БЕСНА КОБИЛА - Бесна кобила (1922 мнв), Мусуљ (1777 мнв), Црновршка чука
(1776 мнв), Чука плоче (1806 мнв) и Шупља падина (1862 мнв)
ВАРДЕНИК - Велики (1876 мнв) и Мали Стрешер (1757 мнв)

Бесна Кобила – Аутор фотографије: Предраг Јовчев

Петак (21. јануар 2022. године): Полазак из Панчева, код Дома омладине у
16.00 часова. Улазак путника у Београду, код „Сава центра” (улица Владимира
Поповића, код улаза који гледа према реци) у 16.45 часова. Молимо све
учеснике да дођу на договорено место десетак минута раније. Наставак
путовања аутопутем до Врања, где ћемо бити смештени две ноћи.
Субота (22. јануар): Превозом идемо до места Крива Феја и даље до
планинарског дома, докле нам дозволе услови на путу. Од дома креће наша
стаза теренима који нису технички захтевни, па ће сви који имају пристојну
кондицију лако остварити планирано и попети се на врхове: Бесна кобила (1922
мнв), Мусуљ (1777 мнв), Црновршка чука (1776 мнв), Чука плоче (1806 мнв) и
Шупља падина (1862 мнв).
Уколико буде добра видљивост, са врхова Бесне кобиле ћемо видети: Стару и
Суву планину, Варденик, Копаоник, Шару, Проклетије…, као и планине у
Северној Македонији и Бугарској: Осоговске планине, Рилу, Пирин…
Стаза је дугачка 22 км, са успоном од 900 метара, а препешачићемо је за 7-8
сати. Након пешачења и оброка у дому, повратак у смештај у Врању.

Бесна Кобила – Аутор фотографије: Предраг Јовчев

Недеља (23. јануар): Ујутру пакујемо наше ствари, јер се не враћамо се у
смештај. Превозом идемо према Власинском језеру, до фабрике воде ''Роса'',
где почиње наша стаза. У плану је да се кружном стазом попнемо на највише
врхове планине Варденик - Велики (1876 мнв) и Мали Стрешер (1757 мнв).
Добра позиција Великог Стрешера омогућава да се са њега могу видети:
Власинско језеро, планине Чемерник, Грамада, Тумба, Таламбас, Сува, Влашка,
Гребен, Руј, а у Бугарској Витоша, Рила и Пирин. Виде се и Милевска планина,
Валози, Глошка, Црноок, Бесна кобила, Шар планина, Кукавица…
У првом делу стазе је јачи успон, али без техничких детаља. У другом делу
терен је валовит и лакши за ходање.
Тога дана ћемо препешачити 16,5 км, уз 820 метара успона, за 7 сати.

Велики Стрешер – Извор фотографије: ПД Стрешер – Власниско језеро

Повратак у Београд и Панчево је планиран у 22.00 – 23.00 часа.

Опрема: Гардероба и обућа (обавезно планинарске ципеле) прилагођена
временским условима и боравку на планини у зимским условима, заштита од
сунца, ветра, кише и снега, чеона лампа, средства прве помоћи, храна, 2 л воде
заштићене од смрзавања.
Ко планира да иде за Сретење у Мостар или неке друге захтевније успоне у
зимским условима, треба да понесе цепин и дерезе, ради вежбе или обуке
правилног коришћење.
Документација: Лична карта, здравствена, планинарска картица и осигурање.
Смештај: У Врању – студио/апартмани. Сваки студио има купатило, кухињу,
грејање. Имамо на располагању и велику просторију за оброке и дружење.
Храна: У личној режији (у близини смештаја имамо пекаре, продавнице…). За
оне који желе, после пешачења у суботу и недељу смо договорили оброке са и
без меса, уз изјашњавање приликом пријаве.
Цена: 6000 динара. Урачуната два ноћења у Врању, превоз, путарине, смештај
и храна за возача и организациони трошкови.
Уплата износа од 3000 динара је потврда пријаве.
У случају одустајања, потребно је пронаћи одговарајућу замену, јер се новац
не враћа.
Молимо да се не пријављују особе са посебним прохтевима, нервозни,
неспремни на компромисе, који све подређују личном комфору, а немају
осећај за потребе 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:
https://pss.rs/wp-content/uploads/2017/09/P120-Bezbedno-izvodjenje-planinar.akcija.pdf
Организатор: ПК „Копаоник”, Лепосавић.
Водичи: Милутин Илић (063510503) и Славица Илић.

