КАРТОН ПРВЕНСТВЕНЕ СМЕРИ
Масив: Кањона Јерме
Стена: Јерма
Први пењали: (1) Обрад Кузељевић, Синиша Зороја, Никола Кљук

(2) Петар Шкундерић, Обрад Кузељевић
Датум: (1) 01.05.2012 год. (2) 02.05.2012
Оцена: (1) 4+/5-: (2) 6/4
Висина смера:(1) 60м: (2) 40м
Дужина смера:(1)85: (2) 75м
Време пењања: (1)1ч и 55мин. (2)2ч
Приступ: Километар, километар-ипо после манастира Поганово, а 100
метара пре доласка до проширења и импровизованог паркинга на
кривини реке, са леве стране се спушта велики сипар између два блока
стена од чега је први на двадесетак метара поред пута и завршава се
изразитим мањим блоком на самом проширењу. Други блок креће одмах
после јаруге са сипаром иза блока до пута и полако и степенасто се диже
и удаљава од пута. Улаз у смер је 100м пре тог блока до пута, па уз мали
шумарак до једне окапине на неких 300м од асфалта.
Опис смера 1 (Групни портрет са дамом): Од велике окапине
скрећемо лево по једној полици испод великог превиса до дрвета које је
уочљиво са са штанда. Непосредно пре дрвета скрећемо десно и
настављамо право уз мали жлеб на врх једне плоче. Смер затим скреће
лево преко мале полице до ивице једног стебера. Пењемо ивицу стебера
све до малог жлеба који формирају две плоче са леве стране. После
изласка из жлеба преко две плоче долазимо до штанда (клинови,
френдови и чокови).Смер наставља право жлебом па преко превиса мало
улево на плочу, затим удесно преко плоча све до малог превиса који
обилазимо са десне стране. Жлебом право на травнату полицу па преко
малог жлеба између две плоче на врх.Осигуравалиште на дрвету.
Опис смера 1 (Чачак Кула): Преко плоче право до мале полице испод
превиса па десно великом полицом са дрветом. Силазак са полице десно
па испод плоче до дрвета изнад кога се прави осигуравалиште. Од
осигуравалишта лево уз жлеб до под превис. Испод превиса десно па
право преко плоча поред великог дрвета на травнатој полици. После
полице изнад дрвета прелази се преко мале стазице па преко плоче до
дрвета на коме је штанд (осигуравалиште).
Силаз: Стазицом удесно све до сипара који се спушта на пут.
Опис дао: Обрад Кузељевић

1.Групни портрет са дамом
2.Чачак Кула

