Традиционална планинарска акција Планинарског савеза Србије

25.ПОХОД ПЛАНИНАРА

„КУКАВИЦА 2019“
ПРВИ ЛЕСКОВАЧКИ ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН
31.август и 1. септембар 2019. год.

Организатор:
Планинарско-скијашки клуб „Кукавица“
16000 Лесковац, Делиградска 5, пош. преградак 77
e-mail: psdkukavica@ gmail.com

У овој јубиларној години лесковачког планинарства - 90 година
организованог планинарства у Лесковцу, 1929.-2019. и 80 година од изградње
планинарског дома ''Прека вода'' на Кукавици,1939.-2019. Планинарско-скијашки
клуб „Кукавица“ Лесковац 31.августа и 1. септембра 2019.г. организује јубиларни
25. ПОХОД ПЛАНИНАРА „КУКАВИЦА 2019“. Овај похад планинара је и ове
године Календаром ПСС-a традиционална планинарска акција. ПСК „Кукавица“,
овим позива све планинарске организације у Србији да упуте своје чланове на ову
традиционалну акцију планинара.
ПРОГРАМ АКЦИЈЕ
Субота 31.август 2019. година
До 08.00 Прихватање и пријава учесника у село Чукљеник, евидентирање, подела
учесничких картона
08.00
Свечано отварање акције и поздравне речи домаћина
08.15
Полазак из села Чукљеник. Маршрута: с. Чукљеник-Стругара-Чукаре-Стрмцпланинарски дом ''Прека вода''- врх Влајна 1442мнв. Дужина стазе 16км.
12.30
Долазак у планинарском дому „Прека вода“. Ручак. Одмор. Подела захвалница
14.00
Полазак из дома учесника који не ноће. Маршрута планинарски дом ''Прека вода''Стрмц -Репушница- Шиљегарник-село Чукљеник. Дужина стазе13,7км.
17.30
Долазак у село Чукљеник и одлазак у Лесковац где се одржава 30.Роштиљијада,
светски фестивал роштиља, где учесници могу предахнути уз специјалите са роштиља и богат
забавни програм у центру града.
.
У поподневним часовима разговор о начину рада и окупљања нових чланова у
планинарским клубовима, размене искуства и предлози за нове активности.
Увече планинарска журка и дружење уз логорску ватру.
Недеља 01. септембар 2019. године
10.00
13.00

Полазак учесника који су ноћили у планинарском дому, после доручка. Маршрута
кретања: пл. дом „Прека вода“ - Стрмц-Репушница-Шиљегарник- селоЧукљеник
Долазак у село Чукљеник.Завршетак похода и одлазак у Лесковац где се одржава 30.
Роштиљијада, светски фестивал роштиља, где учесници могу предахнутиуз специјалите
са роштиља и богат забавни програм у центру града.
.
КАКО ДОЋИ ДО СЕЛА ЧУКЉЕНИК

Село Чукљеник, удаљено је од Лесковаца 16 км и до њега се стиже из Лесковаца, асфалтним
путем преко села Велико Трњане и Стројковце где се по преласку моста у центру села скреће
лево, постоји путоказ и даље преко села Накривањ стиже се у село Чукљеник код цркве Свети
Никола.
СМЕШТАЈ
-

У планинарском дому „Прека вода“, по цени од 400 динара са плаћеном чланарином за
2019.г. односно 500 дин. за учеснике без плаћене чланарине, за једну ноћ по учеснику уз
претходну пријаву, са уплатом на жиро рачун бр. 160-18340-55,ПСК,,Кукавица,, Лесковац

-

Капацитет дома и помоћног објекта је 86 лежајева у вишекреветним собама и поткровљу.
Смештај учесника у дому, по редоследу пријављивања.
У сопственим шаторима учесника похода са опремом за ноћење. Поред дома је погодан
терен за постављање већег броја шатора. Овај простор је осветљен и има воду за пиће.
ИСХРАНА

-

Организатор обезбеђује бесплатан ручак у суботу 31.08.2019.г., за све учеснике који се
пријаве до 27.08.2019.год.
- Организатор обезбеђује вечеру за суботу и доручак у недељу за све учеснике који се
пријаве до 27.08.2019. год. Цена вечере је 250 дин. а доручка 150дин.
Напомена: Не постоји могућност коришћења кухиње за припремање понете
хране, за време трајања ове акције.
ОПРЕМА
-

Планинарска опрема и обућа за целодневно пешачење у летњим условима
Опрема за спавање (ко спава ушаторима),
Планинарски ранац за ношење резервне одеће и хране-обавезан. Руке морају бити
слободне.
ПРЕВОЗ
За учеснике који у Лесковцу долазе јавним превозом биће обезбеђен превоз до
Чукљеника и повратак. Цена превоза у оба правца је 350 дин.
Превоз опреме је 150 дин., по учеснику, од села Чукљеник до планинарског
дома „Прека вода“ и назад.
ПРИЈАВЕ

-

Доставити на адресу ПСК „Кукавица“ 16000 Лесковац, Делиградска 5, или на e-mail:
psdkukavica@gmail.com, до 27.08.2019. г. са назнаком броја учесника, времена доласка у
Лесковац и превозног средства (воз, аутобус, аутомобил) којим долазите. Пријавом на
време избећи ћете евентуалне непријатности и олакшати организатору прихватање,
превоз и смештај учесника ове планинарске акције и организовање исхране.
ОДГОВОРНИ ИСПРЕД ОРГАНИЗАТОРА И ЗА СВА
БЛИЖА ОБАВЕШТЕЊА:

-

Јелица Драшковић, председник, 065/ 81-08-444 до 21.00, пл.водич м.б.606
Звонимир Васиљковић, 061/69-468-96 до 23.00, пл. водич м.б.342
Јелена Костић, 064/38-93-699 до 21.00, секретар клуба
ОРГАНИЗАТОР ОБЕЗБЕЂУЈЕ

-

Један бесплатан оброк за све пријављене учеснике, који изврше пријаву до27.08.2019.г.
Захвалнице за клубове/ друштва која учествују,
Учеснички картон,
Амблем – налепница акције,
Печат акције,
Печат пл. дома „Прека вода“ и врха Влајна,

ОБАВЕЗЕ ВОЂЕ ГРУПА И ВОДИЧА КОЈИ ДОВОДЕ СВОЈЕ ГРУПЕ
-

Да на време пријаве своје учеснике,
Да упознају учеснике акције са маршрутом кретања и стазом,
Да на поход доведу психо-физички здраве чланове који могу да пешаче (према датом
програму) и имају одговарајућу одећу, обућу и опрему,
Да организатору предају: оверен списак учесника, њихов датум рођења, број планинарске
књижице и адресу становања (због уписа у Књигу гостију),
Да сви учесници имају оверене здравствене и планинарске картице
Да по доласку у пл. дом организатору предају планинарске картице својих чланов који
остају на ноћење.
НАПОМЕНА ОРГАНИЗАТОРА

-

Учесници похода учествују на сопствену одговорност. Од учесника очекујемо
максималну одговорност према себи и осталим учесницима акције, а од вођа група и
водича да брину о својим члановима и на тај начин помогну организатору,
Молимо учеснике да у потпуности поштују Правилник о безбедности и одговорности у
извођењу планинарских активности.
Организатор не одговара за евентуалне повреде и несреће изазване самовољом
појединаца, несреће изазване здравственим проблемима, као и за несреће изазване под
утицајем алкохола и других недозвољенихсредстава,
Ми Вама пружамао максималну безбедност и што је могуће боље услове за боравак на
нашој Кукавици и у нашем планинарском дому „Прека вода“,
Молимо Вас да своје пријаве доставите на време како бисмо били у могућности да Ваше
учешће на походу учинимо што пријатнијим.
Молимо вас да не бацате отпатке од хране, конзерве, пластичне кесе,боце и сл.
Сачувајмо планину Кукавицу од загађења.

ПСК “КУКАВИЦА“ ЛЕСКОВАЦ

