Традиционална планинарска акција

27. ПОХОД ПЛАНИНАРА и ДРУГИ
УСПОН НА КИТУ

„КУКАВИЦА 2021“
28. август 2021. год.
Организатор:
Планинарско-скијашки клуб „Кукавица“
16000 Лесковац, Делиградска 5, пош. преградак 77
e-mail: psdkukavica@gmail.com
065/81-08-444, председник

ПСК „Кукавица“, 28. августа 2021. год. организује 27. ПОХОД
ПЛАНИНАРА и ДРУГИ УСПОН НА КИТУ - „КУКАВИЦА 2021“. Овај
поход планинара је Календаром ПСК „Кукавица“ традиционална
планинарска акција у 2021. години. ПСК „Кукавица“, позива све
планинарске организације у Србији да упуте своје чланове на ову
традиционалну акцију планинара.

ПРОГРАМ АКЦИЈЕ
Субота, 28.08.2021. године
До 08:00

Прихват и пријава учесника

08.00 - 08.15 Свечано отварање акције и поздравне речи домаћина
08.15 Полазак на стазу. Стаза креће од куће Теокаревић из центра Вучја, преко Стрелишта
благим успоном до зидина археолошког налазишта и зидина чувеног „Скобаљић града“.
09.00 – 09.15 пауза за предах, фотографисање и разгледање
09.15 – 09.30 Стаза даље наставља и спушта се до видиковца стене „Соколица“ и узвишења
„Орлово гнездо“.
09.30 – 09.45 пауза за предах, фотографисање и разгледање
09.45 – 12.00 Полазак ка врху Кита 988 мнв. Стаза иде макадамским путем, преко села
Шутилица до врха. Очекивани долазак на врх је око 12.00 часова. Задржавање на врху од 30
до 45 мин. ради фотографисања, предаха и пристизања свих учесника акције.
12.45 – 15.30 Полазак назад и спуштање са успутним паузама по потреби. Стаза иде назад од
врха делом истог пута као при успону у дужини од 1,5 км а затим скреће и другим (кружним)
путем се спушта према селу Шутилица. Затим следи спуштање до хидроелектране у кањону
реке Вучјанке, друге по старости у Републици Србији, саграђене 1903.год.
15.30 – 16.00 пауза за предах, фотографисање и разгледање хидроелектране и кањона реке
Вучјанке
16.00 – 16.30 Полазак ка кући Теокаревић у центру Вучја где се акција завршава.
16.30 – 17.00 Свечана подела Захвалница/Диплома
Након свечаног затварања акције учесници могу наставити обилазак Града Лесковца и
уживати на „Роштиљијади“ уз специјалитете са роштиља и богат забавни програм у центру
града.

КАКО ДОЋИ ДО КУЋЕ ТЕОКАРЕВИЋ У ВУЧЈУ
Од Лесковца регионалним путем Лесковац – Вучје. Проласком кроз центар Вучја са десне
стране локалног пута налази се кућа Теокаревић.

ОПРЕМА
-

Планинарска опрема и обућа за целодневно пешачење у летњим условима.
Планинарски ранац за ношење резервне одеће и хране. Обавезно. Не користити ташне, торбе
или кофере и ношење ствари у рукама. Руке морају бити слободне.

ПРИЈАВЕ
-

Доставити на адресу ПСК „Кукавица“ 16000 Лесковац, Делиградска 5, или на e-mail:
psdkukavica@gmail.com, до 23.08.2021. год. са назнаком броја учесника, времена доласка у
Лесковац и превозног средства (воз, аутобус, аутомобил) којим се долази. Пријавом на

време избећи ћете евентуалне непријатности и олакшати организатору прихватање учесника
ове планинарске акције.

ОДГОВОРНИ ИСПРЕД ОРГАНИЗАТОРА И ЗА СВА
БЛИЖА ОБАВЕШТЕЊА:
-

Јелица Драшковић, председник ПСК„Кукавица“ 065/8108444
Звонимир Васиљковић, водич 061/6946896
Дејан Савић, водич 065/2824655
Филип Пешић, водич 061/2203259

ОРГАНИЗАТОР ОБЕЗБЕЂУЈЕ
-

Захвалнице за организације које учествују
ОБАВЕЗЕ ВОЂЕ ГРУПА И ВОДИЧА КОЈИ ДОВОДЕ СВОЈЕ
ГРУПЕ

-

Да на време пријаве своје учеснике.,
Да упознају учеснике акције са кретањем и стазом,
Да на поход доведу психофизички здраве чланове који могу да пешаче (према датом
програму) и имају одговарајућу одећу, обућу и опрему,
Да организатору предају: оверен списак учесника, њихов датум роћења, број планинарске
књижице,
Да сви учесници имају оверене здравствене и планинарске књижице,

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 недозвољених средстава,
Ми Вама пружамао максималну безбедност и што је могуће боље услове за боравак на
нашој Кукавици/Лисцу,
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 и боце и сл. Сачувајмо
планину Кукавицу/Лисац од загађења.
Молимо све учеснике акције да строго воде рачуна о сопственој безбедности по питању
боравка на стенама и посебно воде рачуна о заштити ногу због гмизаваца – кањон реке
Вучјанке, стене „Соколица“ и сам локалитет „Скобаљић град“ је природно станиште змије
поскок.
Учесници акције су у обавези да се придржавају свих мера против спречавања ширења
вируса COVID19 прописаних од стране надлежних органа који су организатор и
Планинарски савез Србије у обавези да спроведу.
Организатор задржава право да у складу са препорукама Кризног штаба, наредбама владе
Републике Србије и надлежних органа на територији одржавања акције предузме следеће
мере:
- Откаже акцију уз претходно обавештавање заинтересованих путем медија,
- Усмери учеснике на кретање у више мањих група уз поштовање прописаних мера за
спречавање ширења епидемије
- Откаже или изостави поједине садржаје, раније планиране, у циљу спречавања ширења
пандемије.
ПСК “КУКАВИЦА“ ЛЕСКОВАЦ

