
 
 

ПЛАНИНАРСКО   СМУЧАРСКИ   КЛУБ   „АВАЛА“ 
 

 

ДРУГО ПОЗИВНО ПИСМО  
 

Планинарски савез Србије, Планинарски савез Београда 

и ПСК „Авала“ 

позивају вас на акцију 

 

„Октобарски дани Београда“ 
 

Авала и планинарски дом „Чарапићев брест“ 

18. и 19. октобар 2014. (субота и недеља) 
 

 

ПРОГРАМ 

 
А. Ноћно планинарско оријентационо такмичење за лигу ПС Србије  

– „Куп Авале“ – 6. коло 

 

Б. ХХXII МАРШ  Пиносава – Споменик совјетским ратним ветеранима -  

споменик Незнаном јунаку – раскрсница I  - извор Ладне воде - „Чарапићев 

брест“  
 

 

А. Ноћно планинарско оријентационо такмичење за лигу ПС Србије 

 – „Куп Авале“  18 – 19. октобар 2014. 

 

 Ноћно екипно планинарско оријентационо такмичење по правилима 

Планинарског савеза Србије. 

Директор такмичења: Слободан Гочманац 

Постављач стазе: Дане Радаковић, Александар Симовић 

Пријаве: 

До 17. 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@open.telekom.rs   

На дан такмичења до 17h у планинарском дому „Чарапићев брест“ на Авали.

mailto:psdavala@open.telekom.rs


Такмичарске категорије: 

  - пионири – пионирке (до 15 година старости) 

  - јуниори – јунирке (од 15 до 19 година) 

  - сениори – сениорке (од 19 до 45 година) 

  - ветерани – ветеранке (преко 45 година) 

 

Стартнина:  400,оо динара по екипи (сениори,сениорке, ветерани, ветеранке) 

   200,оо динара по екипи (пионири, пионирке, јуниори, јуниорке) 

 

Скуп екипа: 18. октобрa до 17h у планинарском дому „Чарапићев брест“ на Авали. 

Сатница:  

- 17,150h – извлачење стартних бројева 

- 18,00h – старт прве екипе 

 

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 ПД „Челик“ из Смедерева.  

Обезбеђење ноћног такмичења:  

Лекарска екипа ПСK „Авала“ и чланови Горске службе спасавања станице 

Београд. 

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 оброк. 

 

Б. ХХXII МАРШ  Пиносава – Споменик совјетским ратним ветеранима -  

споменик Незнаном јунаку – раскрсница I  - извор Ладне воде - „Чарапићев 

брест“  

  

Овогодишњи марш је организован у знак сећања на 1964. годину када су у 

авионској несрећи на Авали настрадали совјетски ратни ветерани при доласку на 

обележавање двадесетогодишњице ослобађања Београда у Другом светском рату.  

Делегацију совјетских ратних ветрана чинило је 18 високих официра, предвођених 

Маршалом Совјетског савеза, Бирјузовим и Генерал-пуковником Ждановим. 

Учесници марша ће положити венац на споменик совјетским ратним 

ветеранима обележавајући 50 година од њихове погибије и 70 година од ослобођења 

Београда. 

 

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. 

Обезбеђење учесника марша:чланови Горске службе спасавања станице Београд. 

 

Пријављивање: 

 Електронском поштом на E-mail psdavala@open.telekom.rs или телефоном  

011 3860064 и на дан марша до 9.30 h. Пријава мора да садржи списак учесника са 

годином рођења (најмлађи и најстарији учесник добијају награду).  

 Молимо све учеснике да нам се пријаве до датог времена јер организатор 

обезбеђује бесплатан оброк за све пријављене учеснике марша. 

 

Место окупљања учесника марша: 

Сви учесници су обавезни да дођу до 9,30 h 19. октобра (недеља) код 

ресторана „Липовица“, подножје Авале, где ће Вас сачекати организатори марша. 

На место окупљања може се доћи аутобусима  401, 403, 405, 407, 408 који 

полазе са Трошарине. 

 

Сатница: 

Полазак на марш је у 10,00 h. 

Долазак у планинарски дом „Чарапићев брест“ око 13,30 h. 

Ручак од 14 h.  

Додела диплома, пехара и захвалница за учешће на маршу у 15 h. 
 

 

ДОБРОДОШЛИ  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 
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