Врхови Таре у Србији и Pепублици Српској
Велики Столац (1675 мнв) , Козји Рид (1591 мнв), Збориште (1544 мнв) и Гавран (1453 мнв)
Видиковци - Сјенич и Бањска стена

Тара ће нас дочекати у зимском или пролећном издању. У сваком случају, уживаћемо у њеној лепоти.
Петак (29. март. 2019.): Полазак испред Дома омладине у Панчеву, у 17:00 ч. Улазак путника у Београду код
„Сава центра” (улаз према реци), у 17:45 ч. (доћи 10-ак минута раније). Наставак путовања преко Ваљева до
планинарског дома „Растиште” на Тари.
Субота (30. март): Превозом идемо до Предовог Крста (1085 мнв). Прво обилазимо мање познат и посећен,
али најинтересантнији видиковац Сјенич, до кога се долази кратким гребеном у специјалној заштитној огради.
Видиковац Сјенич се налази на највишој надморској висини (1444 мнв), а ту се налази и 12 метара висока
осматрачница. Са видиковца се пружа поглед на клисуру Дервенте, језеро Перућац и станишта Панчићеве
оморике у резерватима Било и Црвене стене.
Након паузе настављамо према највишем врху планине Таре - Велики Столац (1675 мнв), који се налази у
Републици Српској. Географски, планина Звијезда (чији је Велики Столац део) припада планини Тари.
У повратку мало скрећемо са стазе да би попели и највиши врх Таре у Србији, Козји Рид (1591 мнв).

Траса Предов Крст (1085 мнв) - Видиковац Сјенич (1440 мнв) – Велики Столац (1675 мнв) – Козји Рид (1591
мнв) - Предов Крст (1085 мнв) је дугачка 23 км, прелази се за 9 сати, уз 850 метара успона и силаска. Уколико
услови на путу дозволе, од Предовог Крста настављамо превозом и скраћујемо руту за 6-7 км и 1:30 минута.
Повратак до превоза и дома.
Недеља (31. март): Након доручка, пакујемо ствари и превозом идемо ка Митровцу. После пар километара
напуштамо превоз и идемо на врхове Збориште (1544 мнв) и Гавран (1453 мнв).
Траса Крња Јела (1050 мнв) – Збориште (1544 мнв) – Гавран (1453 мнв) - Крња Јела (1050 мнв) је дугачка 21
км, прелази се за 7 сати, уз савладан успон од 650 метара. Уколико услови на путу дозволе, превозом идемо
до места Секулићи и скраћујемо туру за 6 км и око сат времена. У том случају идемо и на видиковац Бањска
стена. Постоји могућност да дођемо превозом до видиковца, у зависности од квалитета пута. Уколико не
буде могуће превозом прићи, треба препешачити 6 км, уз незнатну висинску разлику (око 100 м) и мало више
од сат времена. Исто толико и назад.

Ручак у Секулићима, где нас чека превоз.
Повратак у Београд и Панчево.
Опрема: гардероба за зимске услове, планинарске ципеле, ранац, рукавице, капа, чеона лампа...
Документација: Лична карта, здравствена и планинарска књижица.
Храна: У договору са нашим пријатељима, имаћемо домаћински припремљене оброке - доручак и ручак у
суботу и недељу.
Смештај: вишекреветне собе, три нова купатила, у реновираном планинарском дому.
Цена: 3400 динара, аутобусом, на бази 40 учесника. Уколико идемо минибусом, цена је 4000 динара. У цену
урачунато: два ноћења, превоз, смештај за возача и организациони трошкови. Храна није урачуната у цену.
Пријава је важећа уз уплату аконтације у износу од 2500 динара.
Молимо да се не пријављују особе са посебним прохтевима, нервозни, неспремни на компромисе, који све
подређују свом комфору, а немају осећај према потребама других људи.
Напомена: Програм путовања и успона је оријентациони. Организатор задржава право измене плана у случају
непредвиђених околности. Учесници иду на сопствену одговорност уз дужно придржавање Правилника о
безбедном извођењу планинарских активности ПСС: https://pss.rs/wp-content/uploads/2017/09/P120Bezbedno-izvodjenje-planinar.-akcija.pdf

Организатори: Славица Илић 0637448735 ; slavica.ilic.cosic@gmail.com и Милутин Илић 063510503 ;
milutinilic67@gmail.com

