10. Јесењи успон на Соколов камен (1523м)
02. oктобар 2021. године (СУБОТА)
Планинарско спортски клуб „Мосор“ Ниш јубиларни 10. пут заредом
организује акцију „Јесењи успон на Соколов камен“, уз подршку
Планинарског савеза Србије. Жеља нам је, драги пријатељи, да вам
покажемо једну од најлепших планинарских стаза на Сувој планини, где
ћете доживети прелепе и незаборавне тренутке на овој планинској
лепотици.
Ове године планинарима нудимо две стазе којима могу доћи до врха
Соколов камен.
I. На прву стазу полази се од Бојаниних вода (860мнв), преко Девојачког
гроба (1311мнв) до врха Соколов камен. Дужина стазе је 7 км у једном
правцу и средње је захтевна
II. Друга, захтевнија стаза полази такође од Бојаниних вода и “Францовом
стазом” води до врха. Стаза је кружна укупне дижине око 11км
Обе стазе изискују добру психофизичку кондицију тако да се моле сви
водичи из планинарских клубова и друштава да то имају у виду. Сваки
учесник учествује на своју одговорност у складу са својом психо-физичком
кондицијом и здравственим стањем, и дужан је да се придржава упутстава
организатора.
Водиче на стази обезбеђује организатор. Водичи ће бити представљени
на отварању акције и носиће уочљива обележја.
На нашу жалост, ове године нећемо моћи да Вас угостимо као
предходних година. Због актуелне епидемиолошке ситуације у земљи
морамо да будемо одговорни према себи и другима, и испоштујемо све
препоручене мере заштите. На повратку са врха код дома Студенац на
Бојаниним водама, свим планинарима биће послужен чај.
Програм акције:
СУБОТА 02. октобар 2021. године
08:00 - 08:50 Окупљање учесника код планинарског дома „Студенац“ на Бојаниним
водама.
08:50 - 09:00 Отварање акције
09:00 Успон на обе стазе креће са Бојаниних вода 860м/нв.
12:00 – 13:00 Долазак на врх Соколов камен 1523м, фотографисање и одмор.
13:00 – 15:00 Повратак свих планинара са врха је истом стазом преко Девојачког
гроба па онда “Краљевим путем” до Бојаниних вода.
Затварање акције.

За све остале информације стојимо Вам на располагању:
Владан Милошевић..................................................064 6654158
Владислав Ценић ..................................................... 063 406025
Славиша Ивановић................................................... 063 1023016
Срдачан планинарски поздрав!
ПСК МОСОР НИШ

