
 

 

09. мај 2021 Калафат-837, Каменички вис-814м: Пешачка тура и 4. коло лиге ПО 

План акције: 

06.30 Полазак аутобуса из Скерлићеве улице. Паузе по потреби 
 
06.30 - 09.45 Вожња аутопутем до Ниша и даље до локације Каменички вис Такмичари се пријављују 
организатору и припремају за трку (први старт у 10.30) а планинари после краће паузе настављају аутобусом још 
15-так минута до села Горњи Матејевац одакле полазимо на пешачку туру 
 
10.15 – 15.30 Пешачка акција: Горњи Матејевац – Латинска црква (10 век) – манастир Св. Јована (11 век) – 
раскрсница Слива – врх Калафат 837м – Каменички вис. Стаза прво води кроз мали живописни кањон, потом 
широком шумском стазом до врха а онда нешто ужом шумском стазом до велике ливаде на Каменичком вису. 
 
Укупна дужина стазе око 12 км, Висинска разлика 400м 
 
16.00 По завршетку такмичења у планинарској оријентацији сви заједно идемо аутобусом до спомен обележја на 
брду Чегар где се одиграла чувена битка у време првог Српског устанка и места погибије вође устаника – 
Војводе Синђелића. По повратку за Ниш ћемо свратити до Ћеле куле 
 

18.00 Полазак из Ниша према Београду 
 

21:00 Очекивани долазак у Београд.  
 
 
Цена превоза: 1800 динaра 
 

Такмичари у млађим категоријама (до 18 година) не плаћају превоз. Такмичари у сениорској и ветеранској 

категорији по правилнику комисије за трекинг. Котизација за такмичење по правилнику комисије за трекинг 

 

Опрема за пешачење: Мањи ранац, вода, планинарске ципеле, активан веш, капа... сува пресвлака 
 

Исхрана: “Из ранца” (сендвич, суво воће, бонжита, јабука...)  

Вођа акције: Ранко Краљ Бр. Лиценце ПСС 428. Пијаве СМС поруком (име и презиме, годиште, број планинарске 

књижице) на телефон 069 727574 или на е-маил адрсу kraljiking@gmail.com.  

Такмичари лиге планинарске оријентације се пријављују Милени Петровић (Тел: 064 439 812) 

Фотографије за најаву: Мирослав Докман 

У превозу обавезно ношење маски и дезинфекција руку. За време акције је неопходно придржавати се свих 

епидемиолошких мера које буду на снази. 
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