КАРТОН ПРВЕНСТВЕНИХ СМЕРИ
МАСИВ: Горњачка клисура, Србија
СТЕНА: Источна стена – Главица
СМЕР: Чунгалунга

СКИЦА:

ПРВИ ПЕЊАЛИ: Чедомир Ивић и Владимир Бобић
ДАТУМ: 13.11.2021.
ОЦЕНА: VII- / V+
ВИСИНА СМЕРА: 80м
ДУЖИНА СМЕРА: 100м
ВРЕМЕ ПЕЊАЊА: 2ч
ПРИСТУП:
Маркираном планинарском стазом од извора “4 луле” ка Гребену
крша. Одвајање од планинарске стазе десно уз сипар, неколико
десетина метара од далековода. Пратити немаркирану стазу уз
Источну стену ка Главици. На око 30м лево од улаза у смер
Дискотека налази се ниски превис који је по хоризонтали дугачак
око 5 – 6м. Улаз у смер налази се око 3м лево од крајње десне
стране превиса, односно око 3м лево од улаза у смер
Тумбалумба.
ОПИС СМЕРА:
Улаз у смер преко превиса са малом љуском (хват), а затим благо
удесно, у неколико покрета, преко кримпова на већи хват (VII-, 1
клин). Наставити право горе на велику полицу до плоче, око 3м
лево од љуске са клином, односно око 3м лево од смера
Тумбалумба. Право горе до жбуна (1 клин), а затим благо удесно
до под крајњу леву страну великог превиса који је у том делу
блажи од остатка (1 клин). Право горе кроз благи превис (V+), па
лакшим тереном преко разломљених плоча, а затим кроз растиње
до највећег дрвета, испод плоче, које се налази на самом изласку
из растиња (С). Наставити десном ивицом упадљиве плоче са
чије се леве стране налази жљеб. Доћи до рупе десно од плоче (1
клин), па наставити право горе кроз траву и растиње, а затим
удесно преко ниске плоче на гребен стебера. Са врха стебера
право горе обореним тереном (II) до изласка на пропланак, 20м
лево од Куделинове тврђаве, где излази и смер Тумбалумба.
СИЛАЗ:
Маркираном стазом низ Гребен крша или ходати 20м узбрдо до
Куделинове тврђаве, са чије десне стране се налази абзајл линија
низ смер Дискотека. Дужина абзајл линије је око 50м.
ПОТРЕБНА ОПРЕМА:
Сет френдова средње и мање величине, сет чокова, 3 – 4 клина.
Смер је погодан и за постављање трикама.
НАПОМЕНА:
Једини детаљ оцене VII- налази се на улазу у смер. Клин је лево
од детаља па треба бити опрезан, јер се пада у клатно. Такође,
треба бити опрезан и на детаљу оцене V+, кроз превис, јер се
клин налази доста ниско испод превиса.
ОПИС ДАЛИ: Чедомир Ивић и Владимир Бобић

Линија кретања првих 25м у 1. растежају

