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ПЛАН РАДА ПЛАНИНАРСКОГ КЛУБА „БОРКОВАЦ“ РУМА

за 2017. годину

I Планинарске акције

ЈАНУАР 2017. год.
8. јануар (недеља)-Фрушка гора (сопствени превоз)

ФЕБРУАР 2017. год.
15-19. фебруар (среда-недеља) –Златибор

МАРТ 2017. год.
11. март (субота)- Осмомартовски сусрети на Фрушкој гори (из Врдника)

АПРИЛ 2017. год.
2. април (недеља)- Јежевац
22-23. април (субота-недеља)- 40. фрушкогорски маратон

МАЈ 2017. год.
28. април-2. мај (петак-уторак)- Белоградчик и Врачански Балкан (Бугарска)
27. мај (субота)- Старица код Мајдампека (Рајкова пећина)

ЈУН 2017. год.
23-25. јун (петак-недеља)- Борски сто и Дели Јован

ЈУЛ 2017. год.
30.јун-2. јул (петак-недеља)- Дани планинара ПСС-Прибојска бања
27-30. јул (четвртак-недеља)- Дурмитор (Црна Гора)

АВГУСТ 2017. год.
10-13. август (четвртак-недеља)-Пештер (сопствени превоз)

СЕПТЕМБАР 2017. год.
6-10. септембар (среда-недеља)- Пелистер и Галичица (Охрид-Македонија)
16.  септембар  (субота)-Борковац-Мургин  точак  (долином  Борковачког  потока)-Дан
пешачења у Србији

ОКТОБАР 2017. год.
8. октобар (недеља)- Мали Баурић и Немић (730м и 797м)

НОВЕМБАР 2016. год.
4. новембар (субота)- Слано Копово и Пашњаци велике дропље, Арача 



II  Годишња скупштина Клуба-15. децембар (петак) 2017. године
Прослава 90 година планинарења у Руми и 20 година рада ПК «Борковац» 

III Учeствовање у Трекинг лиги Војводине
14.01.2017-Новогодишњи маратон Шид, 08.4.2017-Вршачке планине, 14.5.2017-Суботичка пешчара,

28.5.2017-Куп Фрушка Гора-Поповица, 11.6.2017-Сусрет планинара Царска бара, 
05.8.2017-Симоновићеви дани-Купусина, 26.8.2017-Дунавске чаролије-Чортановци, 

 09.9.2017-Буковачки маратон, 07.10.2017-У бојама руја-Делиблатска пешчара

IV Учeствовање у Трекинг лиги Србије
14.01.2017-Новогодишњи маратон Шид, 15.4.2017-Жежељ и Бешњаја, 14.5.2017-Суботичка пешчара,

03.6.2017-Малиник, 17.6.2017-Јастребац, 15.7.2017-Сврљишке планине-Ниш, 20.8.2017-Маљен и Субјел,
02.9.2017-Озрен и Девица-Сокобања и 14.10.2017-Грза-Параћин

V  Учествовање у организацији Фрушкогорског маратона
(маркирање, контролне тачке Гргетег и Јазак)

VI  Куповина планинарске опреме и израда пропагандног материјала

VII Обука водича Iа и два водича III категорије

VIII Опремање просторија клуба

О б а в е ш т е њ а

1. Цена чланарине за 2017. годину је 1.000,00 динара, а за малолетна лица 600,00 динара.
2.  Сходно Статуту Планинарског савеза Србије и Статуту ПК „Борковац“ Рума, члан клуба је

само  онај  појединац,  који  плати  чланарину.  Учлањење  нових  чланова  се  врши  током  целе  године
(чланарина 1.000,00 динара+100,00 пл. књижица).

3.  На  планинарску  акцију  могу  ићи  само  чланови  ПК  „Борковац“  Рума  или  неког  другог
планинарског клуба, односно они који су платили чаланарину за текућу годину.

4. На успон на врх или пешачку туру, неће ићи они који немају одговарајућу обућу (планинарске
ципеле и друге удобне ципеле или патике са крампонима, у зависности од пл. туре) и одећу (обавезно
панталоне  дугих  ногавица  и  др.).  На сваку  акцију  Клуба  обавезно  понети  планинарску  књижицу и
здравствену књижицу.

5. Учлањење и пријаве за акције ће се вршити у: 
-Руми, у просторијама клуба и
-Срем. Митровици, код Јелене Радосављевић.

6.  Све  информације  о  планинарским  акцијама  можете  видети  на  www.pkborkovac.org.rs и
www.facebook.com/groups/borkovac/

Телефони:

Телефон за пријаве на акције: 064/43-74-930

Водичи: Неда Милошевић 063/80-65-900, Ненад Радић 063/74-31-116 и Зоран Ђукић 064/034-71-59
Координатор за Срем. Митровицу- Јелена Радосављевић: 064/240-60-70

http://www.pkborkovac.org.rs/
http://www.facebook.com/groups/borkovac/

