ПЛАН АКЦИЈЕ НА

MУРТЕНИЦУ-Бријач-1481м
и
СЕМЕГЊЕВСКУ ГОРУ-Виогор-1281м
04-05.04.2020.

04.04.2020. Полазак из Београда у 6. сати ујутро. Преко Ужица
долазимо на Златибор, до Борове главе одакле ћемо око 10 сати
кренути на туру по Муртеници.
МУРТЕНИЦА. Полазак са Борове главе /1080м/ шумским путем све до
Хајдучке воде и шумске куће одакле следи завршни успон до највишег
врха планине Бриjача /1480м/. Са врха силазак у правцу jуга до брда
Караула/1349м/ одакле низ засеока села Негбине силазимо на главни
пут у центру села где нас чека превоз. Дужина туре је око 17км, успон
500м.
По завршетку туре одлазак на Златибор где ћемо преноћити.

05.04.2020. У 8 сати полазак са Златибора до оближњег села
Семегњева одакле ћемо ићи на туру по Семегњевској гори, пределу
између Златибора и Мокре Горе.
СЕМЕГЊЕВСКА ГОРА. Полазак из центра села /950м/ прво на брдо
Виогорић /1106м/ па шумским путем на Виогор /1281м/, највишу
коту предела. Силазак у правцу запада до Јовиног гроба и још ниже у
долину реке Друганчице до једног водопада /850м/. Уз реку се враћамо
на Дебело брдо /1066м/ па силазак у засеок Баре и онда одлазак на
почетно место у Семегњеву. Дужина дуже туре је око 15км, успон око
600м.
Повратак на Златибор и даље преко Чачка за Београд.

-Понети топлу одећу, обућу, камашне и осталу опрему за прелазни
пролећни период, односно прилагодити одећу и обућу годишњем
добу.
-Обавезно понети здравствену и планинарску књижицу са
плаћеном чланарином за текућу годину

Трошкови: 4600 динара.
У трошкове је урачунато следеће: превоз минибусом , путарине, и једно
преноћишта на Златибору.
Аконтациона уплата од 2500 динара уз обавезну доставу потребних
података: бр.чланске картице, планинарски клуб, и година рођења.
Вођа акције задржава право да у случају неповољних временских
услова и непредвиђених околности изврши измену плана и прилагоди
постојећим условима ради безбедности учесника акције.
Верољуб Ковачевић, тел. +38164 225 99 41
Mail. pss.veroljub55@gmail.com

