ПЛАНИНАРСКО СМУЧАРСКИ КЛУБ „АВАЛА“

ПОЗИВНО ПИСМО
Планинарски савез Србије, Планинарски савез Београда и ПСК „Авала“
позивају вас на акцију

„Октобарски дани Београда“
20. и 21. октобар 2018. (субота и недеља)

ПРОГРАМ

A. Noćno planinarsko orijentaciono takmičenje za ligu PS Srbije
– „Kup Avale“ – 10. kolo

B. XXXVI MARŠ – Spomen park Jajinci – Rakovički potok, Razbojište – 1000 ruţa
– Ţeţnjičine – Osnovna škola „Vasa Čarapić“ Beli Potok – Mitrovićev dom –
spomenik Neznanom junaku – velika krivina – izvor Ladne vode – planinarski
dom „Čarapićev brest“

А. 20 – 21. октобар 2018. Ноћно екипно планинарско оријентационо такмичење за
лигу ПС Србије – „Куп Авале“ по правилима ПСС
Директор трке: Марија Марковић
Постављач стазе: Никола Спасковић и Слободан Гочманац
Пријаве: До 19. октобра у просторијама клуба ПСК „Авала“, Мурска 14, тел. 011-3860-064 у
периоду од 11 до 15 h, технички секретар Гордана Бајић-Шоботић или на
Е-mail- psdavala@mts.rs
На дан такмичења до 17 h у планинарском дому „Чарапићев брест“ на Авали.
Стартнина не плаћа
Скуп екипа: 20. октобрa до 17 h у планинарском дому „Чарапићев брест“ на Авали.
Категорије: сениори, сениорке, јуниори, јуниорке, ветерани, ветеранке
Мерење времена: На такмичењу ће бити коришћен СИ систем. Свака екипа би требало да
поседује једну СИ картицу – понети. Изнајмљивање СИ картице 150 дин по картици.
Сатница:
- 17,30h – извлачење стартних бројева
- 18,30 h – старт прве екипе из планинарског дома „Чарапићев брест“

Проглашење победника:
60 минута по пристизању последње екипе на циљ или по договору.
Награде:
Медаље, дипломе, пехари и прелазни пехар „Куп Авале“ за победничку екипу у сениорској
конкуренцији. (Три узастопна освајања прелазног пехара даје право победнику да задржи пехар у
трајно власништво).
Прошлогодишњи победник је екипа ПК „Челик“ из Смедерева.
Обезбеђење ноћног такмичења:
Лекарска екипа ПСK „Авала“ на циљу.
Смештај:
У планинарском дому „Чарапићев брест“ у поткровљу дома на душецима, сунђерима и
подметачима са личним врећама за спавање - бесплатно.
Пријаве за смештај до попуне капацитета на адресу ПСК „Авала“ (Е-mail или телефоном).
По доласку на циљ, свим такмичарима је обезбеђен бесплатан чај и оброк за екипе пријављене до
19. октобра до 15 h.

Б. 21. октобар 2018. Спомен парк Јајинци – Раковички поток - Разбојиште – 1000 ружа –
Жежњичине – Основна школа „Васа Чарапић“ Бели Поток – Митровићев дом –
споменик Незнаном јунаку – велика кривина – извор Ладне воде – планинарски дом
„Чарапићев брест“ (дужина стазе око 10 Км)
Одлуком Организационог одбора марш ће водити планинарски водичи ПСС, чланови ПСК
„Авала“.
Општи услови за учешће на маршу:
- физичка кондиција, психичка стабилност; планинарске ципеле, одговарајућа планинарска одећа у
односу на метеоролошке прилике, резервна пресвлака, заштита од кише, нешто хране и чутурица
са водом.
Пријављивање:
Електронском поштом на E-mail psdavala@mts.rs или телефоном 011 3860064 и на дан
марша до 9.00 h. Пријава мора да садржи списак учесника са годином рођења (најмлађи и
најстарији учесник добијају награду - пехар).
Молимо све учеснике да нам се пријаве до датог времена јер организатор обезбеђује оброк
по цени од 300 динара. Бонови за ручак се купују приликом пријаве за марш.
Место окупљања учесника марша:
Сви учесници су обавезни да дођу до 9,00 h 21. октобра (недеља) у Спомен парк Јајинци –
управна зграда, где ће Вас сачекати организатори марша. На место окупљања може се доћи
аутобусима 401, 402 (полазна станица Славија) 403, 404, 405, 407 и 408 полазна станица Вождовац
Трошарина, а излазна станица Спомен парк Јајинци.
Сатница:
Полазак на марш је у 9,15 h.
Долазак у планинарски дом „Чарапићев брест“ око 14,00 h.
Ручак по доласку у дом.
Додела диплома, пехара и захвалница за учешће на маршу у 14,30 h.

ДОБРО ДОШЛИ НА АВАЛУ!
Влада републике Србије - Министарство омладине и спорта и град Београд - Градски
секретаријат за спорт и омладину, допринели су у значајној мери реализацији наших
пројеката обезбеђивањем неопходних средстава за њихово финансирање.

Председник ПСК „Авала“
Слободан Гочманац
11000 Београд, Мурска 14

М.Б: 07062800 Т.Р: 265-6540310000114-55
mail: psdavala@mts.rs

PIB:100284368

