
 

 

                                                                                                                                       
                                                          

 

ПОЗИВНО ПИСМО 

ЗА ТРАДИЦИОНАЛНУ АКЦИЈУ „15.  ВРАЊСКИ ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН“ 

03. 10. 2021. године 

 

  ПК ''ЖЕЛЕЗНИЧАР 2006'' ВРАЊЕ,  организује традиционалну акцију 15. 

Врањски планинарски маратон. Постојимо 15 година и исто толико организујемо 

НАШ планинарски маратон. Позивамо Вас да нам се придружите, и допринесете 

успешној организацији похода у  планине у непосредној околини града Врања. 

 
ПРОГРАМ: 

 

НЕДЕЉА 03. октобар 2021. године 

 

 08:00 - 08:30 часова, скуп планинара, пријава и свечано отварање Традиционалне 

акције 15. Врањски планинарски  маратон  испред  градске скупштине. Старт за све 

учеснике маратона је предвиђен са платоа испред градске скупштине. 

 

1.Стаза Mаратона (24 км) - Полазак је у  09:00 часова, стаза иде преко туристичке 

знаменитости „бели мост“, преко „жуте воде“ до источног врха планине Пљачковице 

односно „Шиљатог камена“. Са  врха се пружа предиван поглед на панораму града Врања 

и целе врањске котлине. Након получасовног одмора кренуће се даље пут планине Грот 

(1327 мнв) што нам је циљни врх ове стазе. Уколико неко не жели да пење саму пирамиду 

врха Грот може отићи директно до Мирковог кладенца и тиме скратити стазу за 4 км.  Са 

врха Грота се спуштамо до Мирковог кладенца где ће бити организовано планинарско 

дружење свих учесника акције. Од Мирковог кладенца ће се отићи до Гоча, одатле ћемо се 

организованим превозом аутобусом) спустити у Врање. Висинска разлика је 900 м. 

2.Стаза Задовољства (10 км)  - Полазак  је у  09:30 часова. Аутобусима ћемо се 

превести до превоја Гоч одалке води гребенска стаза до Мирковог кладенца где ће бити 

организовано планинарско дружење. Висинска разлика 300 м. Повратак ће бити истом 

стазом до организованог превоза. 

 

 13:00 - 16:00 часова, на Мирковом кладенцу, дружење и додела захвалница. 

 16:00 полазак са Мирковог кладенца до Гоча одакле ћемо се организованим 

аутобусима спустити у Врање.  

 17:00 крај акције 

 

 

НАПОМЕНА: Стазе Врањског маратона пролазе кроз шумовите пределе, 

планинарским стазама и пределима обраслим ниским растињем., На стази имa воде 

али  се препоручије да свако понесе на стазу по 1 – 1,5 литара воде.  

 

СМЕШТАЈ:  

 Због епидемије нисмо у могућности да организујемо смештај. 

 

ИСХРАНА: оброци су из ранца. 



 

 

 

 

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 01.10.2021. године. 

 

ПРЕВОЗ: У недељу 03.10.2021. године ће бити организован бесплатан аутобуски превоз на 

релацији Врање –  Гоч – Врање. 

 

 

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

планинари узимају учешће на стазама маратона на сопствену одговорност и лично су 

одговорни за своје психо-физичко и здравствено стање. 

 

Обавезо се придржавати прописаних мера за спречавање ширењ ЕПИДЕМИЈЕ COVID-

19. 

 
ДОБРОДОШЛИ НА 15. ВРАЊСКИ  ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН! 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ на телефоне: 

Срђан Стошић – Јежа 064/ 836 78 65   ПК ''ЖЕЛЕЗНИЧАР 2006'' ВРАЊЕ 

Станиша Марковић  069/ 219 46 50                               председник Срђан Стошић, с.р. 

 

--------------------------------------------- 

 
 
 
 

Планинарски клуб 

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


