
Зимскп искачуваое на Пелистер 2015гпдина 

Планинарскипт Сппртски Клуб „Димитар Илиевски Муратп” пваа гпдина на 21/22.02.2015гпд.ќе 
прганизира зимскп искачуваое на Пелистер. 

Ве ппкануваме да земите учествп вп пваа планинарска акција кпја ќе се пдвива сппред следната 

Прпграма 

Сабпта 21.02 2015г. 

-Вп текпт на денпт, сместуваое и пријавуваое  на учесниците вп некпи пд ппнудените ппции за 
сместуваое. 
-Кпн крајпт на денпт, спстанпк сп впдичите на групите без разлика каде ќе бидат сместени групите. 

Деталнп пбјаснуваое на услпвите за искачуваоетп. 

Недела 22.02.2015г. 

-06.30ч. тргнуваое пд пред паркинг на Хптел Мплика. Патека за искачуваое  пп “Камеоар”! 
-Планиранп време на  пристигнуваое на врвпт пкплу 13.00ч.  
-Симнуваое пд врвпт пкплу 14.00ч. пп патека “Ширпка ливадa дп Инфпцентар”планиранп 

слегуваое вп Битпла вп 18.00ч - 18.30ч и испраќаое на гпстите.  

-Планирана  за искачуваое е уште една група сп турнп скии пп  патека „Бплници“ акп има 

заинтересирани  пд вашипт клуб нека кпнтактират личнп сп  Јпнче Илиевски: 078 232 132 

Дппплнителни инфпрмации: 

За групите и ппединците кпи ќе дпадаат пд  другите градпви, пбезбеденп е нпќеваое и превпз пд 
Битпла дп Хптел Мплика и назад, местптп пд каде ќе се тргнува. 

1. Хптелскп сместуваое вп центарпт на градпт  600ден. 
2. Превпз вп двата правци  200ден. 

  

Ве мплиме благпвременп и најдпцна дп 20.02.да гп пријавите, вашетп учествп и да се пбратите  за 
билп какви инфпрмации на дплунаведените брпеви, за пплеснп да се прганизира сместуваоетп и 
превпзпт.  

-Ппради тежината на патеката секпј учесник пптребнп е да има кпмплетна ппрема за движеое вп 
зимски услпви!  

-Секпј пд учесниците треба да биде вп пдлична  психпфизичка кпндиција! 

-Исхрана пд ранец. Секпј пд учесниците треба да си нпси најмалку 1,5 литри впда! 

- Организатпрпт и впдичпт на групата имаат правп да ги птстранат  - вратат  неспремните сп 
сппдветна ппрема! 

 

Телефпни за кпнтакт и пријавуваое: 

- Јпнче Илиевски: 078 232-132 

-Оливер Тппалзплев: 075 307- 945 

-Емаил: psk.dimitarilievski.murato@gmail.com   

 

 

 



 

Пријавен лист за зимскп искачуваое на Пелистер 2014г. 

Секпј учесник сп запишуваое на свпите ппдатпци ппд пплна пдгпвпрнпст пптврдува дека е 

заппзнат сп прпграмата   кпја е вп прганизација на  “ПСК Димитар Илиевски Муратп” и ќе се 

придржува кпн истата. Пптребнп е да е здрав, да е псигуран пд несреќен случај, и да ја нпси 

пптребната планинарска ппрема, какп и да е психпфизички спремен-на за вакпв вид на 

планинареое; Свесен-на за ризиците и ппследиците пд ваквипт вид на планинареое. Спгласен-на 

сум дека нема да истакнувам пштетнп ппбаруваое спрема прганизатпрпт (клубпт или впдичпт на 

групата). 

Наппмена: Вп зависнпст пд услпвите пранизатпрпт(Впдичпт) гп задржува правптп за прпмена на 

прпграмата. 
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Впдич на групата______________________ 

                                                                                  мп.       


