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ЗАПИСНИК СА ЕКСПЕДИЦИЈЕ КАВКАЗ 2016. 

Казбек 5047 мнв и Елбрус 5642 мнв 
 

 
На основу расписаног конкурса ПСС за експедиције 2016, Комисије за високогорство 
и експедиције, УО ПСС је донео одлуку да Планинарски клуб „Балкан“ буде 
организатор Екпедиције „Кавказ 2016“ за младе.  Комисија за високогорство и 
експедиције расписује конкурс на нивоу Србије. На конкурс се пријавило 17 
планинара. Комисија заједно са 
организатором ПК „Балкан“  сачињава 
план припремних акција. Припреме су 
почеле у новембру 2015. Након 7 
припремних акција 10 планинара је 
изабрано за финансијску подршку ПСС за 
одлазак на Експедицију. Пред сам полазак 
(8 дана) добили смо обавештење од КВЕ да 
УО ПСС не подржава Експедицију из 
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безбедносних разлога – путовања преко Турске, да се финансирање младих укида, а 
клуб позива да од експедиције одустане. За промене није имало времена, од 10 
кандидата изабраних на конкурсу ПСС, 9 самостално финансира експедицију, а један 
одустаје због недостатка финансијских средстава.    
 
1. Јул 2016. 
У организацији планинарског клуба „Балкан“ из Србије на Експедицију кренуло је 
аутобусом 27 планинара.  
 
2. Јул 2016. 

      
Прелазимо преко Бугарско-Турске границе, долазак у Истанбул, смештај, слободно 
време за разгледање културно-историјских знаменистости. 

3. Јул 2016. 
Устајање у раним јутарњим сатима, доручак и полазак из Истанбула ка Трабзону. 
Због велике гужве на путу (Бајрама) не стижемо до Трабзона. Доносимо одлуку да 
ноћимо у Самсуну.   
 

4. Јул 2016 
Устајање и доручак. Због 
законске паузе возила и возача  
из Самсуна полазимо око 12 
часова, прелазимо Турско-
Грузијску границу. Настављамо 
вожњу према Тбилсију; ноћна 
вожња до градића Степанцинда 
раније се звао Казбеги који се 
налази у поножју Казбека.  
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5. Јул 2016. 

 
Око 10 сати ујутру стижемо у Казбеги (1800 мнв). Дан је прелеп, сви заједно доносимо 
одлуку да не губимо време и истог дана кренемо на успон. Пакујемо ранчеве и 
опрему.  До планинарског дома превозимо велике ранчеве џиповима. Код  
планинарског дома велике ранчеве пакујемо на 7 мула. Свака мула носи по 3-4 велика 
ранца.  

    
Група са приручним ранчевима од планинарског дома добро маркираном 
планинарском стазом и водичем Тамасом пешачи до глечера Гергети (3200 мнв).  Код 
глечера Гергети преузимамо рачневе и опрему, настављамо успон преко глечера. Од  
глечера нагли успон уз доста влажног сипара до планинарског дома Белтхеми на 
3650 мнв. У планинарски дом група стиже око 21 час.  Смештај у вишекреветним 
собама, ноћење. 
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6. јул 2016. 

    
Од планинарског дома Белтхеми (3650 мнв) са водичем у 11 часова полазимо на 
аклиматизацију. Успон вршимо гребеном до црквице на  4100 мнв.  Код црквице се 
задржавамо сат времена. Повратак  низ сипар, водич проверава спремност групе. 
Одмор, састанак са групом  и припрема опреме за успон. Формирамо 8 навеза, свака 
навеза  има вођу навезе. 

      
За успон на Казбек по Грузијским прописима обавезни су локални водичи. Морали 
смо обезбедити  два, јер један водич не жели да сам преузме групу ове величине, иако 
у нашој групи има довољно квалификованих водича и искусних планинара. Водич 
нас упозорава у колико било коме буде лоше сви се враћамо, у колико буде магле сви 
се враћамо.  

7. јул 2016. 
01:00 сат, Ноћ је, временски услови добри, 
26 планинара од 27 колико нас је кренуло 
на Експедицију полази од планинарског 
дома Белтхеми (3650 мнв) ка врху Казбека. 
На челу колоне је водич Тамас за њим 
Миланка диктира темпо, иза ње 
формирана колона како је и договорено на 
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синоћњем састанку. На крају колоне други водич из Грузије.  На почетку успона снега 
скоро да није ни било, како се пењемо снег је све већи - на нашу срећу падао је 
претходних дана,  тако да на стази није било пукотина на глечеру.  

    

Полако свањава,  врло брзо и сунце изгрева, пењемо уз стрму падину, правимо кратке 
паузе. На седло испод врха излазимо у 9:30 часова.  Овде се одмарамо и доручкујемо. 
Након доручка облачимо појасеве, припремамо ужад за навезе а затим полазимо на 
завршни супон. Успон до врха је доста стрм па се мора кретати пажљиво. 
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Прва навеза на врх Казбек (5047 мнв) излази у 11:30  а последња у 12:00 часова.  
Сунце обасјало врх, нема ни дашка ветра, топло је, могли смо и у мајицама бити.  
Група је ведра и распложена, радујемо се успешно испењаном врху и фотографишемо. 

    

 

На самом врху остајемо од 13:00 часова. Полако се спуштамо са врха до седла, на 
седлу правимо кратку паузу за одмор. Почиње ветар да дува,  враћамо се истом 
стазом ка планинарском дому, на моменте видљивост постаје мала због магле. На 
неколико места отвориле су се пукотине па морамо бити пажљиви. Поново се 
разведрава, сунчано је, око 17 часова долазимо у планинарски дом. Вечера и 
припрема ранчева за повратак у долину. 
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8. јул 2016. 

Устајање и припрема за повратак у долину, велике ранчеве носимо до глечера 
Гергети, од глечера велике ранчеве товаримо на муле а ми са малим ранчевима 
силазимо у долину. На пола пута почиње киша да пада, облаци прекрили Казбек, 
време нас је послужило имали смо среће   

    

У повратку свраћамо манастира Свете Тројице који се налази изнад села Гергети на 
2170 мнв. Манастир је подигнут у 14. веку. Водич Тамас каже да кад год се врати са 
успона на Казек свраћа у манастир да се помоли Богу што му је дозволио да се 
безбедно испење и спусти са врха. 

 
Спуштамо се у с. Грегети, преузимамо ранчеве, настављамо пешачење до Казбегија, 
правимо паузу за препакивање и ручак.  
 
У 15 часова из Казбегија полазимо ка Русији и Терсколу. Неочекивано гранични 
прелаз на изласку из Грузије је уређен, има и фришоп. Границу прелазимо врло брзо. 
На уласку у Русију дочекала нас је огромна гужва, сатима стојимо, преговарамо са 
полицијом да нас пропусти. Пуштају нас али од гужве није могуће проћи до границе. 
Коначно након три сата стижемо на гранични прелаз, и овде је гужва, потребно је 
неколико потврда, печата да аутобус изађе са границе. Све укупно на граници  се 
задржамо 8 сати.  
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9. јул 2016. 

У Терскол стижемо у раним јутарњим сатима. Смештамо се у хотел, доручак и одмор. 
У поподневним сатима договарамо се и припремамо опрему за успон на Елбрус.  

 

10. јул 2016. 

    
Слободно пре подне, у 10 часова 26 планинара полази ка Азау, Микић Радомир остаје 
у хотелу, има стомачних проблема, доћи ће наредног дана ако му буде добро. 
Аутобусом се возимо до  Азау одакле се жичаром пребацујемо до Гарабашија (3700 
мнв). Смештамо се у бареле, у поподневним сатима и току ноћу грми, пада ледена 
киша и снег. Обзиром да смо добро аклиматизовани добро нам је дошао одмор. 

    
 

11. јул 2016. 

Устајемо, све је бело око нас, снег нападао 30-так сантиметара. Са агенцијом смо 
уговорили превоз ранчева од Гарабашија (3700 мнв) до Приута (4200 мнв). Чекамо да 
дође ратрак, товаримо ранчеве, формирамо колону и полазимо ка Приуту.  
Временски услови су добри, идемо лагано како би се што боље аклиматизовали.  

У пододневним сатима стижемо до Приута на 4200 мнв, смештамо се у контејнере.   
Микић јавља да не долази, жичаре су покидане. Одмарамо и припремамо се за успон, 
у међувремену организајемо састанак са групом, договарамо се о успону на Елбрус. 
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12. јул 2016. 

Поноћ откуцава, 25 планинара чека да крене на успон, 26-ти Душан Мићановић 
полази касније, вози се ратраком до стене Пастухова. Формирамо колону,  вођа 
успона је Миланка Арсић, последњи Михајило Јовановић,  у средини Александар 
Мијатовић и лекар Вук Тубић.   

    
Ноћ је, снег је нападао, корачамо лагано, пртимо, трагова на стазе скоро да нема.  На 
сваких сат времена правимо кратку паузу за предах.  Чује се звук ратрака, 90 % а 
можда и више планинара вози се ратраком до стене Пастухова одакле започињу 
успон на Елбрус.  Пролазимо стену Пастухов, настављамо траверзом испод Источног 
Елбруса, свањава, стаза једва видљива. 
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На седло између Источног и Западног Елбруса (5300 мнв) стижемо око 9 сати. Пауза 
за одмор и окрепљење.  Дува све јаче ветар,  остало је још 360 мнв успона, мењамо се, 
мушкарци прелазе напред да прте стазу. На крају колоне остаје Александар 
Мијатовић. Излазимо на плато, ветар дува све јаче, врх је испред нас.  

 

     
Прва група је изашла је на врх, фотографишу се,  не задржавају се превише, враћају се, 
због јаког ветра и хладноће није могуће дуже стајати. Излазим на сам врх, Александар 
је на 150 метара дужних од врха са Милошем Гопићем, лоше му је. Без фотографисања 
враћам се код Милоша а Александар наставља ка врху. Милош се окрепљује, 
Александар и други планинари враћају се са врха, доносим одлуку да Милош не иде 
даље иако је практично на 5 минута од врха. Враћамо се сви заједно до седла. 
Александар и Страхиња Марјановић остају са Милошем, ићи ће лагано а ми се 
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спуштамо ка стени Пастухова.  Што се више спуштамо временски услови су бољи, 
сунце обасјало Елбрус.  

     
Окрећем се, гледам докле су стигли Александар и Страхиња са Милошем, чујемо се 
преко мотороле, иду споро. Изнајмљујем санке како би се Милош што пре спустио до 
Приута. Идем лагано, стижу ме Страхиња и Александар и сви заједно око 17 часва 
долазимо на Приут. 
На највиши врх Европе Западни Елбрус, испело се 24 планинара, планинар Милош 
Гопић 150 м дужине до самог врха, Душан Мићановић се вратио ратраком са 5000 м 
нв јер је изгубио рукавицу и претила му је опасност од промрзлина. 

Након успешног дана, одмарамо се и причамо како нам је било на успону. Ноћење на 
Приуту још једну ноћ. 
 

13. јул 2016. 

    
 
Доручкујемо, пакујемо ранчеве,  остављамо три планинара да утоваре ранчеве на 
ратрак а ми се спуштамо до жичаре Мир јер жичара не излази до Гарабашија. Око 
подне спуштамо се у Азау, товаримо ранчеве у аутобус, возимо се до Терскола. 
Слободно време за одмор, окрепљење и паковање ранчева у аутобус како би сутра 
ујутру рано кренули из Терскола ка Грузији. 
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И није то све, увече смо се окупили у ресторану хотела на вечери да прославимо успех 
и поделимо сертификате.  
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Било је велико задовољство гледати планинаре који су кренули да испењу врхове 
Кавказа.  Добро смо се упознали кроз 7 припремних акција и вишедневних путовања 
па је и на додели сертификата било пуно лепих речи и емоција, могла сам о свакоме 
нешто рећи такође свако од њих је имао нешто да каже.  Једном речју срећна сам и 
поносна на целу групу  

    
 

14.јул 2016. 
Устајање и полазак у раним јутарњим сатима из Терскола ка Грузији,  на жалост 
поново нас чека она иста гужва и проблеми као на улазу у Русију. Овог пута испред 
руске границе и на граничном прелазу  здржали смо се  9 сати. Грузијски гранични 
прелаз брзо прелазимо као и у доласку. Ноћна вожња до Батумија у Грузији.   
 
15. Јул 2016. 

    
Батуми, ноћење и доручак, разгледање града у 14 часова полазимо ка Турској.  
Улазимо врло брзо у Турску, возимо се аутопутем поред Црног мора,  у међувремену 
стижу лоше вести да је у Турској у Истнбулу извршен војни пуч. Одмах смо позвали 
конзулат Србије  у Турској да се распитамо о безбедности на путу, савет је да 
наставимо путовање и да не застајемо у Истанбулу што смо и учинили.  
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16.јул 2016 
Возимо се ка Истанбулу, ноћ је, аутопутем прође по неки аутомобил и аутобус. 
Информација  је било разних,  група сложна, јединствена и психички спремна.  
Приближавамо се Истанбулу и Босфору, гужва на путу због застоја који је 
проузрокован претходни дан.  У међувремену наша драга Маријана Илиева из 
Бугарске обезбеђује нам смештај у Харманлију. Кроз Истанбул пролазимо без 
икаквих проблема, чак ни гужве није било. Возимо се ка граничном прелазу са 
Бугарском, границу прелазимо брзо, одлазимо у смештај па сви заједно на вечеру.  

     
 
Путовали смо непрестано 33 сата, на путу није било никаквих непријатности, испред 
Истанбула било је неколико поређаних текова и војника, такође и 50 км ка Бугарској 
са супротне стране од нашег кретања. 

 
17. јул 2016. 
Устајање, паковање, доручак и полазак ка Србији. У Београд стижемо око 17 часова. 
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Popeli se na Kazbek (5033 m) 
Broj Ime i prezime Klub/društvo 

1 Milanka ARSIĆ PK Balkan - Beograd 
2 Vuk TUBIĆ PK Balkan - Beograd 
3 Vesna DJOKOVIĆ PK Balkan - Beograd 
4 Strahinja MARJANOVIĆ PK Balkan - Beograd 
5 Aleksandar MIJATOVIĆ PK Balkan - Beograd 
6 Ana DIKIĆ PK Balkan - Beograd 
7 Miloš GOPIĆ PK Balkan - Beograd 
8 Dušan MIĆANOVIĆ PK Balkan - Beograd 
9 Slavenko BOŽIĆ PK Balkan - Beograd 

10 Nenad BERIĆ PK “Balkan” - Beograd 
11 Jelena JOVIŠIĆ PD “Naftaš” – Novi Sad 
12 Djordje VESELINOV PD “Fruška Gora” – Novi sad 
13 Dušan SIMONOVIĆ PK “Pobeda” 
14 Irina PETROVIĆ PK “Mosor” – Niš 
15 Milana BUINAC PD “Poštar” – Novi Sad 
16 Žaklina ARSIĆ PD “Železničar” - Kraljevo 
17 Aleksandar LAZOVIĆ PD “Železničar” - Kraljevo 
18 Nikola BOBIĆ PD “Sirig” - Sirig 
19 Mladen MAKOJEVIĆ Armandilo – Ovčar Banja 
20 Milan MAKOJEVIĆ Armandilo – Ovčar Banja 
21 Mihajilo JOVANOVIĆ PK “Vertikal” - Beograd 
22 Radomir MIKIĆ PK Pobeda” - Beograd 
23 Djulija GERGA PK “ Železničar” - Vršac 
24 Ana STOJANOVIĆ PK “Vukan” - Požarevac 
25 Nikola SRETENOVIĆ PK “ Rujno” - Užice 
26 Dragan BOGANOVIĆ PD “Vršačka Kula” Vršac 

 
Popeli se na Elbrus (5642 m) 

Broj Ime i prezime Klub/društvo 
1 Milanka ARSIĆ PK Balkan - Beograd 
2 Vuk TUBIĆ PK Balkan - Beograd 
3 Vesna DJOKOVIĆ PK Balkan - Beograd 
4 Strahinja MARJANOVIĆ PK Balkan - Beograd 
5 Aleksandar MIJATOVIĆ PK Balkan - Beograd 
6 Ana DIKIĆ PK Balkan - Beograd 
7 Slavenko BOŽIĆ PK Balkan - Beograd 
8 Nenad BERIĆ PK “Balkan” - Beograd 
9 Jelena JOVIŠIĆ PD “Naftaš” – Novi Sad 

10 Djordje VESELINOV PD “Fruška Gora” – Novi sad 
11 Dušan SIMONOVIĆ PK “Pobeda”- Beograd 
12 Irina PETROVIĆ PK “Mosor” – Niš 
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13 Milana BUINAC PD “Poštar” – Novi Sad 
14 Žaklina ARSIĆ PD “Železničar” - Kraljevo 
15 Aleksandar LAZOVIĆ PD “Železničar” - Kraljevo 
16 Nikola BOBIĆ PD “Sirig” - Sirig 
17 Mladen MAKOJEVIĆ Armandilo – Ovčar Banja 
18 Milan MAKOJEVIĆ Armandilo – Ovčar Banja 
19 Mihajilo JOVANOVIĆ PK “Vertikal” - Beograd 
20 Djulija GERGA PK “ Železničar” - Vršac 
21 Ana STOJANOVIĆ PK “Vukan” - Požarevac 
22 Nikola SRETENOVIĆ PK “ Rujno” - Užice 
23 Dragan BOGANOVIĆ PD “Vršačka Kula” Vršac 
24 Djordje ANDRIĆ PD “Policajac – Josif Paničić” - Beograd 
25 Miloš GOPIĆ PK Balkan – Beograd  - na 50 m duznih do vrha 
26 Dušan MIĆANOVIĆ PK Balkan – Beograd -  do 5000 mnv 

 


