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ЗМАЈЕВЦУ 

 

 Једно поподне пријатног 

октобарског дана упутили смо се на 

Фрушку гору, на Змајевац. Сунце нас 

је миловало. Још увек бујан зелени 

тепих нам је обезбедио мек, пријатан 

ход, а шума поклонила неколико 

лепих печурака - сунчаница. Не 

много али за вечеру довољно. На 

крају шетње смо свратили у 

планинарски дом.  

 Испред дома је био 

паркиран само један аутомобил 

румске регистрације. Седели смо на 

тераси. С времена на време чули смо 

неку лупу необичну за амбијент у 

коме смо се налазили, али нисмо 

реаговали. Разговор је апсорбовао 

нашу пажњу, па је радозналост да 

сазнамо ко и зашто лупа изостала.  

 У једном моменту се из сале 

појави Вида са два другара. Заправо, 

сво троје су чланови планинарског 

друштва Змајевац из Врдника. 

Изљубисмо се и испоздрављасмо као 

род рођени. Сели су за наш сто. 

Одмах смо се распричали. Поменута 

је акција ПД Врх из Кладова - излет 

на Мироч где су били недавно са 

Ацом, али и будуће акције.  

 Ко зна колико би се прича 

отегла да нас Вида није прекинула и 

опоменула своје другове да је јутро 

било далеко, да морају кући, јер и 

сутра ваља поново доћи. На наша 

запиткивања  испричали су нам да је 

друштво одлучило да дом доведе у 

ред. Највреднији и најактивнији 

чланови друштва латили су се посла.  

Свакодневно долазе и раде. Видели 

смо шта је урађено, а шта тек треба 

урадити. Све ствари - кревети и јоги 

душеци су смештени у једну 

просторију, спаваоницу, док је друга 

кречена. Офарбана је столарија. 

Поправљене су све браве и кваке. У 

току је фарбање пода.  Сутра долазе 

да крпе   што је поцепано и наставе 

фарбање. Сва ћебад су опрана и 

чекају усељење у реновиране, уредне 

спаваонице. У току је и преуређење, 

рекла бих реконструкција мокрог 

чвора.  

 Пао је мрак. Журили су 

кући. Послова има много и за сутра и 

за ко зна још колико дана.  

 Кад смо се опростили и 

када је онај једини паркирани, њихов 

аутомобил одјурио, размишљала 

сам. Није чудо што планинарско 

друштво Змајевац из Врдника, малог 

фрушкогорског места, није ни село 

ни град, постоји више од 50 година. 

Све док има такве ентузијасте 

конкурисаће друштвима из много 

већих места. Да је тако сложиће се 

сви који су се код њих гостили 

републичке акције посвећене Дану 

жена или су током Фрушкогорског 

планинарског маратона у Врднику 

појели бар један пасуљ.  

 Баш зато што их добро 

познајем мислим да ће до 

објављивања ове вести у Путнику, 

дом на Змајевцу у новом руху 

увелико примати планинаре и остале 

госте. Уследиће дружења на 

Змајевцу у умивеном дому: 

сачекивањем Новосађана који током 

акције Пешачимо у природи често 

навраћају, Осми март, Маратон и ко 

зна колико још. О намерницима који 

ту радо навраћају да и не говорим.  

 На крају, Врдничани за све 

што чините за нас планинаре 
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примите искрене честитке и 

захвалност.  
 

Нада Дамјановић 

 

Времеплов: 

 

НА КОПАОНИКУ ПРЕ 40 ЛЕТА 

 

 Карловци још беху под 

снегом који је допирао до колена. 

Просторије планинарског друштва, 

смештене у жупном двору католичке 

цркве Марије Ђеве Карловачке, са 

намештајем из XИX века и дрвеним 

столовима прекривеним тешком 

зеленом чојом, одисале су неком 

госпоственошћу и архаичношћу. 

Улазећи унутра опрезно, стидљиво, 

просто богобојажљиво смештајући се 

на неку од старих столица у кутку, 

чекао сам., зурећи кроз прозор према 

гимназији и дрвећу по коме су се 

белеле дебеле наслаге снега и чекао. 

Велика каљева пећ се већ разбуктавала 

а напољу се смркавало, само је чесма 

Четири лава обасјана сијалицом са 

Симине текстилне радње деловала као 

заостали новогодишњи лампион. Зачу 

се удар врата, бат корака али не беху 

ни Јоца Камила ни Рада Гуливер. И 

опет нећу чути ту зимску причу. 

Копаоничку. Узмем већ по ко зна који 

пут  “Кроз планине”, а страница, већ 

трошна поред све пажње и помало 

погужвана, просто се сама отвори:  

Републичко зимско оријентационо 

такмичење Копаоник    

 Дванаесто првенство Србије 

у оријентацији на смучкама одржано је 

17. и 18. фебруара 1962. године на 

Копаонику. Такмичење је у присуству 

више стотина планинара и смучара 

отворио председник планинарских 

друштава Југославије, доктор Марјан 

Брецељ. У оријентационом такмичењу 

је учествовало 15 екипа са 75 

такмичара. Тешка заснежена стаза 

била је дугачка преко 25 километара, 

које су све екипе морале проћи и 

притом  савладати више вештачких 

препрека, пронаћи скривене контролне 

тачке, демонстрирати пружање прве 

помоћи унесрећеном у планини и 

савладати у што крећем времену 

брзински део стазе. Најбоље резултате 

је постигло ПСД Стражилово из 

Сремских Карловаца чије су две екипе 

освојиле прво и друго место. Вођа 

екипе је био Радивој Ковачевић а друге 

Јосип Матуски. Треће место је припало 

екипи ВП 86441 са Копаоника. У току 

такмичења екипа ПД Ђеровице из 

Пећи која је сматрана за највећег 

фаворита залутала је у магли и снежној 

мећави. Прву ноћ су провели под 

једном јелом у близини врха Карамана 

а другу међу пустим зидовима релејне 

ТВ станице која се гради на врху 

Гобељ, на коју су случајно наишли. 

Тек другога дана око 12 сати 

пронашли су их, промрзле и 

исцрпљене екипе ГСС и довеле у 

планинарски дом. Провели су укупно 

50 сати у лутању снегом завејаним 

Копаоником.  

 И последњи звук вечерњих 

звона би и знак да основац мора на 

починак. Напустих овај топао и  

помало мистичан кутак карловачке 

младежи, где не дочеках моје нове 

идоле  да ми они   исприповедају ”како 

је то заправо било”.  

 

Борислав Стевановић 

 

ТРИГЛАВ (26-30.7.2001.) 

 

 На позив Планинске Звезе 

Словеније (омладонска комисија) и 

Планинарског друштва “Соштањ” из 

Велења група планинара из Србије је 
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била њихов гост од 26 до 30 јула 2001. 

године. 

26.7.2001.- Из Љубљане, где 

смо се нашли са Словенцима, кренули 

смо колима ка Крањској Гори где нас 

чекао други део “конвоја”.  Конвој је 

спојен на језеру Вршич. Када су наши 

аутомобили савладали напоран успон 

спустили смо се до новоизграђеног 

планинарског дома у Вршичу. Након 

тога још пола сата вожње 

серпентинама. Коначно смо стигли до 

долине Лепене (700 м/нв). Ту смо 

оставили аутомобиле, ставили ранчеве 

на леђа и упутили се према 

планинарском дому код Крнских 

језера (1385 м/нв). У дому нас је 

сачекала врућа “јота” (нешто као купус 

који је помешан са сочивома, пасуљем, 

бибетром,...) и заспали (не од јоте него 

од умора). Ујутро смо се упутили у 

обилазак језера, а затим добро 

маркираном стазом кренули   смо 

према врху Велика Баба (2016 м/нв). 

Након  освајања тог врха кренули  смо 

у освајање  следећег, Ланжевице (2003 

м/нв), а затим наставили до “Коче  при 

седмерих језерих” (1685 м/нв) где  смо 

стигли око  18 часова. Ту нас је чекала 

пријатна вечера и пријатно особље 

дома. Пријатном сну помогла је и 

киша која је падала током ноћи, наког 

чега  је  дошао дан какав се  само 

пожелети може.  

Кренули смо долином “7Ј” 

(Седмерна језера),  а  негде на средини 

пута смо се поделили. Већи део групе 

је решио да крене на успон на Лепо 

Спичје (2398 м/нв), а други део групе 

је наставио долином до планинарског 

дома на Преходавцих (2071 м/нв) 

Успон на Лепо Спичје је био 

занимљив и у потпуности је успео. 

Нарочито задовољство је био поглед 

са врха. Са врха смо се спустили до  

Преходаваца. Када смо стигли почела 

је да пада прилично јака киша па смо 

се привремено склонили и попили које 

пиће у дому. Након што је киша стала 

наставили смо до планинарске куће на 

Доличу (2151 м/нв). Пут је водио и 

преко великих снежних крпа које су 

остале од зимус. Део групе се одлучио 

да покуша успон на Кањавец (2569 

м/нв), и освојили га, наравно. У 

планинарском дому на Доличу смо 

преспавали.  

Недеља, 29.7.2001. Последње 

јутро смо се поновно поделили у две 

групе. Прва група се одлучила да 

покуша успон на Триглав, и успела у 

томе, а други део групе се упутио ка 

долини Тренте, и кроз долину Задњице 

стигли до одредишта. На путу ка 

долини је поново било потребно 

газити мало снега. Тај део групе  је 

имао задатак да пређе неких 20 км да 

би отишла до аутомобила и врате се по 

прву групу у долину Задњице. Када 

смо се опет сви састали малкице смо се 

купали у леденој Задњици (Задњица је 

река, за оне којима је свашта пало 

напамет), затим смо се одвезли до 

Бледског језера, где смо званично 

закључили табор. 

 

Милутин Илић  

 

А К О Н К А Г В А   

(19.01.2002-20.02.2002.) 

 

 У периоду од 19. јануара до 

20. фебруара 2002. године изведена је 

планинарска експедиција на највиши 

врх Јужне Америке - Аконкагва 

(6963м). Војној експедицији коју су 

сачиња-вали Драган Јаћимовић, Горан 

Ферлан и Бојан Брандо, коју је пратио 

до самог врха сниматељ БК телевизије 

Сони Даријевић, придружили су се 

Славан Каранац, Драган Стрелић и 

Милан Гргуров. Експедицију је 

успешно водио Драган Јаћимовић, 
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коме је ово био други успон на 

Аконкагву. 

 После дугог путовања од 

Београда до Мендозе, што је изведено 

авионом (19-21. јануар), ради што 

бржег уласка у национални парк 

Аконкагва,  подигнути су по први пут 

шатори на сат и по хода од Пуенте дел 

Инке 22. јануара 2002. године. Била је 

то висина око 2900м. Ту смо од 

ренxера, приликом обавезне контроле 

дозвола за улазак у национални парк, 

задужили еколошке најлон вреће које 

су носиле број и морале су бити 

враћене по изласку из националног 

парка под претњом новчане казне. 

Доласку у базни логор Плаца де 

Мулас, претходила су два дана 

аклиматизације на Конфлуенци 3300м  

и на 3500м, што је око два сата хода од 

Конфлуенце ка базном логору. 25. 

јануара 2002. године подигли смо 

базни логор на Плаца де Мулас. Сви 

смо се добро осећали, што је потврдио 

и лекар на обавезном прегледу, на који 

смо ишли после ренxерске контроле 

наших дозвола. До доласка под 

Аконкагву смо дошли до информација 

да време за пењање није баш 

наклоњено пењачима, да је горе пуно 

снега и да се само један човек до тада 

попео на сам врх. Срећем, од момента 

кад смо дошли у базни логор, време се 

стално побољшавало, а снега је из дана 

у дан било све мање. Настављен је 

процес аклимати-зације изласком под 

сам Нидо де Кондорес (око 5200м 

27/01/2002. године), а 29/01/2002. 

године на Нидо смо донели шаторе, 

део личне опреме и хране, где је 

практично подигнут први базни логор. 

Ја сам носио шатор, па из тог разлога 

нисам понео као остали тешке и 

гломазне Кофлак ципеле. Дана 

01/02/2002. године поново смо се 

обрели након одмора у базном логору 

на Ниду. Сада је донета комплет 

опрема за спавање и излазак на врх. 

Јаћимовић је у међувремену променио 

план, донео одлуку да скрати време 

аклиматизације. Најављивала се веома 

брза промена времена. Требало је да се 

након ноћења крене на Берлину 

(5800м), подигне други висински 

логор, ту ноћи до ране зоре и нападне 

врх. Мудра одлука, али за мене 

неповољна. Изласком на Нидо јако сам 

дехидрирао и након ноћења, одлуком 

вође експедиције морао сам да сиђем у 

базни логор на опоравак. Врх су 

освојили 03. фебруара 2002. године: 

Драган Јаћимовић, Горан Ферлан, 

Бојан Бранда, Сони Даријевић и 

Славан Каранац. Следећи дан смо 

Драган Стрелић и ја изашли на Нидо и 

помогли освајачима врха да скинемо 

сву опрему у базни логор. Словенци, 

који су једним већим делом своје 

екипе успешно освојили врх, увече су 

нам се придружили и направљено је 

једно еx YУ славље. Дивно дружење 

до касно у ноћ. Ја сам са Драганом 

Стрелићем и Славан Каранцом 6. 

фебруара испењао врх Бонете (око 

5100м). Време је стварно почело да се 

квари и то из дана у дан постајало је 

све горе. Сад у Андима остајемо само 

због већих трошкова у Мендози. Дана 

9. фебруара смо Славан Каранац и ја 

заједно са Словенцима сишли скроз до 

Пуенте дел Инке, док су остали 

преспавали нешто изнад Комфлуенце 

завијени тешким сивим облацима. 

Доле се време до ноћи стабилизовало. 

Следећег дана сам обишао гроб 

легендарног Линка који је   водио 

експедицију на Аконкагву у којој је 

трагично настрадао а у коју је до тада 

четири пута газио. Било је то далеке 

1944. године, 18. фебруара, што је 

описао наш земљак и учесник у 

експедицији Тибор Секељи. Од 11. до 

17. фебруара били смо у Мендози, где 

смо покушали да упознамо и град и 
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људе. Мало смо пазарили а Сони и ја 

смо 14. фебруара отишли у Чиле да 

видимо Пацифик. Били смо у Нињо 

дел Маре. 18. фебруара смо се обрели 

у нашој амбасади у Буенос Аирес-у и 

нашој цркви код попа Зорана. Следећа 

два дана провели смо у путу, да би 20. 

фебруара у 12,45 били на Сурчину у 

Београду. Оцена Драгана Јаћимовића 

је да је експедиција успешна. Мој 

неуспех је оквалификовао као 

последица више фактора, међу које 

нарочито ставља: неискуство у 

експедицијском освајању врхова, лоша 

аеробна припрема пре експедиције. 

Сматрам да су његове констатације 

исправне. Здравље нас је у целини 

готово све послужило. Дијареју смо 

скоро хорски имали у пар наврата, што 

су Флонивини успешно решавали. 

Храна је била стручно планирана у 

планини, а ван ње не да нисмо били 

гладни, него смо имали прилике да 

обилато окусимо плодове мора, јужног 

воћа, онога што од воћа само лети 

имамо, вина и разно-разне слатке 

ђаконије. Друштво је било у свим 

потребним моментима (радне обавезе) 

компактно и сложно. Све их краси 

коректност, толерантност и зрелост. 

Било ми је част и задовољство 

провести 32 дана са таквим 

екстремним момцима, од којих сам и 

те како много научио. 
 

Милан Гргуров 

 

ЧЛАНАРИНА У ПЛАНИНАРСКОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ 

 

 На скупштини ПСС 

Војводине чула се једна иницијатива, 

која није подржана од присутних. 

Знајући шта се дешава у другим 

државама у окружењу, одлучио сам да 

напишем овај текст који говори о 

питању чланарине у Планинарској 

звези Словеније. 

ПРИСТУПНИЦА 

 Садржи основне податке о 

уписаном члану: име и презиме, датум 

рођења, адресу сталног боравка, 

адресу (евентуалног) привременог 

боравка, школску спрему, занимање, 

датум уписа (учлањења), број 

планинарске књижице. 

 У даљем тексту приступ-нице 

је писмена сагласност законитог 

заступника за лица млађа од 7 година 

до стицања пунолетства.  Потписом се 

потвр-ђује и да је новоуписани члан 

или заступник упознат са правима и 

обавезама, које произилазе из 

чланства, да је упознат са радом ПД 

или ПЗС и да ће се придржавати 

Кодекса плани-нарске организације. 

ЧЛАНАРИНА И ЖЕНЕ 

ПОВОЉНОСТИ 

 Сви чланови имају могућност 

да изаберу врсту чланарине коју ће у 

току календарске године користити тј. 

уплатити. Постоје следеће категорије 

чланства: А,Б, Ц, Д, С 

А и Б Односи се на одрасле чланове  

(изнад 27 год.); 

Ц Чланарина се дели на следеће; 

Ц1 За младе  чланове од 18-27 

 год. старости; 

Ц2 За младе по завршетку осн.  

шк. до 18 год. старости; 

Ц3 За младе у основној школи; 

Ц4 За предшколски узраст; 

Д чланарина је породичног  

типа (поред родитеља,  

породични чланови су млади  

до 27 година старосто). Ова  

група се дели на: 

Д1 За породице до 4 члана; 

Д2  За породице веће од 4 члана; 

С чланарина је за помоћне или  

помажуће чланове и дели се  

на: 

С1 За помажуће или помоћне 
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 чланове; 

С2 За донаторе (физичка лица); 

С3 За донаторе (правна лица). 

 

 Планинарска звеза Словеније 

је урачунала у цену чланарине све 

повластице које доноси одређена 

категорија чланарине, а које сама ПД 

не би могла уговорити. Поред попуста 

у планинарским објектима у Словенији 

и државама чланицама ЕЗ имају 

регулисано осигурање у Словенији и 

европским планинама (услед смрти 

или инвалидности) за активности које 

у прописане Статутом ПЗС, спасавање 

у европским планинама до висине од 

2560 ЕУР, одређене олакшице у 

превозу железницом у складу са 

споразумом између ПЗС и 

Словеначких железница, као и посебне 

од 10% попуста у вожњи жичарама у 

летњој сезони, 10% попуста у 

куповини планинарске опреме у 

продавницама ”Промонтана” и 

”Планике”. За куповину ципела 

”Планика” више од 10 пари даје се 

попуст од 20%! За коришћење попуста 

важи приказивање планинарске 

књижице са овереном маркицом за 

текућу годину. 

СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ИМАЈУ: попуст у 

планинарским објектима, на 

железници, спавање у планинама до 

2560 ЕУР и полису осигурања у 

случају смрти или инвалидности у 

словеначким и европским планинама. 

А КАТОГОРИЈА ИМА: поред 

наведених има веће стопе одштете из 

полисе осигурања у Словенији и 

европским планинама у случају смрти 

или инвалидности, прима Планинарски 

весник, Календар планинарских акција 

ПЗС за текућу годину. 

Б КАТЕГОРИЈА ИМА: само 

повластице наведене за све категорије 

и 50% попуста за чланове старије од 

70 година. 

Д КАТЕГОРИЈА ИМА: само 

повластице наведене за све категорије 

и примају по један примерак 

Планинарског весника и Календара 

акција ПЗС. 

 Најинтереантније је да члан 

не мора мењати планинарску књижицу 

ако жели да промени категорију. О ”Ц” 

КАТЕГОРИЈИ води бригу Младинска 

комисија ПЗС. Планинарска маркица је 

идентична маркици држава чланица 

ЕЗ. Чланови ПСЗ имају истоветна 

права која имају и чланови 

планинарских организација држава 

чланица ЕЗ у њиховим државама. И то 

значи да планинари из држава ЕЗ 

имају иста права која имају словеначки 

планинари у Словенији. 

 Садашње планинарске 

књижице биће у употреби до 

31.12.2003. године. Од 1.1.2004. 

године највероватније ће бити 

истоветне планинарске књижице као и 

у ЕЗ. 

ЧЛАНАРИНА КОД НАС 

 

 Интересантно је да све горе 

наведено није ново! У часопису за 

планинарство и туризам ”ПУТНИК” 

бр. 2 из 1934. године може се видети 

да су постојале три врсте чланарине: 

-добробити који једном за свагда 

уплате најмање 1000 динара, 

-стални који једном за свагда уплате 

500 динара и  

-редовни који при упису уплате 10 

динара, а сваке године плаћају 

чланарину редовних чланова, коју 

одреди средишња управа. Посебне 

цене чланарина су биле за студенте, 

ђаке и децу. 

 У чланској књижици 

Друштва Фрушка Гора из 1934. године 

су биле одштампане све повластице 

које су се користиле у то време! 

 Ако желимо да се укључимо 

у светске токове, мораћемо у 
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најскорије време и ми да се 

прилагођавамо и уведемо новине које 

ће у наше редове довести нове 

чланове. 

 

Лазар Попара 

 

НАЈАКТИВНИЈИ У 

ВОЈВОДИНИ У 2001. 

 

  

ПСС Војводине већ шесту 

годину заредом проглашава 

најактивније друштво/клуб у 

Војводини. Ове године то такмичење 

је проширено на проглашавање 

најактивнијих појединаца  и на 

друштва/клубове који су допринели 

својим организационим радом на 

уређену планинарских стаза, 

планинарских домова и  успешној 

организацији планинарских акција.  

У 2001. најактивнији су били: 

НАЈАКТИВНИЈЕ ДРУШТВО: 

1. ПСД ”Зорка”, Суботица;  

2. ПСД ”ГСП”, Нови Сад; 

3. ПСД ”Железничар”, Н. Сад; 

 

ДРУШТВО СА НАЈБОQОМ 

ОРГАНИЗАЦИЈОМ: 

1. ПСД ”Железничар”, Вршац;  

2. ЖПСД ”Зрењанин”, Зрењанин; 

3. ПСД ”Занатлија”, Нови Сад; 

НАЈАКТИВНИЈИ ПЛАНИНАР 

(ЈУНИОР): 

1. Тибор Миглинци, ПСД ”ГСП”,  

Нови Сад;  

 

НАЈАКТИВНИЈА ПЛАНИНАРКА 

(СЕНИОРКА): 

1. Марина Светлик, ПСД ”ГСП”,  

Нови Сад;  

2. Марица Ступар, ПСД ”Нафташ” 

-подружница 

”Северни Банат”, Кикинда; 

3. Гордана Јанковић,  

ПСД ”Железничар”, Вршац 

 

НАЈАКТИВНИЈИ ПЛАНИНАР 

(СЕНИОР): 

1. Милан Бунчић, ПСД ”ГСП”,  

Нови Сад;  

2. Богдан Бобић, ПСД ”Нафташ”,  

Нови Сад; 

3. Бошко Сурла, ПСД ”Нафташ” 

-подружница 

”Северни Банат”, Кикинда; 

 

НАЈБОЉЕ РАНГИРАНИ 

АЛПИНИСТИ У 2001. ПО 

ПЕЊАЧКИМ КАРТОНИМА: 

1. Лазар Попара, ПСД ”Железничар”,  

Нови Сад;  

2. Виктор Штеинфелд, ПСД ”Зорка”,  

Суботица; 

3. Бела Торде, ЖПСД ”Зрењанин”,  

Зрењанин; 

 

Миливој Ердељан 

 

БАНАТСКИ ПЛАНИНАРИ 

 

 У суботу, 16 фебруара текуће 

године са почетком у 11 часова, 

планинарско друштво ”Нафташ”, 

подружница ”Северни Банат” из 

Кикинде одржало је своју редовну 

годишњу Скупштину. Wој је 

присуствовало 35 чланова, колико и 

броји ово мало друштво које се налази 

у самом срцу Панонске равнице. 

 Поред опште скупштинске 

процедуре изнесени су најзначајнији 

походи у току минуле године, а то су: 

зимки успон на Суву планину, излети 

на Вршачке планине, Маљен, Камену 

гору, Ртањ, Мироч, Кукавицу, као и 

значајан успон на врхове Комова. У 

току 2001 године извели су 15 

планинарских акција са 98 учесника и 

пређених 692 км пешице. Извештај о 

раду друштва, као и врло симпатични 
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критични осврт на рад, изнео је Бошко 

Сурла, са општим закључком да се сви 

чланови морају више ангажовати, како 

у планинарском тако и у 

организационом делању. 

 Најактивнијим планинарима, 

уз дипломе уручени су и одговарајући 

поклони. То су Сурла Бошко, Сандић 

Александар и Ступар Милица. Међу 

најактивнијима свакако треба убројати 

и породицу Пере Пиперског, 

председника друштва, чији су сви 

чланови ушли међу десет 

најактивнијих планинара. 

Најзаслужнијим појединцима, 

спонзорима и пријатељским 

друштвима додељени су естетки добро 

урађене дипломе, које је уручио 

представник ПСС Војводине на 

Скупштини Qуба Попов. Скупштина је 

једногласно усвојила календар 

планинарских акција за 2002 годину. 

 Да кикиндски планинари 

имају развијену сарадњу са другим 

друштвима доказ су и гости који су 

учествовали у раду скупштине, а 

дошли су из Вршца, Новог Сада, 

Панчева и Зрењанина. Након 

официјелног дела учесници су обишли 

веома успешну изложбу фотографија 

са планинарских тура, коју је 

реализовао велики љубитељ планина 

Сурла Бошко. После скупштине 

гостољубиви кикинђани организовали 

су дружење, за све учеснике са 

аутентичним банатским асамблом 

”Луди тата и два брата”. 

 

Љубомир Попов 

 

ULTRA FRESH -3 

 

ДНЕВНА  ЛАКША ШЕТЊА:  

“EASY GLIDE” 

 

 У суботу 16.2.2002. по 

сунчаном  дану уз јак ветар у 10,30 х 

35 планинара кренуло је од 

планинарског дома Стражилово. Стаза 

је водила преко Манастиришта, 

асфалтног пута на Магарчев брег. У 

Великој Ремети, пауза за ручак. Уз 

коментаре о сечи шуме полазимо до 

Партизанског пута. Део планинара се 

на Столовима определио за торањ и 

Главицу, остали на Масну ћупу, 

Селиште, планинарски дом на 

Стражилову, где смо се окрепили 

чајем и ракијом. Водичи у били Наков 

и Малешевић. 

 

НОЋНА, ТЕЖА  ШЕТЊА 

“EXTREME CROSS” 

 

 Окупљање за ноћну шетњу 

било је у 20 х на планинарском дому 

на Стражилову. Скупило се 34 

учесника који углавном нису чланови 

планинарских друштава. Од 

планинара, учествовали у 2 члана 

“Железничар” Н. Сад, 1 члан 

“Железничар” Инђија, 1 члан “Л. 

Марковић” из Ирига. Полазак је био у 

поноћ. Колона је кренула 

трансверзалом према западу, али је 

убрзо скренула а стазе кроз густу 

жбунату вегетацију до једне увале 

којом се спустила у Стражиловску 

долину. Потом се кренуло узводно 

притоком  Стражиловског потока. 

Следио је нагли стрми успон кроз 

густу шуму ван стазе. Кретање је 

додатно ометало трновито, бодљикаво 

растиње. На врху гребена на који смо 

се попели наишли смо на усечени пут. 

Путем смо наставили даље али само за 

кратко. Убрзо смо опет пешачили кроз 

густу шуму али сада низбрдо. Што смо 

више ишли доле, терен је постајао све 

стрмији. Доле нас је очекивала још 

једна живописна поточна долина, али 

до ње нас је делила скоро вертикална 

падина захваћена ерозијом. Овај 
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природни тобоган омогућио је јако 

брзо спуштање до потока којим смо 

наставили мало узводно па направили 

заслужен одмор. Одморни и 

раположени наставили смо туру. Још 

један жесток, али кратак успон на 

“Мали Кусак”. Опет смо  ходали 

кратко шумским путем, да би опет 

“упали” у густу шуму. Још једно 

спуштање у долину, па опет успон, па 

опет у поток (Карловачки). Онда мало 

узбрдо, па мало изохипсом, па опет у 

неки поточић. Колона се раширила. 

Било је оних који су хтели да иду кући. 

После следећег успона ван стаза 

коначно смо наишли на пут за 

Столове. Мало смо кружили око 

Столова па изашли из шуме на 

Селишту где нас је дочекао ужасно јак 

ветар који нас је шибао преко 

буковачких ливада до дома. 

 Стигли смо на дом око 6 х. 

Дежурни чланови ПСД “Стражилово” 

су послужили чај, уз који су учесници 

акције анализирали импресије стечене 

овом туром. Водичи и чистачи били 

су: Алеxандар Стопар, Бранислав 

Срдић, Андреј Чонти и Зоран 

Јаковљев. 

 

Никола Малешевић и Зоран Јаковљев  

 

ЗИМСКИ УСПОН НА МУСАЛУ 

 

Новогодишња ујдурма се већ 

захуктала. Тешко је наћи сапутнике за 

пут. Изазов су прихватили само 

Момић Душко и Панић Мирослав. 

20.12.2001. кренули смо возом за 

Софију. Из Софије комбијем до 

Самокова. У Самокову је био прави 

зимски угођај, снага је било за извоз. 

Убрзо смо имали превоз за Боровец. 

Боровец је био препун туриста. Места 

за ноћење има, али су цене високе. 

Потражио сам свог старог знанца 

Петра иначе сада начелника 

спасилачке службе. Имали смо среће, 

био је дежуран и прихватио је да нас 

смести у просторије службе. Дан је 

свануо прелеп. Због претешких ранаца, 

као и меканог снега одлучили смо да 

се на Јастребец попнемо жичаром. 

Дуле је кренуо пешке до Јастребеца. 

Са Јастребеца (2350 м) кренули смо ка 

хижи “Мусала”. Снег је дубок и до 

пола метра, али је стаза угажена. 

Време се почело кварити, околни 

врхови су већ били у магли. Било нам 

је потребно 1,30 х до хиже Мусале 

(2389 м). Хижа Мусала је била празна, 

били смо једини гости. У току ноћи је 

почео је јак ветар. Удари су били 

изузетно јаки да је Мирослав 

помислио како ћемо остати без дома. 

Око 9 часова сам приметио 

полагано разведравање и стишавање 

ветра. Око дома је минус 80Ц. По 

дубоком и меком снегу започели смо 

успон на врх Палеца, 2603 м. Уз пут  

смо испењали Палеца јаругу нагиба 

350 у дужини од 100 м. Са врха Алека 

се видела мања лавина од пршичастог 

снега. Освојили смо оба врха Палеце. 

Због јаког ветра, стварала се права 

снежна измаглица. Видљивост је била 

слаба. Брзо смо напредовали. 

Лавинозну падину Иречека смо 

успешно савладали и дошли до 

склоништа Еверест. Еверест је све 

јачи. Без задржавања смо кренули 

према сајлама за успон на Мусалу. Док 

су са планине сви силазили, ми смо 

ишли ка врху. Под врхом смо имали 

највише проблема. Удари ветра су 

били силовити и морали смо да се 

сагињемо и у трку да пређемо простор 

од сајле до дома. 

Успон који се врши за два 

сата, ми смо прешли за 3,15 х. На врху 

смо били у 13,15 х. Ушли смо у 

метеоролошку станицу. На мојим 

брковима је било леда дебљине 2 цм. 
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Дежурни нас је одвео у кухињу где смо 

се послужили чајем. Након пола сата 

задржавања кренули смо у силазак. 

Брзина ветра је била 30 м у секунди, а 

температура минус 110Ц. Овог пута 

нисам дозволио компромис, сви смо се 

навезали. Комуникација није била 

могућа, па смо комуницирали 

натезањем ужета. Брзо смо се спустили 

до склоништа. Наставили смо силазак 

ка Палеца јаруги упадајући у дубок 

снег и до кука. Наших трагова са 

успона није било. У хижу Мусалу 

(2389 м) смо стигли око 16 х. Напољу 

је ветар био слабији, али је почела 

права вејавица. Ходник од собе је био 

пун снега. 

24.12.2001. Напољу је падао 

снег, али ветра није било. Снег је  

дубок. Дуле је пртио снег дубок и до 

кука, стаза се није видела. Жичаром 

смо се спустили са Јастребеца у 

Боровец, а одатле преко Самокова за 

Софију и даље возом за Нови Сад. 

 

Лазар Попара 

 

2. СВЕТОСАВКИ УСПОН НА 

ГУДУРИЧКИ ВРХ 

 

Прва акција у календару 

Планинарског савеза Војводине за 

2002 годину је био успон у зимским 

условима на највиши врх  Војводине- 

Гудурички врх 641 м. Скуп планинара 

је био у суботу 26 јануара на Широком 

билу у дому «Панонија»  планинарског 

друш-тва «Железничар» из Вршца. На 

старту у 10 сати пре подне било је око 

50 учесника. Најбројнији су били 

домаћини, али било је гостију из 

Зрењанина, Београда, Новог Сада, 

Шида... 

Интересантно је да је тога 

дана у исто време на Вршачком брду 

био и аутобус планинара друштва 

«Копаоник» из Београда. Но, они се 

нису прикључили нашој акцији, већ су 

независно од нас ишли до Лисичијег 

врха и натраг. Било их је преко 40. 

Наша тура је ишла преко дома 

«Вршачке куле» који је такође на 

Широком билу, па узбрдо до шумарске 

куће у подножју Лисичијег врха. 

Одатле нисмо ишли стрмо узбрдо на 

врх, већ смо знатно обилазнијим 

путем, скоро по изохипси, стигли на 

Кулмеа Маре, превој испод 

Гудуричког врха. Снега скоро да и 

није било, али је било доста хладно и 

дувао је чувени вршачки ветар. После 

доста стрмог успона стигли смо и на 

сам врх. Довде је требало око три сата 

хода. После уписа у књигу посетилаца 

и одмора кренуло се натраг. Највећи 

део групе се истим путем вратио до 

дома «Панонија» где је све учеснике 

чекала топла просторија и зна се – 

прави планинарски пасуљ. Да се не би 

пила вода, јер је извор доста далеко, а 

«вода није здрава ни у ципели», уз 

пасуљ се  пило добро вршачко вино! 

Једна мања група Новосађана није се 

са Гудуричког врха директно  вратила 

у дом, већ је, најпре немаркираним 

путем сишла до манастира у селу 

Месић, а потом маркираном стазом 

стигла у сам сутон у дом. Уз пут су 

били забринути да ли ће остати ручка - 

пасуља. Бојазан је била неоправдана, 

јер су добри домаћини на челу са 

Радетом и Бранком мислили и о нама, 

закаснелима. Општи утисак је да је 

акција била добро организована, да је 

време, обзиром на годишње доба било 

пријатно. Водичи  су се добро 

показали. Једина замерка је да није 

било довољно учесника. Но, обзиром 

да је ова Светосавска акција била први 

пут организована, надајмо се да ће 

догодине бити боље рекламирана, и 

наравно масовнија.  

Алекандар Дамјановић 
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ЗИМСКИ УСПОН НА ВИСИТОР 

 

 

 Акцију је организовало ПД 

”Победа” из Београда у сећање на 

славног српског алпиниту Звонка 

Блажину. 

 Због слабог одзива 

београдских планинара било је 

неизвесно дали ће акција уопште ићи, 

али је већи одзив војвођанких 

планинара омогућио да ипак идемо 

аутобусом иако нас је било само 25 

(13-НС и 12-БГ). 

 Кренули смо у четвртак 

31.1.2002. око 22,30 х из Београда, и 

следећег јутра око 7 х смо били у 

Андријевици. Домаћини у нас одвели 

до школе где смо оставили ствари, а 

затим смо аутобуом отишли у Гусиње 

и даље према Грбаји. У грбаји мо 

вежбали кретање а дерезама и цепином 

и заутављање при паду. Нисмо имали у 

плану успон на Каранфиле или неки од 

околних врхова који су сви били у 

облацима. Послеподне смо се вратили 

у Андријевицу и разместили подметаче 

и вреће за спавање по поду. Иако нас је 

било амо 25 једва смо стали у 2 

учионице. Ујутру смо устали у 5 до буа 

кренули у 5,30 и у Плав стигли око 

6,30. У 6,45 кренули смо на успон 

предвођени а два домаћа планинара. У 

нижим деловима Виитора било је више 

нега па се пропадало док у горњем 

делу снега скоро и нема. На нижи врх 

2100 м изашли смо после 5 х успона. 

Са врха смо имали леп поглед на 

залеђено Плавско језеро и масив 

Проклетија. Вођа пута Влада 

Матковић није хтео да ризикује па је 

одустао од преласка на главни врх 

преко заснеженог гребена. Уместо тог 

деликатног прелаза ишли мо обилазно 

доле у подножје врхава при чему је 

једна од малобројних учесница (од 3) 

успела да се котрља низ падину 

незнајући да употреби цепин. С 

обзиром да е котрљала а цепином у 

руци и да се њиме није повредила, све 

се добро завршило. На главни врх 2214 

м, изашли смо у 14 х. На врху смо 

наишли уписну књигу, али не и печат. 

Са врха смо сишли на другу страну, 

према језеру. Непотребно смо сишли 

све до Виситорског језера које је скроз 

залеђено, и тиме изгубили бар сат 

драгоценог времена. Силазак са 

Виситора извели смо са северне 

стране. Због дубоког снега и умора 

група је споро напредовала, те смо у 

Плав ишли тек у 20 х. Планинари из 

Андријевице су уз нешто труда нашли 

спонзоре па мо у ресторану добили 

бесплатну чорбу и пиће. Вратили смо 

се у Андријевицу на ноћење. 

 У недељу 3.2.2002. кренули 

смо преко Рожаја према Новом Пазару 

и тамо посетили најстарији рпски 

манастир Ђурђеви стубови. Увече смо 

тигли у Београд, а око 21 х у Н. Сад. У 

нашој екипи било је 5 из Нафташа, 4 

из Железничара-подружница Бач. 

Маглић, 2 из Суботице и 2 

неучлањених. 

 

Хорват Роберт 

 

 

С ПУТА ПО СЛОВЕНИЈИ 

  

    Одлазећи прошле године у 

Словенију имао сам  прилику да 

видим и неке интересантне ствари 

које нису везане за трке. Прво што 

сам  приметио је да се масовно 

користе скијаски штапови за 

планинарске походе. У каталозима 

можемо видети разне: обичне, 

телескопске, разних облика дршки. 
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Свака врста похода има тачно 

одредјену врсту штапа. Постоји и 

мања група људи која у 5 х изјутра 

оде до оближње планине, планинари, 

трци а у 8 х је већ на послу. Боштјан 

је то једном урадио са Масом а у 5х 

30' је мобилним позвао Тому да га 

изненади у кревету. Медјутим сам се 

изненадио кад му се Шарф јавио са 

једне друге планине. На Шмарној 

Гори сам упознао дебељускастог 

пензионера који се 300 пута годисње 

испење и спусти са врха. Има око 3 

км у једном смеру а 45 мин му треба 

до горе. Кад је био младји требало 

му је 30 минута. У Церкљу постоји 

клуб 100. Обавеза чланова је да 100 

пута годишње испењу одредјено 

место на Крвавцу. Као признање 

добијају лепу, велику значку која је 

сваке године другачија. Обилазећи 

са Зораном Шмарну Гору 2 дана 

после трке (понедељак преподне) 

изненадили смо се колико то младих 

жена и девојака планинари први дан 

после викенда. Испењу се до Михине 

кафане, проведу 5 минута па се 

спусте. Занимљиво искљуциво жене. 

Једна нам је платила чај на врху да 

не бисмо морали да мењамо 

последњих 100 марака због тога. 

Недељом се Љубљана потпуно 

испразни јер су сви на околним 

врховима. Преко 200 000 

регистрованих планинара има у 

Словенији. Наравно, "лако је њима 

кад им је планина у дворишту". 

Изненадјен сам колико ти људи 

имају жељу да виде Србију. Никад 

пре нису толико путовали као 

задњих 10 година. Тренутно им је 

занимљивије отићи у Србију или 

Бугарску него на запад. Кад је 

прошле године Бостјан долазио код 

нас изненадио се колико је 

словеначких возила било на граници 

са Хрватском. "Иду у шопинг у 

Загреб", мислио је. Медјутим кад је 

та иста колона наставила и после 

Загреба јасно му је било куд иду. 

Иначе Срби котирају добро у очима 

већине Словенаца. На цени смо као 

спортисти а што да не напоменем и 

као мускарце бије нас добар глас. На 

цени је и српски хумор. Са 

носталгијом се сећају 

хумористицких серија. "Кад ми 

покушамо да направимо тако нешто 

одмах може да се гаси тв" имао сам 

прилике да чујем. Стекао сам утисак 

да би са Шајкачом могао да продјем 

кроз Љубљану и нико ме не би криво 

погледао. Истина је може се наићи 

на неког ко ће ти рећи нешто на 

националној основи али то је 

занемарљиво у односу на већину која 

ће се са симпатијама обратити. 

Љубљана је у правом смислу отворен 

град. Колико пута ми се десило 

зауставим некога да упитам а оно: 

Енглез, Рус, Босанац. Идући кроз 

град уочи финала светског купа 

налетео сам на човека како џогира у 

центру. Добацих му "Горске теке" а 

он ме бело гледа. Кажем му да сам 

Председник комисије за Планинско 

трчање при АСЈ-у а онда видим  да 

није Словенац па му све то на 

енглеском  поновим. Он ти мени на 

то одговори опет на енглеском:" О,  

ја сам  потпредседник АС Италије" и 

уз поздрав се растадосмо.  Стварно 

је изгледао као Латин. На море иду 

углавном у Хрватску и то на 

Корчулу, мада се баш не симпатишу 

много са Хрватима. Како сам 

обавештен један од разлога је што су 

за разлику од првих комсија успели 

скоро потпуно да се извуку из 

ратних збивања која су захватила 
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бившу СФРЈ. Иначе од свих 

источноевропских земаља најбоље 

су прошли транзицију. Словенци су 

мала земља, медјутим пуно полазу у 

спорт. Није ни чудо што у задње 

време постижу успехе а што се тиче 

српских спортиста мислим да нигде 

неће бити тако лепо примљени као у 

Словенији. То кажем из искуства.  

  

Александар Анђелић 

 

ПОРТРЕТ: 

 

 
 

БОЖИДАР БАТА ГРУЈИЋ 
 

           Скупштина ПСС Војводине 

2.2.2002. доделила је највише приз-

нање Савеза доајену војвођанског и 

југословенског планинарства  

Божидару Бати Грујићу.  

Рођен је 18. фебруара 1933. 

године у Суботици.  Са планинар-

ством се сусрео  као средњошколац у 

Словенији. По доласку у Нови Сад  

постаје члан (1.9.1958.) ПСД 

”Железничар”. Одмах се укључује 

активно у рад друштва. Ради на 

омасовљавању друштва, школовању 

кадрова, на уређењу планинарског 

дома на Поповици. Једноставно 

постаје идејни вођа друштва и на 

своја плећа преузима највеће и 

најтеже обавезе. Дугогодишњи је  

председник друштва. Са својим 

члановима друштва обилази све 

планине Југославије,  а  само на 

Триглав  се 19 пута пењао. Свуда  је 

био врло радо приман као гост, јер 

уз своју гитару своје другаре 

планинаре забављао дубоко у ноћ. 

Једноставно имао је неку унутрачњу 

енергију коју је умео да пренесе на 

друге. Један је од идејних твораца 

Планинарског маратона на Фрушкој 

гори, који данас представља највећу 

планинарску акцију у целој 

Југославији и Пешачимо у природи, 

која се изводи сваког викенда већ 20 

година. Свој елан и енергију пренео 

је на рад Планинарских савеза 

Војводине и Југославије јер је и у 

њима оставио неизбрисив траг свога 

рада. Био је и председник тих савеза.  

И данас после 40 година 

дружења са природом сматра и 

верује да је природа једини прави 

вентил кроз који се човек ослобађа 

свих тегоба 

 

Миливој Ердељан 
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РЕДОВНА ИЗБОРНА  

На редовној изборној Скупштини ПС Војводине одржаној 2.2.2002. у Новом Саду 

изабрано је ново руководство Савеза. Овим путем Вам извештавамо о именованим 

планинарима у Органе Савеза са краћом биографијом чланова Управног одбора.  

УПРАВНИ ОДБОР: 

 

 

Питања 

 

 

 

1-датум рођења; 

2-Члан друштва; 

3-Члан планинарске организације; 

4-Активности, највиши врх; 

5-Досадашње функције; 

6-Досадашњи рад на организационим пословима; 

  

 

Милан Бреберина 

-председник- 

 

 

 

1-3.11.1949. 

2-ПСД “Поштар”, Нови Сад; 

3-од 1954. године; 

4-врхови у СФРЈ, Румунији, Словачка; Мусала (2925); 

5-Члан УО ПС Југославије; 

6-маркирање стаза, обнова Фрушкогорске тран., историјат 

планинарства; 

  

 

Милан Бунчић 

-потпредседник- 

 

 

 

1-1.5.1946. 

2-ПСД “ГСП”, Нови Сад; 

3-од 1979. године; 

4-високогорац; трансверзалац; Мусала (2925 м); 

5-Члан УО ПСД “Железничар, Н. Сад; председник ПСД 

“ГСП”, Нови Сад; 

6-Организација излета, један од оснивача “ГСП”; 

  

 

 

Миливој Ердељан 

-секретар- 

 

 

1-21.9.1964. 

2-ПСД “Занатлија”, Нови Сад; 

3-од 1976. године; 

4.високогорац; трансверзалац; учесник две експедиције; 

Арарат (5137 м); 

5-Пред. Орган. Одбора маратона; пред. и сек. ПД “Занатлија”, 

Н.Сад; секретар ПСВ; 

6-Зан. пл. пут; Фруш. Тр; Војво. пеш. пут, две експедиције, 

организација излета, издавање Путника, историјат 

планинарства, хроничар пл.; 

  

 

 

Владимир Банић 

 

 

 

1-9.9.1973. 

2-ПСД “Железничар”, Инђија; 

3-од 1996. године; 

4-Планине Србије, Бесна Кобила (1923 м); 

5-Потпредседник ПСД “Железничар”, Инђија; 

6-Носилац организације у свом друштву, Дунавске чаролије; 
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Исо Планић 

 

 

 

 

1-5.9.1965. 

2-ПК “Спартак”, Суботица; 

3-од 1990. године; 

4-високогорац, алпиниста, учесник две експедиције; Зап. 

Елбрус (5642 м); 

5-председник комисије за алпинизам ПСВ; 

6-Изградња вештачке стене, школовање деце, организатор 

излета; 

 

 

 

Љубомир Попов 

 

 

 

1-18.11.1958. 

2-ЖПСД “Зрењанин”, Зрењанин; 

3- од 1973. године; 

4-високогорац, оријентациона такмичења, трансверзалац, 

смучар; Триглав (2864 м); 

5-секретар ЖПСД “Зрењанин”, Зрењанин, потпредседник ПС 

Војводине; 

6-Иницијатор и организатор акције на Царској бари, школа 

планинарства, организација излета; 

  

 

 

Раде Радичевић 

 

 

 

1-16.8.1945. 

2-ПСД “Железничар”, Вршац; 

3-од 1961. године; 

4-високогорац, оријентирац, трансверзалац; 

5-Председник ПСД “Железничар”, Вршац, члан УО ПСВ; 

начелник ПСВ; 

6-Слетови, оријентациона такмичења, Ноћни успон, 

Светосавски успон, излети; 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР: 

Емил Поповина ПК “Спартак”, Суботица; 

  

Јелица Банић ПСД “Нафташ“, Нови Сад; 

  

Душан Томић. ПСД “ГСП”, Нови Сад; 

 

ВЕЋЕ ЧАСТИ: 

Ђуро Млађен ПК “Железничар”, Нови Сад; 

  

Драган Лалић ПСД “Змајевац”, Врдник; 

  

Мирослав Влаовић ПК “Спартак”, Суботица 

 

 Управни одбор ће на првој седници одбора (16.3.2002.) именовати 

предеднике комисија Управног одбора. 

 

Миливој Ердељан 
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ŽENE NA VRHU EVERESTA 

 

 2003. godine navršava se pedeset godina kako su Hilari i Tensing  kročili 

na vršnu piramidu najvišeg vrha sveta Mont Everesta. Posle njih zaključno sa 

2001. na najviši vrh sveta kročilo je ukupno 1495 planinara. Mart mesec je pravi 

povod da posvetimo tekst ženama koje su dosada bile na najvišem vrhu sveta Mont 

Everestu, a bilo ih je 69.  

Upravo ovim tekstom bi i započeli serijat tektova povećen 

pedesetogodišnjici osvajanja najvišeg vrha sveta. 

 

R. 

bro

j 

Ime Datam 

uspona 

Napomena Ruta 

1 Junko  Tabei 16.5. 1975. Japanka, prva žena koja 

se popela na vrh 

Juž. strana 

2 Phantog 27.5. 1975. ili Mrs. Phantog, 

Kineskinja 

Sev. greben 

3 Wanda 

Rutkiewicz 

16.10. 1978. Prva žena koja se popela 

na vrh iz Evrope. Iz 

Poljske je, smatra se za 

najbolju ženu-penjača. 

Nažalost nestala je u noći 

12/13.5.1992  na 

Kanchenjungu, trećem 

vrhu sveta po visini. To je 

trebao da bude njen deveti 

vrh iznad 8000 metara. 

Juž. strana 

4 Hannelore 

Schmatz 

2.10. 1979. Umrla prilikom spuštanja Juž. strana 

5 Bachendri Pal 23.5. 1984.  Juž. strana 

6 Sharon Wood 20.5. 1986. Prva žena iz Severne 

Amerike koja se popela 

na vrh i po sopstvenoj ruti 

Zapadno rame 

sa lednika 

Rongbuk i 

preko 

Hornbein 

kuloara na vrh 

7 Stacy Allison 29.9 1988.  Juž. strana 

8 Peggy Luce 2.10. 1988.  Juž. strana 

9 Lydia Bradley 14.10. 1988. Prva žena koja se popela 

na vrh bez kiseonika iz 

boce 

Juž. strana 

10 Kui Sang 9.5. 1990. Popela se ponovo 28.5. 

99 

Sev. greben 
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11 Yekaterina 

Ivanova 

10.5. 1990.  Sev. greben 

12 Christine Janin 5.10. 1990.  Juž. strana 

13 Marija Stremfelj 7.10. 1990. Bila sa mužem Andrejom. 

To je prvi bračni par na 

vrhu. 

Juž. strana 

14 Catherine Gibson 7.10. 1990.  Juž. strana 

15 Ingrid Baeyens 12.5. 1992.  Juž. strana 

16 Santosh Yadav 12.5. 1992.  Juž. strana 

17 Pasang Lhamu 22.4. 1993. Umrla prilikom spuštanja, 

bila i prva žena iz Nepala 

na vrhu 

Juž. strana 

18 Soon-Jo Kim 10.5. 1993.  Juž. strana 

19 Ji Hyun-Ok 10.5. 1993.  Juž. strana 

20 Chol Oh-Soon 10.5. 1993.  Juž. strana 

21 Dicky Dolma 10.5. 1993.  Juž. strana 

22 Khunga Bhutia 10.5. 1993.  Juž. strana 

23 Dolly Lefever 10.5. 1993.  Juž. strana 

24 Jan Arnold 10.5. 1993.  Juž. strana 

25 Radha Devi 

Thakur 

16.5. 1993.  Juž. strana 

26 Deepu Sharma 16.5. 1993.  Juž. strana 

27 Savita Martolia 16.5. 1993.  Juž. strana 

28 Suman Kutiyal 16.5. 1993.  Juž. strana 

29 Rebecca Stevens 17.5. 1993.  Juž. strana 

30 Ginette Harrison 7.10. 1993.  Juž. strana 

31 Chiang Hsiu-Chen 12.5. 1995.  Sev. greben 

32 Alison Hargreaves 13.5. 1995.  Sev. greben 

33 Charlotte Fox 10.5. 1996.  Juž. strana 

34 Sandy Hill 

Pittman 

10.5. 1996.  Juž. strana 

35 Lene 

Gammelgaard 

10.5. 1996.  Juž. strana 

36 Yasuko Namba 10.5. 1996. Umrla prilikom spuštanja Juž. strana 

37 Araceli Segarra 23.5. 1996.  Juž. strana 

38 Cathy O' Dowd 25.5. 1996.  Juž. strana 

39 Carla Sumarwati 26.9. 1996.  Sev. greben 

40 Lyudmila Savina 20.5. 1997.  Sev. greben 

41 Brigitte Muir 27.5. 1997.  Juž. strana 

42 Fran Arsentiev 22.5. 1998. Umrla prilikom spuštanja Sev. greben 

43 Svetlana 23.5. 1998.  Sev. greben 
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Baskakova 

44 Sumiyo Tsuzuki 25.5. 1998.  Sev. greben 

45 Elsa Carsolio 5.5. 1999.  Juž. strana 

46 Renata Chlumska 5.5. 1999.  Juž. strana 

47 Katja Staartjes 13.5. 1999.  Juž. strana 

48 Tina Sjogren 26.5. 1999.  Juž. strana 

49 Maria Jesus Lago 26.5. 1999.  Sev. greben 

50 Miss Helga 

Hengge 

27.5. 1999.  Sev. greben 

51 Karla Wheelock 27.5. 1999.  Sev. greben 

52 Jiji 28.5. 1999.  Sev. greben 

53 Polly Murray 16.5. 2000.  Sev. greben 

54 Ruchia Takahashi 17.5. 2000.  Sev. greben 

55 Lakpa Sherpa 18.5. 2000.  Juž. strana 

56 Pemba Doma 19.5. 2000.  Sev. greben 

57 Anna Czerwinska 22.5. 2000. Najstarija žena koja se 

popela na vrh-rođena je 

10.7.1949 

Juž. strana 

58 Christine Boskoff 24.5. 2000.  Juž. strana 

59 Lily Leonard 24.5. 2000.  Juž. strana 

60 Claire Bernier-

Roche 

22.5. 2001. Bila sa mužem 

Bernardom. To je prvi 

bračni par na vrhu koji se 

spustio sa tandem 

paraglajderom. 

Sev. greben 

61 Anna Collet 22.5. 2001.  Sev. greben 

62 Anna Akinina 23.5. 2001.  Sev. greben 

63 Evelyne Binsack 23.5. 2001.  Sev. greben 

64 Ellen Miller 23.5. 2001.  Sev. greben 

65 Vivianne Cuq 23.5. 2001.  Juž. strana 

66 Patricia Soto 23.5. 2001.  Juž. strana 

67 Cristina Prieto 23.5. 2001.  Juž. strana 

68 Edurne Pasaban 23.5. 2001.  Juž. strana 

69 Nancy Feagin 24.5. 2001.  Juž. strana 

 

Pripremio 

Milorad Obradović 

 


