У организацији Планинарског савеза Републике Српске и Планинарског друштва
“Гласинац” Соколац, дана 21.04.2019. године ( недеља), одржаће се планинарска
манифестацију под називом “Четврти прољећни поход на Романију” (Велики Лупоглав
1652 м.н.в. ).
ПРОГРАМ ПОХОДА (21. април 2019. године):
– 08:00 окупљање учесника из Сокоца ( Спортска дворана Соколац),
– 08:15 полазак из Сокоца на Романију
– 08:45 долазак на локацију Равна Романија, код манастира Св.Георгија
– 8:45 до 9:00 окупљање учесника похода
– 9:00 до 15:00 х пјешачење до Великог Лупоглава, највишег врха Романије
– 15:00 повратак учесника, локација Надроманија (1368 м.н.в.),планинарски
дом”Црвене Стијене”
– 15:30 излет на видиковац “Црвене Стијене 1423 м.н.в. ( стаза 2 километра )
– 16:00 заједнички ручак и дружење у објектима код манастира Св.Георгија на Равној
Романији
– 17,00 додјела захвалница и испраћај учесника
Општи услови за учешће:
Одлично здравље, физичка кондиција, планинарске ципеле (патике не долазе у обзир),
одговарајућа планинарска одјећа у односу на метео прилике, резервна пресвлака,
заштита од кише, штапови за ходање, ранац, храна, вода, планинарска књижица, прва
помоћ, фото-апарат.
У случају потребе за смјештајем планинара из удаљенијих мјеста преноћиште се може
обезбједити у Сокоцу. Цијена преноћишта, приватни смјештај ( хостел) 15,00 КМ.
Рок за пријаву учесника је 17.04. 2019. године, емаил: pdglasinac@gmail.com или FB
страницу Планинарско друштво “Гласинац” Соколац
Контакт особе за све информације: Вера Мијатовић, 065/727-548, Мирослав Дивчић,
065/890-589.
Одзивом на излет, сваки појединац потврђује и одговара за здравствене и психофизичке
услове за учествовање на походу, прихвата програм и на походу учествује поштујући
планинарску етику и придржава се плана излета, одлука и упута Водича. Организатор
задржава право измјене програма маршуте похода у случају непредвиђених околности
на терену ( лоши метеоролошки услови и слично).
НАПОМЕНА: Од ове године и једна новина учесници 4. Похода на Романију моћи ће
да користе и планинарску трансверзалну картицу.На истој це моћи поред највишег врха
Романије да упишу и овјере и остале врхове легендарне планине. Закључак Управног
одбора друштва да се ураде печати за остале врхове, као и поменута трансферзална
планинарска картица коју би учесници похода овјерили печатом врха. Након доказа да
је планинар освојио и забиљежио све врхове Романије, од друштва ће добити
захвалницу и поклон сувенир са мотивима Романије.
ДОБРО ДОШЛИ.
Видимо се на Романији. ВЕДРО.
ПРЕДСЈЕДНИК
Борис Вуковић

