштва-клубове учеснике акција, као за најмлађег и најстаријег
учесника
- учесничку књижицу , беџ успона и печат врха.
Опрема: Адекватна обућа, , резервна гардероба (пожељна кабаница), шешир или
капа, наочаре за сунце , заштитна крема за сунце, оверена планинарска и здравствена
књижица.
Храна: из ранца
Вода: има је на почетку стазе. Понети најмање 2 литра
Важне информације:
-

-

-

Организатор од учесника захтева поштовање Правилника о организовању и
извођењу РА ПС Србије,
Свака група планинара мора имати свог водича који одговара за њихово понашање
на стази,
Водич групе је дужан да припреми списак учесника акције у писаној форми на
обрасцу бр.1 КПП ПСС, који је оверен печатом клуба и преда га организатору пре
почетка акције.
Учешће на акцији је добровољно и на сопствену одговорност учесника.
Малолетне особе на стази морају бити у пратњи пунолетних особа (родитеља,
рођака, водича).
Учесници морају бити здрави и психофизички способни за планинарење стазама
средње тежине. Учесници не смеју бити под дејством алкохола, опијата и
недозвољених стимулативних средстава. Потребно је водити рачуна о опасностима
од топлотног удара, уједа гмизаваца и инсеката.

Учесници акције су у обавези да се придржавају свих мера против спречавања
ширења вируса COVID19 прописаних од стране надлежних органа који су организатор
и Планинарски савез Србије у обавези да спроведу.
Организатор задржава право да у складу са препорукама Кризног штаба,
наредбама владе Републике Србије и надлежних органа на територији одржавања
акције предузме следеће мере :
- Откаже акцију уз претходно обавештавање заинтересованих путем медија,
- Усмери учеснике на кретање у више мањих група уз поштовање прописаних мера
за спречавање ширења епидемије
- Откаже или изостави поједине садржаје, раније планиране, у циљу спречавања
ширења пандемије.
Смештај: Позвати Туристичку организацију Књажевац 019-735-230 или на маил:
toknjazevac@mts.rs
Најава клубова за учешће на акцији најкасније до 11.08.2021 на:
маил: 2013pstr@gmail.com
Бобан Ђорђевић 062/22-55-09
Иван Ћосић 064/32-18-318
Далибор Николић 063/420-605

Председник ПСТР
Бобан Ђорђевић

