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ПРЕДМЕТ: ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ЕДНОДНЕВЕН ПЛАНИНАРСКИ МАРШ 
АЦИНАРЕКА 2015 

Согласно календарот на активностите за 2015 година Планинарски спортски клуб 
"БИСТРА" Гостивар, ко] што оваа година одбележува повеке години постоеше, организира на 
ден 14.06.2015 година (недела) 22. традиционален планинарски марш " АЦИНА РЕКА 2015". 

Тргнуван>ето со превозни срества за Торбешки мост е во '6 часот од пред паркингот на 
Општина Гостивар.(учесниците можат да не чекаат и во Маврови Анови или на Торбешки мост 
со претходен договор со организаторот.) 

Маршот стартува од месноста Торбешки мост од 8-8,30 часот во зависност од тоа како ке 
пристигнат учесниците со превозот( до ова место се пристига со сопствен или организиран 
превоз од страна на организаторот). Потоа се оди низводно по реката Анина река и Кафа е 
Кадис, па преку месноста Идризова рупа каде е предвиден одмор од 30 минута и доручок, се 
продолжува преку Говедарник, с. Горно Пловце, до А]атот во с. Долно Пловце. 

Пристигнуван>ето во А]атот се предвидува околу 16-18 часот, каде домакинот организира 
традиционален заеднички ручек- планинарско гравче. Задолжително е да понесете прибор за 
храна. 

После ручекот, планинарите продолжуваат од с. Долно 1еловце, каде што ги чака 
комбето со кое биле до Торбешки Мост. 

Вкупната должина на патеката е 26 км со висинска разлика од 700 м. 
Учесниците кои што немаат сопствен превоз го плакаат превозот ко] што организаторот 

го организира по цена од 400 денари.(од Гостивар до Торбешки мост и од село Д. 1еловце до 
Гостивар) 

Учесниците да понесат вода, храна, облека и се што е потребно за една планинарска тура. 
Напоменуваме дека планинарите што ке земаат учество треба да се психофизички 

подготвени и здрави. 
Право на учество има секо] планинар ко] се чуствува здрав и способен за ваков предизвик и 

учествува на сво]а одговорност. 
Оние учесници кои доагаат со сво] превоз треба да ангажираат посебно возач ко] ке го 

врати возилото во Гостивар, односно до с. Д. Пловце, биде]ки планинарите не се вракаат назад 
до по]довното место. 

При)авуван>е на]касно до 10.06.2015 година. Воедно Ве молиме да бидеме балговремено 
известени за бро]от на учесниците и видот на превоз, односно да ли ке го користите превозот од 
страна на организаторот. 

Со цел маршот да биде на на]добар начин организиран Ве известуваме даке и Вие мора да 
имате координатор за Вашата група, ко] што ке сораборува со нашите водичи. Воедно Ве 
известуваме дека нее дозволено самоволно одво]уван.е од групата и движение без водич 
односно Вашиот координатор. 

Организаторот ги задржува сите права за промена и дополнуван.е на програмата во 
зависност од условите на теренот. 

На кра]от, уште еднаш Ви препорачуваме да ]а искористите можноста да уживате во 
прекрасните предели на овие наши краеви 

Со почит, 

Гостивар. 21.05. 2015 година 

Лица за контакт: 
Благова Дам]аноски 070/551- 812 
Ьубиша Тасески 070543 - 405 
Зоран Здравковик 070/555- 314 и 070/312 -555 
е-таП:22с1гаукоу1с2006@уапоо.сот 

Планинарски спортски клуб 
" БИСТРА" Гостивар 
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Зоран Здравковик 


