У складу са одлуком Управног одбора Планинарског савеза Србије о установљавању
Републичке акције „Дани планинара Србије“ планинарски клуб Тара из Бајине Баште уз
подрушку ПСС позива све планинаре Србије, пријатеље планина и планинаре из региона
на републичку акцију

ДАНИ ПЛАНИНАРА СРБИЈЕ 2015
03.- 05. јул 2015
Место одржавања: Планина Тара, село РАСТИШТЕ (између Перућца и Предовог
крста) у близини Бајине Баште
Организатор домаћин: ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ „ТАРА“, БАЈИНА БАШТА
Поштоване планинарке, планинари и љубитељи планина,
Планинарском клубу „Тара“ из Бајине Баште припала је част и дужност да буде домаћин
републичке акције која се одржава први пут ове године под називом „ДАНИ
ПЛАНИНАРА СРБИЈЕ 2015“. На територији Бајине Баште, у селу Растиште.
Планинарски логор биће постављен у комплексу сеоске школе за коју се надамо да ће
постати значајан центар развоја планинарства у овом крају. Положај села Растиште је
веома занимљив са гледишта могућности организације планинарских успона и излета у
овом делу планине Таре, планине Звијезде и кањона реке Дрине. Свесни смо заначаја ове
акције која има за циљ да једном годишње окупља што више планинара из целе Србије на
различитим планинама где ће окупљени планинари размењивати планинарска искуства,
стицати и ширити знања о планинарству, планинској природи и културно-историјским и
туристичким вредностима Србије, у овом случају планине Таре.

Програм акције „ДАНИ ПЛАНИНАРА СРБИЈЕ 2015“
Петак 03. јул (поподне): Окупљање учесника, пријаве, смештај, договори и дружење
Субота 04. jул 2015. god:
Планинарске туре:
Стаза 1: камп (440 мнв) – Седаљка – Козла – Орлов вис (910 мнв, видиковац) –
Миљина кућа – Божурна – Пожар – Стећци – Седаљка – камп (дужина
12км, укупни успон 780м)
Стаза 2: камп (440 мнв) – Седаљка – Козла – Орлов вис (910 мнв, видиковац) –
Миљина кућа – Божурна – Биљешка стена (1240 мнв, видиковац) –
Божурна – Пожар – Стећци – Седаљка – камп, (дужина 18 км, укупни
успон 1140 м)

Планинарско оријентационо такмичење за првенство Србије:
Такмичење се одвија по пропозицијама Правилника за организацију екипних
планинарских оријентационих такмичења – пријаве за такмичење вршиће се према
посебном позиву Комисије за планинарску оријентацију ПСС.

Планинарска „Трекинг лига“:
Такмичење у планинарском пешачењу (трекинг лига) одржава се према
Правилнику трекинг лиге Србије ПСС - пријаве за такмичење вршиће се према
посебном позиву Комисије за трекинг лигу ПСС

Технички дан Службе планинарских водича ПСС:
На акцији ће се окупити припадници Службе планинарских водича у оквиру
програма усавршавања и развоја водичке службе ПСС и подршке овој акцији.

Пратећи програм (поподне):
Демонстрације технике, популарна предавања и пројекције

Недеља 05. jул 2015. god.:
Планинарске туре:
Стаза 3: камп – Седаљка – Стећци – камп (дужина 3км, укупни успон 140м)
Остало: шетње по избору.
Завршетак акције „ДАНИ ПЛАНИНАРА СРБИЈЕ 2015“
Повратак из Растишта према Бајиној Башти.

Приступ месту одржавања акције – Растиште:
Село Растиште налази се на путу Бајина Башта – Перућај – Растиште - Предов крст.
Пут је асфалтиран и проходан за аутомобиле и аутобусе. Место кампа: зграда школе.
Линије јавног превоза:
Београд – Бајина Башта (преко Ваљева): 09:00, 11:25 (петком), 15:15, 16:15 (петком), 17:30
Београд – Бајина Башта (преко Шапца): 07:00, 09:30, 13:45
Нови Сад – Бајина Башта: 06:00, 13:15 (са преседањем у Лозници)
Ужице – Бајина Башта: 06:20, 08:30, 10:00, 13:00, 13:30, 14:40, 15:45, 17:40, 19:30, 21:15
Чачак – Бајина Башта: 17:20
Крагујевац – Бајина Башта: 11:45
Локални превоз:
Бајина Башта – Перућац: 06:30, 09:30, 10:30, 13:00, 14:30, 15:40, 17:15, 20:20
Продужене линије до Растишта: петак – 03.07.2015 /15:40 и 20:20/
субота – 04.07.2015. /07:30 и 09:30/
недеља – 09:30 и 14:30
Пожељно је да учесници пријаве свој начин доласка организатору у циљу обезбеђења
сигурног превоза са продужењем линија до Растишта.
Више информација о аутобуским линијама на: www.raketa-ab.com
Такси превоз у Бајиној Башти: 031/861 999, 031 864 111

Смештај:
У кампу у личном шатору – бесплатан
У кампу у шатору домаћина: 100 дин./ноћ, до 20 места - понети подлошку и врећу за спавање
У планинарском дому: 150 дин./ноћ, до 40 места - понети врећу за спавање
1 км Растиште – Породица Петровић 031/859 128
9 км Предов Крст – Планинарско-ловачка кућа 065/84 75 208
http://www.predovkrst.com
ноћење: 1.200,00 дин.
7 км Перућац плажа – Хотел Језоро 031/859 081
http://www.epsturs.com/perucac-hotel-jezero.php
9 км Перућац – Вила Дрина (собе и апартмани) 031/862 451
http://www.taragreen.rs/vila-drina.html
ноћење: једнокреветна 1.910,00 дин./двокреветна 1.710,00 дин.
доручак: 200,00 дин.
9 км Перућац, Викендице Обрадовић 064/485 30 32
http://www.tarasmestaj.rs/smestaj/vikendica-obradovic
до 9 особа 30 евра до 4 особе 15 евра
НАПОМЕНА: за смештај у планинарском дому и шаторима домаћина, обавезна је

благовремена пријава до попуњавања броја места.
Исхрана и снабдевање:
Организатор ће на основу пријава група учесника из клубова обезбедити оброке ручка у
суботу и недељу (04. и 05. јуна т.г.) по цени од око 250,00.
Учесници су дужни да понесу прибор за јело.
Појединачни захтеви за оброк морају се поднети дан раније.
За организовање оброка за доручак и вечеру организоваће се „покретна продавница“ у
кампу (млечни производи, поврће, воће, кекс, грицкалице, хигијена…)
Током свих дана кампа биће обезбеђене довољне количине чаја.
Очекује се и понуда домаћина из Растишта са својим производима (кајмак, сир, лепиње…)
Технички услови у кампу:
- за прање посуђа после ручка биће обезбеђена топла вода
- камп је обезбеђен хладном водом у довољним количинама,
- у кампу су обезбеђени тоалети (пољски ВЦ)
- Кућни ред у кампу прописан је од стране организатора
Пријаве за учешће:
Молимо планинаре за благовремену пријаву због квалитетније организације и прихвата у
кампу.
У пријави обавезно назначити: презиме и име, клуб, град, број телефона, датум доласка,
начин транспорта, врста смештаја и друге податке и интересовања.
Пријаве за учешће:
Ненад Лечић: 031 86 55 86; 065 851 08 51
Младен Марић: 065 861 25 00
Мејл адреса: planinarskiklubtara@gmail.com

