Поштовани пријатељи,
част нам је да вас позовемо на трећи Слет планинара у организацији ПЕСД "Рунолист 05" Трново.
У наставку је план и програм одржавања Слета:
Планинарски слет Трескавица 2018.
ПЕСД „РУНОЛИСТ 05“ ТРНОВО организује планинарски слет на планини Трескавици са сљедећим
планом и програмом:
- Петак 13.07.2018. године у послијеподневним прихват и смјештај гостију на локалитет Палежа,
смјештај у камп и планинарски дом. До дома се стиже из села Турови или Рајске долине за неких
сат времена шумским путем.
- Субота 14.07.2018. године у раним јутарњим часовима, успон на Трескавицу са сљедећим
распоредом:
И Група:
полазак у 7:00 х испред планинарског дома преко Скока - Шишана - Николиних дола - Коњског
врела - Сухе ластве - Пашине планине до врха Ђокин торањ 2086 м.н.в. Повратак преко
Ђевиграда - Ушљивих врела - Великог језера до планинарског дома.
Висинска разлика 818 м, стаза захтјевна, тура траје око 9 х и само добро физички спремни
планинари је могу изпењати.
ИИ Група:
полазак у 7:30 испред планинарског дома преко Скока - старих колиба - Црног језера - Леднице до
Барица. Повратак преко Облика - Овчијег ждријела - Туров стана до планинарског дома.
Тура захтјевна-средње захтјевна, висинска разлика 800 м.н.в. пјешачење траје око 8 х.
ИИИ Група:
полазак у 8:00 х или по договору испред планинарског дома - Скока - старих колиба - до Црног
језера. Повратак преко Великог језера - Шишана до планинарског дома.
Тура је лагана и траје око три до четири сата пјешачења са висинском разликом од цца 400 м.
Организатор за суботу, 14.07.2018. организује бесплатан ручак за све учеснике похода. У
вечерњим сатима уз музику и ватру организујемо дружење до касних вечерњих сати.
У недјељу 15.07.2018. је предвиђена додјела диплома планинарским друштвима и појединцима
који узму учешће у наведеном слету. У послијеподневним сатима паковање и повратак.
СМЈЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ
У планинарском дому је обезбјеђен смјештај за 35 планинара. Молимо све заинтересоване за
смјештај у дому да позову на број 066 489 366 (Клепић Милован-Мимо) око резервација за смјештај
у дому. За остале учеснике слета је уређен простор поред дома за постављане шатора.
За све остале информације обратити се на телефон 065 563 928 Александар Милидраг секретар
друштва.
У дому се могу наручити све врсте пића, кафа и чај по повољним цјенама.
ОРГАНИЗАТОР: ПЕСД „РУНОЛИСТ 05“ ТРНОВО
С радошћу вас очекујемо.

