
 
 

ПЛАНИНАРСКО   СМУЧАРСКИ   КЛУБ   „АВАЛА“ 
 

 

ПОЗИВНО ПИСМО 
 

Планинарски савез Србије, Планинарски савез Београда и ПСК „Авала“ 

 

позивају вас на акцију 

 

„Октобарски дани Београда“  
 

21. и 22. октобар 2017. (субота и недеља) 
 

 

ПРОГРАМ 

 

А. ХХXV МАРШ  Пиносава – „Шумска управа“ - извор Сакинац – кружна 

стаза до радничког насеља Шумадија – извор „Коло српских сестара“ – 

радничко насеље Шумадија – видиковац Звечара - споменик Незнаном јунаку – 

споменик „Руским ветеранима“ - „Авалски торањ“ - извор Ладне воде – 

планинарски дом „Чарапићев брест“ (дужина стазе око 11 км) 

 

 

Б. Ноћно планинарско оријентационо такмичење за лигу ПС Србије  

– „Куп Авале“ – 8. коло 

 

 

А. 21. октобар 2017. ХХXV МАРШ  Пиносава – „Шумска управа“ - извор Сакинац – 

кружна стаза до радничког насеља Шумадија – извор „Коло српских сестара“ – радничко 

насеље Шумадија – видиковац Звечара - споменик Незнаном јунаку – споменик „Руским 

ветеранима“ - „Авалски торањ“ - извор Ладне воде – планинарски дом „Чарапићев брест“ 

(дужина стазе око 11 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 8.30 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 200 динара. Бонови за ручак се купују приликом пријаве за марш. 

Место окупљања учесника марша: 

Сви учесници су обавезни да дођу до 9,30 h 21. октобра (субота) – подножје Авале – 

Пиносава „Шумска управа“, где ће Вас сачекати организатори марша. На место окупљања може се 

доћи аутобусима 401, 403, 404, 405, 407 и 408  полазна станица Вождовац Трошарина, а излазна 

станица подножје Авале, скретање за Пиносаву. 

Сатница: 

Полазак на марш је у 9,45 h. 

Долазак у планинарски дом „Чарапићев брест“ око 15,00 h. 

Ручак по доласку у дом.  

Додела диплома, пехара и захвалница за учешће на маршу у 16,00 h. 

 

Б.  21 – 22. октобар 2017. Ноћно екипно планинарско оријентационо такмичење за лигу 

ПС Србије – „Куп Авале“ по правилима ПСС 

 

Директор трке: Бранимир Кубатовић 

Постављач стазе: Никола Спасковић 

Пријаве: До 20. 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 18 h у планинарском дому „Чарапићев брест“ на Авали. 

Стартнина не плаћа  

Скуп екипа: 21. октобрa до 18 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:  

- 18,30h – извлачење стартних бројева 

- 19,00 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.
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Извод из Правилника о организацији планинарских оријентационих такмичења ПСС.  
Члан 3. 

Категорије 

Такмичење у планинарској оријентацији се организује у следећим категоријама: 

- Јуниори – Јуниорке до 18 година, (1999. годиште и млађи), 

- Сениори – Сениорке од 18 до 50 година,  

- Ветерани – Ветеранке преко 45 година. 

У категорији Сениори могу наступати по један јуниор или ветеран. У мушкој категорији може наступати по 

један женски члан екипе Екипе могу бити мешовитог састава(мушко-женско). 

У случају мешовитих екипа категорија екипе одређује се према такмичару најтеже категорије. 

Екипе су трочлане, чланови екипе морају бити чланови истог клуба/друштва као матични чланови. 

Уколико је екипа састављена од чланова различитих клубова/друштава може се такмичити ван 

конкуренције 

Члан 8. 

Старт 

Екипе стартују у размацима од 5 до 10 минута. 

Две екипе истог клуба/друштва не могу да стартују једна за другом, већ минимални размак мора бити 

најмање 20 мин. 

Редослед старта екипа се одређује извлачењем стартних бројева. 

Члан 9. 

Опрема 

Такмичарску опрему учесници такмичења прилагођавају властитој потреби, а на основу климатских 

услова, терена за такмичење и препорука организатора. 

 Свака екипа са собом носи прибор за решавање задатака, прву помоћ, храну и воду. Ако се екипа раздваја, 

наведену опрему мора да има сваки члан екипе. Сваки члан екипе мора да има планинарску књижицу са 

плаћеном чланарином за текућу годину и оверену здравствену књижицу. 

Члан 14. 

Дисквалификација 

Дисквалификација наступа: 

• Ако се прекорачи задати временски период кретања на стази. 

• Ако екипа не пронађе све контролне тачке (КТ). 

• Ако екипа не уђе у пуном саставу на КТ. 

• Ако екипа прекрши еколошка правила из члана 24 овог Правилника. 

О дисквалификацији одлучује овлашћени контролор Комисије за планинарску оријентацију. 

Дисквалификована екипа има право на приговор у складу са чланом 18 и 19 овог правилника. 

Члан 21. 

Обавезе такмичара: 

Да по пријему првог обавештења најави своје учешће. 

Да по пријему другог обавештења, а најкасније 3 дана пре одржавања такмичења потврди своје учешће. 

Да поседује оверену планинарску књижицу клуба/друштва за које наступа у такмичарској години с 

маркицом Савеза за календарску годину. 

Да поседује оверену здравствену књижицу. 

Да се придржава упутства организатора по питању опреме и безбедносних услова на стази. 

Да се придржава услова прописаних при заједничком кретању на стази. 

Да избегава прегласну комуникацију на стази са члановима своје и других екипа. Да се придржава 

моралног кодекса планинарског и спортског понашања на стази. 

 

ПСК „Авала“ задржава право да изврши контролу поседовања опреме, планинарских 

књижица, здравствених књижица, прибора за решавање задатака и наглашавамо 

такмичарима да су обавезни да имају батеријске лампе. 

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 PIB:100284368 
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