
КАРПАТИ – ЦАРКУ (Tarcu) 2190 мнв у снежном издању

Петак  (13.  март  2020.): Полазак  из  Београда  код  „Сава  центра”  (ул.  Владимира
Поповића/савска страна) у поноћ. Улазак путника у Панчеву, код Дома омладине у 00:30
сати. Молимо све учеснике да дођу на договорено место  10-ак минута раније. Наставак
путовања преко Вршца или Беле Цркве (у зависности од тога, да ли се пријави неко из
тих места) и Карансебеша према ски центру Мунтеле Мик, где 10-ак километара раније
почиње наша стаза. 

Субота  (14.  март  2020.): У  раним  јутарњим  сатима долазак  на  место  где  напуштамо
превоз и припремамо се за пешачење. Овај део Карпата још називају и Трансилванијски
Алпи.  Полазак  је  са  1220  мнв,  а  очекује  нас  1100  метара  успона,  уз  20  километара
пешачења, за 8-9 сати, у зависности од дубине/проходности снега. У почетку је блажи
успон, а након метеоролошке станице и језерца креће јачи успон. Излазимо на гребен и
прво наилазимо на врх Садовану (Sadovanu) 1996 мнв. Преко њега настављамо гребеном
на наш данашњи циљ,  Царку (Tarcu)  2190 мнв.  Након паузе на врху,  повратак  истом
стазом до превоза.

Повратак за Панчево и Београд.



  

Планинарска  тура  нема  технички  тешких  детаља,  а  физички  је  средње  захтевна,
првенствено  због  пешачења  од  20  км  по  снегу,  који  може  бити  мекан  и  отежавати
кретање.

Опрема:  обућа  и  гардероба  прилагођена  зимским  условима  и  могућем  јачем  ветру,
камашне, дерезе, цепин, рукавице, капа, подкапа, чеона лампа... Дерезе и цепин можда
нећемо користити, али су саставни део зимске планинарске опреме, па их сви носимо. Ко
их не буде понео, ризикује да не добије одобрење и не изађе на врх, уколико буде тврда
снежна покорица.

Документација: Пасош, здравствена и планинарска књижица.

Храна: Сопствена - из ранца. Воду понесите за пут, плус посебно 2 литре за успон.

Цена:  2500 динара.  У  цену урачунато:  превоз,  вињета  у  Румунији,  храна за  возача  и
организациони трошкови. Пријава је важећа уз уплату целокупног износа.

Молимо да се не пријављују особе са посебним прохтевима, нервозни, неспремни на
компромисе,  који  све  подређују  личном  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  придржавање  Правилника  о  безбедном  извођењу  планинарских
активности ПСС.

Организатор: ПК Копаоник – Лепосавић

Водичи:  Славица  Илић  0637448735  ;  slavica.ilic.cosic@gmail.com и  Милутин  Илић
063510503 ; milutinilic67@gmail.com
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Аутор фотографија је Небојша Атанацковић, а извор одличан блог 

https://nestvarna.blog/2018/01/01/tarcu-tarcului-mountains/
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