
 

 

Планинарско спортски  клуб „Јастребац“ Крушевац и  Планинарски савез Србије а уз помоћ 

Mинистарства омладине и спорта Републике Србије 

  

                     ОРГАНИЗУЈЕ: 

 

                              РЕПУБЛИЧКУ   ПЛАНИНАРСКУ   АКЦИЈУ 

                60. ЈАСТРЕБАЧКИ МАРШ 

                                                               09. октобар 2021. године 

 

 

 

 

           

             ПЛАН ИЗВОЂЕЊА АКЦИЈЕ: 

СУБОТА 09. октобар 

Скуп  и пријаве учесника на планини Јастребац  код  планинарског дома „Жарко Жарић“   до 8.30 часова  

 ( 1 км. даље путем од језера). (Моле се учесници који долазе са стране да на време пођу из 

својих места како би се спречило загушење на прилазном путу до Дома). 

 Пријаву учесника коју попуњава вођа пута (образац скинути са сајта ПСС )  предати организаторима 

приликом пријављивања. 

ПОЧЕТАК АКЦИЈЕ ПЛАНИРАН у 9 часова на Јастрепцу. 

 

СТАЗА 1  (средње тешка ) :  Планинарски дом 521м. – Добра вода- Соколов камен 1.025 м - раскрсница 

кота 1.162 м  - врх Бела Стена 1.256м  и обратно до планинарског дома.  

Дужина стазе 12 км успон /спуст око 780 м водич Драгутин Пајић  064/1741288  МБ 301 тел. 063 

419485. 

СТАЗА 2 ( лакша)  Планинарски дом „Жарко Жарић“ 521м -   – кружни пут – планинарском косом до 

врха Градац -  црква Св. Петке  - језеро  -  Планинарски дом „Жарко Жарић“ . 

Укупан успон 358m. / спуст  421 м.  Дужина стазе 8 км водич Ненад Павловић  тел 064/8884930 . 

 

 



  

НОЋЕЊЕ: За заинтересоване обезбеђено је ноћење у планинарском дому. Цена ноћења је 600,00 дин. 

по особи за једну ноћ. 

ПРЕВОЗ:  сопствени превоз и јавни превоз - аутобус за Јастребац са поласком (аутобуска станица) у 

7.30ч, повратак са Јастрепца (код језера) у 18 часова. (Цена карте је 130 дин. у једном правцу) 

ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА:  

Опрема: одговарајућа за једнодневну акцију и климатске услове (киша,ветар и сл.), порција  и прибор за 

јело за један оброк који обезбеђује организатор. 

Организатор обезбеђује учесничку књижицу, захвалнице  и печат акције и врхова. 

 

Обавезе вође група су да при доласку предају попуњени формулар са списком учесника. Избор 

учесника на стази  и одговорност за своје чланове сносе вође група. На акцији ће бити обезбеђени 

водичи,  служба ГСС као и санитетско возило и екипа службе Хитне помоћи. 

ТЕЛЕФОНИ за пријаве и обавештења код организатора или на фб страници: Планинарско 

Спортски Клуб Јастребац:   

 
ОРГАНИЗАТОРИ:  

 Ненад Павловић 064/ 8884930, емаил: nenad.pavlovic64@gmail.com  

 Драгутин Пајић  064/ 1741288  емаил: dragpajic@yahoo.com  

 Љубиша Здравковић 060/ 6587176.  емаил: pskjastrebac@gmail.com   

- резервација ноћења у планинарском дому Mиодраг Мића Трипковић 

063/8751107. 

 

П Р И Ј А В Е  С Л А Т И  ДО  07. О К Т О Б Р А 2021. год 

 

 

ДОБРОДОШЛИ НА ЈАСТРЕБАЦ, ЗЕЛЕНО СРЦЕ СРБИЈЕ! 
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