ПРОКЛЕТИЈЕ, ПЛАНИНА МОКРА ГОРА, ВРХОВИ ПОГЛЕД И БЕЛЕГ ОД 11 ДО 13
НОВЕМБРА
Високогорство, за ову акцију потребна је добра кондиција и квалитетна опрема
Петак 11. новембар полазак у 6,00 часова са паркинга код солитера Skyline, између
Дринске и Сарајевске улице, у близини Мостарске петље, пожељно доћи 10 минута пре
сатнице поласка. Путује се аутопутем и Ибарском магистралом, прву паузу правимо у
селу Мрчајевци, следећа је долини Ибра код Маглич тврђаве. Пут нас даље води преко
Рашке до Новог Пазара и села Драга, долазак у планинарски дом Поглед. До самог дома
се мора пешачити мање од сат времена макадамским путем. Предвиђен долазак у
поподневним часовима, смештај ствари у планинарски дом. После тога правимо
кондициону припрему, излазак на Челин крш 1466м, у вечерњим сатима дружење са
домаћинима из Планинарског друштва Санџак. Дом има воду, али не и струју. Греје се
уз помоћ камина или шпорета на дрва. Пожељна је добра зимска врећа за спавање.
Субота 12. новембар, раније устајање и полазак на успон у 6,00 сати ујутру на врхове
Поглед (2154м) и Белег (2142м) преко Косовог поља и Зогића станова. Повратак истом
стазом, дужина стазе је 18 км, а укупан успон 1150 m. Успон на предвиђене врхове
зависи од метеоролошких падавина (количине и висине снега, ветра, хладноће).
Недеља 13. новембар, повратак за Београд у поподневним сатима уз претходни
обилазак Новог Пазара и његове околине.
Котизација 5500 динара + 10е за два ноћења (аконтацијом од 3000 динара обезбеђујете
место и сигуран полазак). У цену је урачунат превоз, спавање у дому и организациони
трошкови. Приликом пријаве пожељна је аконтација. У случају одустајања, наћи

замену у супротном новац се не враћа. Котизација подразумева реалне трошкове
организације и превоза, непрофитног је карактера и пројектована је на бази мањег боја
учесника и зависи од више параметара. Водичи Божидар Пурић и Живота Лазаревић.
Пријава: Живота Лазаревић, путем броја 064 169 99 27 позив или sms, вибер, e-mail
zilijenvozd@yahoo.com.
Опрема: љубав према природи и људима, осећај за групу, осмех на лицу и позитивна
енергија.
Техничка опрема: Планинарске ципеле или обућа отпорна на воду, кабаница или
кишобран, чеона лампа, резервна пресвлака, камашне, штапови, мали ранац, довољна
количина хране и течности.
Документа: Лична карта, здравствена књижица, планинарска књижица са плаћеном
чланарином за 2022. годину.
Учесници акције планинаре на сопствену одговорност, уз дужно придржавање
Правилника о безбедности и одговорности у извођењу планинарских активности
Планинарског Савеза Србије:http://www.pss.rs/wp-content/uploads/2015/11/6-pravilnik-obezbednosti.pdf .
Водич задржава право измене плана или отказивања акције у случају
непредвиђених околности. Нек планине одјекују

