КАРТОН ПРВЕНСТВЕНЕ СМЕРИ

Масив: Камени Мост
Стена: Орлијак
Први пењали: Обрад Кузељевић и Горан Трифковић
Датум: 29.07.2014.год.
Висина смери: 70 м.
Дужина смери: 115 м.
Време пењања: 75 мин.
Приступ: Око 22 км. Од Бања Луке, а после села Крупе на Врбасу,
одмах по уласку у кањон скренути лево преко моста и пратити пут
према селу Крмна. Из села Крмна а непосредно пре сеоске
продавнице скренути лево на месту где престаје асфалтни пут и поред
једног сеоског домаћинства изаћи улево на гребен. Са пута до гребена
има око 500 м. Са леве стране се примећује упечатљив гребен који
креће из шуме испод нас. Шумском стазицом се спустити до испод
гребена, а почетак смера је 5-10 метара улево од почетка гребена.
Опис смера: Први штанд је на дрвету а прво међуосигурање 2 метра изнад на плочи на којој се јасно
уочава рупа у стени (пешчани сат) као међуосигурање. Преко две плоче па преко жлеба који вуче мало
улево под велики упечатљив превис. Излазак на превис је са десне стране са великим хватовима. Затим
преко косе плоче па преко још две мање без тежине под мањи превис који обилазимо са десне стране
преко жлеба. Изнад жлеба правимо штанд на стени. Други цуг креће лево испод и преко превиса а прво
међуосигурање је на клину у превису. Преко превиса, са десне стране дрвета па од дрвта десно преко
плоче. Право преко плоча на гребену до велике полице, па иза полице на дрвету други штанд. Од другог
штанда преко четири плоче са полицама на врх. На излазу је велики превис са добрим хватовима.
Штанд на стени.
Стена је чврста и монолитна без крушљивих детаља
Силаз: стазом мало улево па доле до позиције са које смо кренули (Продавница у Крмни).
Опрема: Од опреме у стени су остала два клина испод два превиса, остала опрема су френдови од 14, и чокови. У смеру остала два клина.
Опис дао: Обрад Кузељевић и Горан Трифковић

