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МААСАИ 

 

Отићи у црну Африку, 
досегнути врх најусамљеније 
планине на свету доживљај је за цео 
живот. Упознати народ Маасаи 
посебан је додатак.  

Маасаи су се, чувајући своју 
стоку, стотинама  година спуштали 
до крајњег истока Африке, а на 
видику им је, као светионик, увек 
била бела капа  Килиманxара. Њихо-
ви жестоки ратници (морани)  поз-
нати су по храбрости и чувању стоке. 
Са доласком новог доба, Маасаи су 
ограничени на резервате у јужној 
Кенији и северној Танзанији. Они су 
наставили да негују своју културу и 
обичаје под притиском модерног 
доба које их са свих страна окружује. 
Њихови обреди  и ритуали се не 
срећу у другим културама. Маасаи 
имају посебан однос  према својој 
земљи и стоци. Маасаи пастири 
гово-ре Маа језиком и живе у јужној 
Ке-нији и северној Танзанији. Неки 
су ипак постали фармери, радници 
или занатлије. Највећи део Мааса-
јаца  живе као пастири на Маасаи 
земљи, у круг жбуњем ограђеним 
селима и округлим од прућа, балеге 
и блата изграђеним кућама које се 
зову енканг. У ограђеном делу села 
ноћу се склања и ситна стока, да би 
се заштитила од предатора. Преко 
дана стоку чувају млади момци и 
дечаци у савани са предивним 
погледом на Килиманxаро. Поред 
односа према стоци, деца су друга 
карактеристика која Маасајце 
разликује од других народа. Када се 
Маасајци поздравља-ју увек се 
питају : "Како су деца ?" и "Како је 

стока ?" Породица поклања много 
пажње деци у току дана. Бебе су 
често опасане огрлицом од шарених 
перли као што носе и њихове мајке. 
Првих шест година детињства деца 
већину дана проводе у игри. Дечаци 
уче како се чувају краве и козе како 
би једног дана постали пастири. 
Девојчице  сакуп-љају грање и 
помажу код кувања и муже. Младе 
девојке (ентито) метлама од рогоза 
чисте кућу. Огрлице од шарених 
перли носе само девојчице, ушне 
шкољке буше и девојчице и дечаци. 
Дечаци се, обично око 12-те године, 
обрезју. Тада се облаче у црне 
кецеље а лица украшавају белом 
кредом чипкастим шарама а на 
главама носе украсе од нојевог перја 
да докажу свој статус. Дечаци који 
не покажу бол доносе част својим 
родитељима. Обрези-вање је ритуал 
којим се означава крај дечаштва и 
тада дечаци постају, кроз посебан 
ритуал, млађи ратници-морани-први 
корак до уласка у свет ратника. 
Церемонија се припрема  2 месеца 
унапред. Маасаи долазе са свих 
страна, а пије се и медено пиво. 
Славље траје  неколико дана. 
Морани и младе масајке ритуално  
узимају  крв из жиле са врата младог 
бика и мешају је са млеком и дају 
напитак обрезаним дечацима. Време 
оздрављења дечаци проводе у бушу 
ловећи птице. Од тог перја праве 
украсе за главу. У село се враћају 
окићени уз срдачну добродошлицу. 
Млади ратници, илкелиани, живе са 
својим породицама. Они пуштају и 
бржљиво уређују своје дуге косе. 
Украшавају их танким плетеницама 
и шареним перлицама у облику 
најразноврснијих фигура. Коса им је 
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често обојена црвеном земљом. 
Ушне шкољке буше и украшавају 
живописним перлама. Млади 
ратници се придружују старијим 
ратницима и стварају јединствену 
заједницу-маниатта. Они су у веома 
блиски и никада не једу сами и увек 
се крећу у групама. Превођење мла-
дих ратника у старије ратнике одвија 
се кроз ритуал еуното. На цере-
монију се Маасајци позивају 
необичним дувачким инструментом 
направљеним од рога великог кадуа. 
Морани долазе свечано обучени у 
живописне одоре, глава обојених 
глином, украшени нојевим перјем и 
лавовским гривама. Осингира је нај-
важнији део  церемоније еунота. 
Млади ратници падају у транс изаз-
ван дрогама направљеним од екстра-
та коре неког дрвета. О њима се 
брину жене док их транс не попусти. 
После главног дела церемоније дуго 
се слави уз гозбу и печенку од 
жртвованог младог бика. На крају 
дана морани играју необичну игру-
адуму-плес скакања и певају врло 
необичним гласовима (као брујање) 
дубоку ритмичну песму. Морани 
образују круг и лагано се њишу 
напред-назад у ритму песме. У 
центру круга смењују се они који 
скачу горе-доле, опаношајући тако 
покрете антилопе која је симбол 
плодности. Неки од њих могу да 
одскоче из места и 70 сантиматара. 
Кроз песму и игру преносе легенде и 
сећања на храбре ратнике а то их 
повезује и храбри. Храброст код 
морана се увек мора посебно 
доказивати ловом на лава и то врло 
једноставним копљем. Најхрабрији  
носи лавовску гриву-олавару. Храб-
рост се доказивала и у борбама око 
крађе стоке. У тим борбама носе се 

на главама украси од нојевог перја 
које даје психолошку надмоћ над 
непријатељем. Крађе стоке и лов на 
лавове у савремено доба су забра-
њени па се те борбе опонашају. Си-
мулира се борба и користе штитови 
и гране. Маасаи живе у једноставним 
насеобинама кружног облика.  Круг 
формирају једноставне округле куће  
- еканг-изграђене од грања, кравље 
балеге и блата. Куће граде жене.  У 
кућама су два једноставна кревета од 
прућа и коже. На једном спава мајка 
са децом а на другом муж. У једном 
делу куће је простор за младунчад 
стоке. У централном делу је ложи-
ште сачињено од три камена. Поред 
је још неколико камених "столица". 
Око кућа је подигнита ограда од бод-
љикавог грања да би се заштитили 
од дивљих животиња. У централном 
делу насеобине подиже се тор за 
младунчад. Маасаи девојчице се та-
кође у периоду пубертета обрезују. 
Тај ритуал се обавља уз присуство 
мајке  и такође се слави. Тада се 
девојке и жене облаче у веома 
шарене одоре, украшене са безброј 
перлица, огрлица,  и других украса. 
Обрезане девојчице се украшавају 
осликавањем лица белом кредом. 
После периода зацељења девојчице 
носе посебне украсе за главу од 
перлица које им падају преко лица. 
Често су у украсе уплетене и шкољке 
које симболизују плодност. После 
тог периода девојке су спремне за 
удају. После еуното церемоније 
Маасаи мушкарци се припремају за 
женидбу. Уз младу мушкарац од 
њене породице добија и поклоне. На 
дан венчања на младу се стављају 
најлепше огрлице и боје јој лице 
окром. Када напушта свој еканг 
младу благосиља отац. Изражавајући 
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велику тугу млада напушта породицу 
и кућу и иде за младожењом и кумом 
до њене нове куће погнуте главе и 
погледа прибијеног за земљу. Када 
стигну у младожењин еканг, жене је 
дочекују је добродошлицом. Млада 
до венчања остаје у свекрвиној кући. 
Маасаи мушкарац може имати више 
жена. Прва жена гради еканг, 
посебан,  десно од улаза,  а остале са 
леве стране. Поред тога што граде 
куће и одржавају их, жене се баве 
мужом и припремом огрева за ватру. 
Када заврше дневне послове Маасаји 
жене се окупљају и заједнички слажу 
разнобојне перлице у живописне 
огрлице. Водом се снабдевају са 
најближег извора и доносе воду у 
кожним бисагама. Стока је основа 
маасаи економије. О стоци се сви 
брину. Младунчад животиња се чува 
у кућама да би се ноћу заштитиле од 
хладноће. Стока се чува и штити  а 
најбоље грло се украшава најнеобич-
њим шарама. Ипак, савремено доба 
неминовно доноси промене у начину 
живљења Маасајаца. Млади Масај-
ци, они одабрани, одлазе на школо-
вање и тада носе западњачку одећу. 
Касније се чак и по повратку у племе 
облаче западњачки или делове те 
одеће комбинују са традиционалном 
масаји ношњом (например патике, 
ручни сат, доњи веш и сл.). Долазак 
туриста такође утиче на промене 
живљења  Маасајаца. Чест контакт 
са њима повлачи њихову навику за 
новцем. Веома је необични видети 
на хоризонту саване два маасајца у 
црвеним "бленкитима" како се зајед-
но возе на великом бициклу. Долас-
ком Британске власти, Маасајци су 
изгубили много од њихове снаге и 
територије. Маасајци данас предс-

тављају малу мањину  између нарас-
тајуће популације Кеније и Танзани-
је. Додатни проблем који Маасајци 
трпе је заштита простора Маасаји 
земље. Савремено доба строго  шти-
ти дивље животиње, например носо-
рог, а Маасајце много мање.  Форми-
рањем националних паркова и резер-
вата ускраћује се простор за испашу 
маасајске стоке.  Неки Маасајци по-
чињу да се баве обрадом земље што 
није у складу са њиховом традици-
јом. Ратарством и крчењем пашњака 
смањује се ионако смањена површи-
на за испашу. Образовани Маасајци 
се залажу за правилнији третман у 
оквиру заштите животне средине 
односно, и не знајући,  залажу се за 
принципе одрживог развоја, заштите 
околине и животиња али и са 
једнаким правом заштите Маасаји 
народа и њихове стоке. Опстанак 
Маасајаца и очување начина 
живљења, обичаја, културе и 
територије искључиво зависи само 
од њих самих. Њихов опстанак у 
будућности  зависи од нарастајућих 
потреба популације и смањења 
природних богатстава простора на 
коме живе. 

 

Мирјана Вашут 

 

ПОНОВО НА КОМОВИМА И 

БЈЕЛАСИЦИ 

 
Скоро је подне. Стижемо на 

Трешњевик на висину од око 1700 м. 
Очекујемо да видимо шиљате врхове 
Кучког и Васојевичког кома. Али 
Комови, као стидљива девојка, 
сакрили су своје пркосне груди у 
скоро непрозирни вео магле. Ходамо 
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ка њима, ка Штавни, претоварени 
ранцима, шаторима, торбама. Магла 
све гушћа, вео све непрозирнији. 
Смештамо се. Неко под шаторима, 
неко у катунима. Најхрабрији, после 
малог предаха, хитају ка врху. 

 Искуснији остају крај катуна и 
предају се новој страсти. Беру 
прекрасне примерке белих, дивљих 
шампињона - рудњаче. На шпорету  
кувају чорбу од печурака за 
промрзле освајаче Васојевићког 
кома и сладе се печуркама са плотне. 

Сутрадан је време непроме-
њено. Тмурно, облачно и прохладно. 
Шатори, вреће, ранци одлазе 
камионетом на Бјеласицу. Група од 
скоро 100 планинара граби шумским 
путем ка Бјеласици. Иде се све време 
развођем, тако да великих губитака 
висине нема. Пролази се поред 
катуна Асановића, Чкала, прелази се 
доста запуштени пут између 
Колашина и Берана. Стиже се до 
катуна Врањак. Почиње пењање на 
Троглаву 2075 м, један од 
Бјеласичких врхова. Сви су уморни. 
Једва се чека долазак до изворишта 
Биоградске реке. Види се десно, а 
чини се близу, Зекова глава са 
својим антенама. (Ово “градитељи 
новог поретка” нису 1999 
порушили!)  

Наилази се на дотле донешене 
ствари, ранце, шаторе. На отвореној 
ливади ниче шарени платнени град. 
Висина је око 2000 м. Пада мрак. 
Облаци одлазе незнано куда. 
Појављују се звезде. Иако уморни 
после целодневног пешачења, 
осећамо се фантастично. Звезде, а и 
врх Зекову главу, само што руком не 
додирујемо. 

Ујутро се будимо, а око нас 
уместо зелене ливаде, све бело! 

Како? Да није пао снег? Није снег, 
али је иње. Температура је знатно 
испод нуле. Док се пакујемо и 
отресамо нахватани лед са шатора, 
сви цвокоћемо и ћутимо. Нема 
смеха, нема вицева. Једва чекамо 
полазак и излазак Сунца, на овом 
путу, нашег најбољег савезника. 

И даље се иде шумским 
путевима и ливадама, али са 
предивним видицима на тамну 
долину Биоградске реке, која у 
својим недрима крије бисер 
Бјеласице – Биоградско језеро. На 
истоку су Зекова глава и највиши врх 
планине – Црна глава 2139 м.  

Напуштамо пут и пођосмо 
ливадама ка Црној глави. На превоју 
– празник за очи! На југу испод 
Зекове главе, нови бисер Бјеласице – 
Пешића језеро. Неправилног је 
облика, али је са висине толико лепо 
да се поглед од њега не може да 
одвоји. На северу, мање, овално, али 
скоро исто тако лепо, Урсуловачко 
језеро. Пред нама је и врх Црна 
глава. Са севера је тамна, мање 
стрма обрасла бором кривуљем, а са 
југа каменита, сива и стрма. Ипак, 
излазак на врх није ни тежак, ни 
опасан. Са врха Бјеласице све је као 
на длану. У даљини, на западу  кроз 
измаглицу виде се Сињајевина и 
Дурмитор.  

Неки силазе на Урсуловачко 
језеро, а одатле на Шишко, па до 
катуна ружног имена, а прелепог 
положаја - Врагодо. Већи део групе 
иде до Сватовског гробља, где су 
прочитане легенде са Бјеласице,  о 
настанку Биоградског језера, о 
Шишком језеру, а и о томе како су се 
и турски и српски сватови посекли 
до задњег, а само невесте остале 
јадне, тужне и ожалошћене. 
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После хода од још два часа 
стигло се до лепог дома у Брскову. 
Дом је смештен у мешовитој шуми, а 
до њега долази и колски пут.  

И овај дан ходало се преко 8 
часова. Али је виђена и доживљена 
лепота зачас умор одагнала. 

Најтежи и најружнији део пута  
био је од дома, после одмора и 
обилне вечере, када је требало сићи 
до Мојковца и железничке станице. 

Општи утисак: Комови и 
Бјеласица су планине непоновљиве 
лепоте!  

Тура доста напорна. Могла је 
бити још атрактивнија да је траса 
ишла на врхове Троглаву и Зекову 
главу, Пешића, Урсуловачко и 
Шишко језеро. Тада би био потребан 
још један дан за обилазак ових 
лепота. 

Замерке: Како то да сем два 
домаћина, нико не дође из целе Црне 
горе, када је то акција Планинарског 
савеза Југославије? На Бјеласици 
никога од домаћина није било да 
води групу претежно Војвођана који 
никада ту нису били. (Од укупног 
броја учесника 67 је било из 
Војводине!) Срећом, и међу 
Војвођанима било је познавалаца 
Бјеласице, те није било ни лутања, 
ни било каквих незгода. 

Са мало измена и нешто више 
труда организатора ово може да буде 
једна од најатрактивнијих 
вишедневних планинарских тура. 
                                                                      

Александар Дамјановић 

 

МОЈА ОМИЉЕНА МЕСТА НА 

ФРУШКОЈ ГОРИ 

 

Већ неколико година 
шетамо по Фрушкој гори, али се 
обично вртимо око неколико 
устаљених места и то претежно на 
источном делу. Ове године (а ово 
пишем 2000-те) видели смо много 
нових места и почела сам полако да 
схватам сву лепоту Фрушке горе, 
која, иако по висини једва да се 
убраја у планине, по својој лепоти и 
разноврсним местима је једна од 
најлепших. Сво то упознавање и 
посећивање, за мене нових места, 
има неку своју драж, која се може 
упоредити са узбудјењем које сам 
осећала док сам, као дете, читала 
књиге о Тарзану. Поново осетим сву 
ту магију непознатих места које ја 
доживљавам као још неоткривена 
места, чини ми се да једним делом 
остварујем тај младалачки сан 
лутања и упознавања нових предела. 
Не мора то бити Африка, Азија и 
друга егзотична места. Нове, лепе и 
неоткривене (бар за мене) ствари 
налазе се ту поред нас и то ми 
полако открива једну животну 
истину: многе ствари које тражиш 
по целом свету, за којима чезнеш цео 
живот мислећи да су миљама далеко 
су често ту покрај тебе. Само се 
треба боље осврнути, боље гледати и 
преданије тражити. Но, удаљила сам 
се од теме, желела бих да опишем 
места на Фрушкој гори која полако 
откривамо. Због чега имам ту жељу 
још увек ми није сасвим јасно, али 
временом ће се и то открити.  

Елем, прво место које ми је 
било најлепше је Орлово бојиште. 
То нам је место показао Милан 
Бреберина, онога дана када смо 
ишли да разгазимо нове Планика 
ципеле и када сам добила жуљеве 
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које ћу памтити. Ето доказа да у 
сваком злу има понешто добро. 
Орлово бојиште је видиковац 
недалеко од Поповице које 
представља у ствари једну стену 
испод које се некада давно вадио 
камен. Од каменолома више ни трага 
ни гласа, али је остало ово дивно 
место одакле пуца поглед на 
Главицу, Венац, Електровојводину, 
змијасти пут од Парагова до Венца и 
остале гребене и брдашца која су 
срећом још увек под шумом. Лепо је 
у сваком годишњем добу, али је 
најлепше у јесен када свако дрво има 
другачију боју крошње. што би се 
рекло "ватромет боја". У лето, када 
је свуда скоро уједначена боја 
крошње мене сви ти брежуљци 
подсећају на карфиол тј. на цветове 
карфиола. Место је неуобичајено за 
Фрушку гору. Веома је посећено јер 
је близу Поповице и мислим да му је 
то једина мана. Када човек бира 
омиљено место, већина подразумева 
место које је далеко од погледа свих, 
неко усамљеније где може да ужива 
сакривен од погледа људи и да 
размишља. На Орловом бојишту си 
ретко сам. 

Дуго је Орлово бојиште 
било моје омиљено место, а онда 
смо били са Нафташима и Фочанима 
у шетњи од Главице до Стражилова 
и ишли смо преко Вилине водице. Е, 
то је посебно место! Моје омиљено! 
Некада је било веома популарно 
медју планинарима, чак је ту била и 
кућица у којој си могао да се 
склониш од невремена и мислим да 
је једно време био и планинарски 
дом, али данас од те кућице није 
ништа остало. За коју годину ће 
скоро бити и немогуће видети да је 
ту некада била нека градјевина. 

Вилина вода је извор, не претерано 
јак, али је околина извора оно што 
то место чини посебним. Поред пута 
је клупа, са једне стране је коса, а са 
друге је падина куда отиче вода из 
извора. Около је много дрвећа и 
може се рећи да је ово место дубоко 
у шуми. Месташце је некако 
ушушкано, мада не могу тачно да 
објасним право значење тог термина. 
Ту влада савршен мир, потпуно 
одсуство звукова цивилизације. 
Нирвана! То је место на коме могу 
да седим сатима, а да се мој мозак 
потпуно очисти од свих 
размишљања, ту изгубим појам о 
времену, једноставно останем 
прикована да уживам у тој лепоти и 
миру. Тешко да има место на 
Фрушкој гори које може да замени 
Вилине воде. 

Па, ипак, има неколико 
места која могу да конкуришу за 
најлепша. Свакако када говорим о 
њима увек имам у мислима и људе са 
којима сам била на њима и који 
много доприносе доживљавању 
целог места. Једно такво место које 
ми није толико остало у памћењу по 
самој лепоти већ по томе да сам се 
тамо осећала изузетно и другачије, 
да ли рећи ближе Богу? Звучи 
сувише филозофски, научно, али 
свакако сам се осећала другачије, 
онако како се у граду никада нисам 
осећала. То је, све у свему једно 
ПОСЕБНО место. То је Дјипша. 
Када се иде познатом Илијином 
туром од Шида до Свилоша, без 
обзира на завршетак стазе, обавезно 
се спава у Дјипши тј. у шатору 
испред Дјипше. То је место које ми 
је мотивација да издржим пешачење 
током целог тог дана, које означава 
толико потребан одмор. То је, у 
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крајњу руку и место где сам први 
пут, са свом опремом, спавала под 
шатором. Два пута до сада сам била 
тамо, а посебност тог места сам 
схватила тек други пут. Била сам 
прилично уморна а и пред крај пута 
је почела да ме боли нога. Био је то 
изузетно јак бол и док смо 
распремали шатор нисам била 
сигурна ни како ћу сутра наставити 
пут. Пред спавање игуманија је 
откључала цркву и ушли смо да се 
помолимо и запалимо свеће. Нас 
десетак у цркви која је 
полуобновљена, са новим 
иконостасом, голим зидовима и 
иконама прислоњеним уза зид, свако 
са свећом, помало невешто 
направљеном које је сама игуманија 
правила, и кроз цркву одјекује њен 
глас који се моли и пева песме. Тада 
сам се молила да ме продје нога и 
знала сам, била сам убедјена да неко 
слуша моје прошапутане молитве. 
Сутрадан, у разговору са 
игуманијом, када сам јој рекла за 
моју прошлогодишњу сунчаницу на 
све то је рекла да су то искушења. И 
да не смем стати већ да морам да 
наставим. То је била нека вршта 
откровења за мене. Тада сам стварно 
схватила да "неко то одгоре види 
све" и да у свему треба истрајати, да 
је то једини начин за успех. Чак и 
када се нешто чини потпуно 
немогућим и безизлазним, 
истрајност је ту да омогући успех. 
Да и не помињем да и поред свих 
мука које ме сналазе на тој тури, ја и 
ове године једва чекам ту акцију од 
Шида до Свилоша и постављање 
шатора у дворишту манастира 
Дјипша, и молитву у манастирској 
цркви. 

Овогодишња открића су 
започела излетом до црквице у стени 
недалеко од Лединаца. Чика Цвеле је 
заслужан за то. Измедју Лединаца и 
Раковца, на приступачном и не 
много скровитом месту је у стени 
уклесана просторија, које је 
првобитно служила као испосница 
калудјерима из Раковачког 
манастира. Данас су у њој неколико 
икона, цвеће и дарови (јабуке, 
скроман прилог). У њој се човек 
може комотно усправити, широка је 
око метар и по, а дугачка око три 
метра. Најинтересантнија ствар су 
уклесани натписи на спољњем зиду 
од којих је најстарији још са краја 
18. века! Запањује та чињеница да си 
на истом оном месту ма коме је неко 
стајао пре више од двеста година, да 
сте гледали у исти зид, додиривали 
исти камен, гледали исто дрвеће и 
исто сунце и небо. А онда делићем 
мозга помислиш на некога ко ће 
исти тај натпис, исто сунце и небо 
гледати за двеста година и полако те 
подидје језа. Од пролазности 
времена. Од вечности. Од сунца и 
неба који бдеју над тобом. И 
помислиш, да ли је тај неко ко је био 
ту пре тебе помислио на тебе док је 
гледао (или клесао) натпис. И онда 
се поново вратиш у стварност, на 
земљу. Окренеш се око себе, видиш 
позната, драга лица (јер само са 
таквим особама треба ићи на нова 
места и на драга стара места), чујеш 
њихов смех и уживаш у дану који 
тече и срећан си што ти је дато да то 
доживиш. 

После овог открића, мој 
авантуристички дух се пробудио 
тако да сам сама смислила да идем 
на Орловац, место о коме маштам да 
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га посетим откад смо са чика 
Цвелетом били дежурни за Маратон 
на Чоту (мај 1998). Опет проверена 
екипа и потрага је могла да почне. 
Потрага наравно само за мене јер је 
то место познато планинарима још 
од пре другог светског рата. Сам 
прилаз месту обећава да ће се видети 
нешто несвакидашње. Дрвеће је још 
голо, али прво пролећно цвеће 
украшава тло, висибабе, кукуреци. 
Пут води по гребену и са леве стране 
се спушта до стена. Да би се пришло 
скроз до стена треба ићи по стрмом 
сипару (сипар на Фрушкој гори!). 
Стене су дивне, необичне и уз мало 
маште може да се отпутује далеко, 
далеко одатле. Све мало личи на 
Месец, али није предео тај који 
одузима дах већ је то сама 
необичност и неочекиваност тог 
места. Около се пружа видик на 
густу шуму на брежуљцима Фрушке 
горе (нешто слично као на Орловом 
бојишту) и права лепота се може 
сагледати тек у лето и јесен. Свидја 
ми се што је то место далеко од 
устаљених путева и што идући до 
Орловца имам утисак да сам прво 
људско биће које овде долази након 
много, много времена. Али, да би 
ово место било изузетно по мом 
мишљењу требало би да постоји 
неки извор у близини. Са извором, 
то је место број један за камповање! 

Пошто сам тако 
неочекивано на Орловцу схватила 
колико ми је за лепоту места битно 
да ли има воде или не (иако нисам 
баш неки љубитељ воде) истог дана 
сам била наградјена открићем још 
једног специјалног места. 
Думбовачки водопад! Пријатни 
жубор воде, незаобилазна маховина, 
глатке, мокре стене и около дрвеће. 

Висина  око пет метара. А на 
Фрушкој гори. Одмах поред је 
гомила попадалог дрвећа које сада 
функционеше као клупица. Да је 
пролеће узело мало више маха овде 
би сигурно било и доста папрати 
тако да је ово једно место као из 
прашуме и из филмова о Индијани 
Џонс. Ах, да. Још један савет. Ако 
желите да надјете своје омиљено 
место морате имати много времена. 
Журба ничему не води и умањи 
лепоту места. Потребно је време да 
се опустиш и да се предаш месту. То 
нам је овде, на жалост, недостајало. 
Због тога, ово место не заслужује да 
га сада опишем јер га још нисам 
потпуно доживела.  

 
Јелена Попржен 

 

КАД НЕМАШ ПЛАНИНУ, ТИ 

НАПРАВИ СТЕНУ 

 
 Суботички планинарски 
клуб -“СПАРТАК” био је организа-
тор домаћин манифестације плани-
нарства. У спортској хали “Пионир” 
одржавало се такмичење у брзом 
пењању  на вештачкој стени, док су 
на Палићу у планинарском дому 
“Железничар” текли традиционални 
28. планинарски сусрети. Оба дога-
ђаја имала су меморијални карактер 
у знак сећања на Мирослава Влаови-
ћа, недавно преминулог секретара 
Планинарског клуба “Спартак”.  
 За такмичење на вештачкој 
стени високој седам метара 
пријавило се педесет  учесника, 
којима је Исо Планић, председник 
Комисије за алпинизам војвођанског 
Планинарско-смучарског савеза, 
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објаснио правила: 
 Циљ је што пре доћи до 
врха стене и додирнути звонце. Не 
сме се стављати прст у алке, нити се 
хватати за врх табле. Најмлађи 
пионири крећу левом страном стазе, 
по зиду. Најбољи од њих иду у други 
круг-на десну страну стазе, таблом. 
Старији пионири исто, а за њима 
девојке. Омладинци и ветерани иду 
одмах на таблу. Први круг почињу 
на десној страни стазе, у други круг 
улазе најбоље пласирани, где их чека 
средња стаза.  
 Први је пробио лед Андреј 
Душноки из “Спартака”, рођен 1991. 
и висок  “метар и жилет”. Звонце се 
огласило за 43 секунде и девет 
стотинки. Пењачи су један за другим 
освајали стазе мерени штоперицом 
Исе Планића, обезбеђени везовима 
Виктора Штеинфелда. Устрептали 
малишани су демонстрирали неверо-
ватну спретност и храброст, а пет 
девојака, од којих је најмлађа 
једанаестогодишња Миа Марић из 
Суботичког “Паука”, није нимало 
заостајала за њима. Омладинци и 
ветерани пружили су очекиване 
разултате на тежим стазама.  
 У категорији млађих пио-
нира првак је Тот Атила из “Спар-
така”, рођен 1990. Од старијих пио-
нира најбољи је Дејан Ђукић из 
“Паука”, рођен 1988. Најбољи омла-
динац је Дарко Вукманов, члан 
“Спартака”, а Слободан Дулаћ из 
“Паука” први је међу сениорима. 
Наташа Зелић, чланица “Спартака”, 
била је најспретнија међу девојкама.  
 После поделе награда 
такмичари су се придружили 
учесницима 28. планинарских сусре-
та на Палићу, Феликс Кривошија, 

председник “Спартака”, уз асистен-
цију свих присутних у огромном 
казану је скувао одличан пасуљ и 
весела атмосфера се продужила до 
касно у ноћ. 
 
Слободно пењање: истине и заблуде 
 
 Слободно пењање је спорт 
произишао из алпинизма-техника 
слободног пењања користи се при 
пењању алпинистичких смери.  
 Циљ пењача није планински 
врх, већ испењавање што тежег 
детаља на природној или вештачкој 
стени. Термин слободно неупућени 
често повезују с пењањем без икакве 
опреме, што није тачно. Слободни 
пењачи користе опрему за сопствено 
осигуравање, али не и за пењање. 
Приликом успона они смеју 
користити само опримке природне 
или вештачке стене.  
 Такмичења су најчешће на 
вештачких стенама. У свету су она 
врло популарна и посећена (у 
Словенији скоро свака школа има 
вештачку стену).  
 Такмичарима је забрањено 
да гледају пењаче који се пењу пре 
њих. Пре почетка такмичења сви 
смеју видети стену, а затим се 
повлаче у изолацију и излазе један 
по један.  
 Опрема коју користе није 
тако бројна и разноврсна, али мора 
бити висококвалитетна. Пењачки 
појас, специјалне патике-пењачице, 
динамичка ужад, карабинери, 
шлинге, осмице... морају бити од 
најбољег материјала јер од тога 
зависи жвот пењача.  
 

Аида Скакић 
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17. ЈЕСЕЊИ УСПОН НА 

ГУДУРИЧКИ ВРХ (641 м)  

 
 У суботу 29.9.2002. године 
ПСД "Вршачка кула" Вршац органи-
зовало је традиционални 17 успон на 
највиши врх Војводине Гудурички 
врх. Учествовало је око 100 плани-
нара из 8 друштава (ЖПСД "Копао-
ник", Београд; ЖПСД "Јеленак", 
Панчево; ПСД "Железничар", Панче-
во; ПСД "Железничар", Нови Сад; 
ПСД "Поштар", огранак из Сомбора; 
ПСД "Железничар", Вршац; Природ-
њачко друштво "ГЕА" Вршац) . Гру-
па од око 50 планинара под вођством 
Драгана Јовановића кренула је из 
планинарског дома на Широком 
билу у 9,30 х преко Лисичије главе 
(590 м), Малог Средишта (158 м), 
Гудуричког врха (641 м), манастира 
Месића (153 м) да би се у 
поподневним часовима вратила у пл. 
дом на Широком билу (246 м) . 
 Друга је под вођством 
младог планинара Чедомира Карови-
ћа кренула из Малог Средишта у 
10,30 на Гудурички врх, манастир 
Месић до пл. дома. На Гудурички 
врх попело се укупно 48 планинара. 
 Трећа група је под вођством 
Гачуф Валтера, обишла манастир у 
Малом Средишту и Румунску 
православну цркву у селу, а затим се 
аутобусом вратила у Вршац где је 
обишла знаменитости града (Народ-
но позориште "Стерија", Владичан-
ски двор, Српску Саборну цркву, 
Стеријину родну кућу, Музеј 
"Апотека на степеницама", Градску 
кућу, Католичку катедралу). Затим је 
аутобусом ишла до подножја Куле. 
Обишли су Кулу (остаци утврђења из 

15 века) на истоименом врху (399 м) 
и пешице отишли до Широког била. 
Све три групе су се нашле у 
планинарком дому. Упркос киши 
која је падала предходног дана и 
ноћу уочи успона у суботу је био леп 
дан за шетњу тако да су сви 
учесници били задовољни дочеком, 
самом организацијом и са водичима. 
За ову прилику израђен је печат 
успона. 

 

Валтер Гачуф 

 

ЛЕТО У КАНДЕРСТЕГУ, 

ШВАЈЦАРСКА 

 
Кандерстег интернационал 

сцоут центре или Интернационални 
извиђачки центар Кандерстег, једини 
је такав центар у свету! Роберт Баден 
Пауел је путујући по свету тражио 
најлепше место у коме би основао 
светски скаутски центар и избор је 
пао на мало швајцарско село 
Кандерстег, центар кантона Бернард 
Оберланд (један од најлепших 
алпских кантона) . 
 Село се налази на 1200 
метара надморске висине, окружено 
је алпским врховима преко 3000 
метара! Скаутски центар је подаље 
од села, у прелепом подножју 
високих планина. Испред центра је 
тиркизна река Кандер, чија боја 
потиче од различитих минерала који 
се налазе у оближњим глечерима 
који се лети топе.  
 Сами Алпи су преко целе 
године прекривени снегом иако 
доле, у подножју, температура стиже 
и до 20 степени у плусу! Горе, у 
планини, увек влада једна друга 
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планинска клима, а то значи магла, 
лед, снег, киша и град.  
 Центар може да прими око 
1200 извиђача, а особље центра чини 
око 50 младих из целог света, 
стотину волонтера и стотину 
редовно запослених. Летњи део  
особља (или СТАФ, како то они 
кажу) чинило је 48 младих из 24 
различите земље света!  
 Имала сам срећу да будем 
једини представник Југославије у 
овом  Центру! На згради Центра су 
истакнуте заставе земаља чији су 
представници део Стафа. Тако се и 
наша застава вијорила заједно са 
многобројним заставама света! 
 После две недеље тешке и 
напорне обуке, тренинга и пробног 
рада, изабрана сам да будем члан 
ПРОГРАМ-тима, а то управо значи 
бити водич преко алпских глечера.  
 Иначе, цео рад у Центру се 
дели на три дела: рад у Центру, рад у 
кампу и Програм!  Сви из Стафа 
прођу двонедељну обуку, после које, 
на основу резултата и посматрања 
искусних људи који то раде већ више 
година, буду изабрани у једну од ове 
три групе.  
 Најтежи и најодговорнији 
део посла је ПРОГРАМ. Бити у 
Програм-тиму је веома напорно, јер 
се сваке недеље, бар једном воде 
групе на глечере (на око 3000 м н/в) 
или неки врх до 2500 метара.  
 Поред планинарења, радити 
у Програм тиму подразумева вођења: 

- еколошке радионице, 
- ручне-примењене 

радионице,  
- спортске и екстремне 

активности,  
- слободно пењање,  

- спуштање низ стену,  
- вечерње активности.  

Овај посао је тражио изузетну 
припремљеност, тактичност у раду 
са људима и децом, познавање и 
уклапање различитих култура. 
Основни језик је енглески, али се 
непрестано чује пуно разних језика 
из целог света. Најлепше од свега је 
што смо се сви веома добро слагали 
и још боље разумели!  
 Свака соба у центру носи 
обележја једне државе! Та држава је 
донатор и спонзор собе. Постоје 
строга правила која се веома 
поштују, од дневних дужности до 
понашања. За мене је било посебно 
интересантно делити собу са 
Иркињом и Кореанком. 
 Различитим активностима 
били смо заузети од 6,30 до 22,30 
сати. Паузе и слободно време имали 
смо само за време доручка, ручка и 
вечере и то веома кратко. Шест дана 
у недељи су попуњени активностима, 
а само један дан је слободан.  
 Што се тиче гостију, у 
Центру увек их има између 1000 - 
1500 особа. То су извиђачи из целог 
света, а највише има Енглеза, 
Американаца, Португалаца, Шпана-
ца, Холанђана, Италијана, Немаца, 
Данаца... 
 О три месеца проведена у 
Кандерстегу и Алпима могла бих 
писати много више, али довољно је 
рећи да сам веома поносна што сам 
представљала своју државу и што 
сам оправдала учешће у дивном тиму 
који је овога лета сачињавао Стаф. 
Склопила сам многа незаборавна 
пријатељства, упознала још више 
младих из целог света, понела пуно 
успомена и догодовштина и вратила 
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се кући са једином жељом да се 
поново вратим у Кандерстег! Без 
обзира што је било тешко и напорно! 

Кратак извештај  мог 
програма: 

На глечеру Лотцхенпасс, на 
висини од 3000 м н/в, била сам 12 
пута!  

На врху Бундерспицз, на 
2546 м н/в, била сам 7 пута!  

На пешачењу до куће у 
којој се прави традиционални 
швајцарски сир, на 2350 м н/в била 
сам 6 пута.  
На свим својим пешачењима 
мислила сам на вас, планинаре из 
Железничара, жалећи што са вама не 
пролазим овим алпским лепотама. 
Надам се и желим да се то једног 
дана оствари!  

За повратак из Алпа било је 
довољно спаковати ранац, али све 
УСПОМЕНЕ и ЧАРОЛИЈА  нису 
могле да се спакују у срце које је 
било препуно и пресрећно! 

 

Вера Кокић       

 

ВОЂА КАРАВАНА 

 
 У време екстремних 
спорто-ва, биоскопских техно 
спектакла и 3 Д компјутерских 
игрица може ли икоме бити 
привлачна филмска прича о 
непалским трговцима сољу 
снимљена са натуршчицима и без и 
једног специјалног визуелног 
ефекта? Прича о људима који се и 
данас, на неколико хиљада метара 
надморске висине у минималним 
цивилизацијским условима и 
максимуму суровости природе, у 

складу са својом традицијом, 
свакодневно боре за опстанак.  
 Филм "Хималаји", о којем 
је овде реч,  произашао је из 
седамнаестогодишњег боравка у 
Непалу, сада и редитеља једног 
играног филма, иначе угледног 
француског фотографа и 
документаристе Ерика Валија (био 
је и члан екипе филма "Седам 
година на Тибету") . Вали тако уз 
помоћ камере говори о нечему што 
јако добро познаје: јединственој 
лепоти необичних људи и предела 
међу које је смештена, сем оне 
исконске и драма о сукобу 
генерација, а поводом вођства 
сезонскога каравана соли. У 
средишту приче је остарели 
старешина села чији син гине на 
једном од путовања. Пошто не 
жели да препусти породичну 
традицију другом, млађем човеку, 
старешина организује свој караван. 
Село се подели и део млађих 
заједно са новим самозваним, 
разумнијим и јачим вођом креће 
својим путем. Старац, скоро 
неурачунљив, са преосталим 
пријатељима своје генерације, а у 
складу са свим "нерационалним" 
традиционалним обичајима, креће 
опет својим, по свему судећи 
сувише опасним путем водећи и 
свог малог унука. Неизвесност 
исхода оба подухвата и догађаји 
који караване прате на путу, филму 
дају праву дозу напетости која 
кулминира смрћу старца али у 
сасвим новим, измењеним 
околностима. Из својих поступака, 
баш као у некој причи, сви су на 
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крају извукли поуке, живот тече 
даље а каравани, после поново 
успостављене равнотеже у 
микрокосмосу, могу и даље да 
пролазе.    
 Племенитост и 
метафорич-ност једне стварне 
приче удружена са снажном 
документаристичком фактуром и 
смиреном конвенционал-ношћу 
Валијевог редитељског поступка  
учинили су Хималаје одличним, од 
многих на тему живота у 
Хималајима истинитијим, убедљи-
вијим филмом којем не одузима 
пуно ни осећај да сте тако нешто 
слично већ видели код рецимо 
старих јапанских филмских 
мајстора. Дакле, нешто сасвим 
друкчије од онога што се данас 
многима чини искључиво 
занимљивим било да су то 
адреналинске сензације 
екстремних спортова или до 
хистерије доведене компјутерске 
игрице.  

 

Владимир Црњански  

 

Кавказ 2002. 

 
 Појам екстремног плани-
нарства и алпинизам за мене значи 
неописиву снагу и лепоту природе, 
померање човекових граница и 
упознавање самог себе у 
критичним ситуацијама.  
 Кавказ је до сада мој 
највећи масив а Елбрус (5642 м/нв) 
највећи освојени врх.  
 Елбрус ми је пуно значио 

у едукативном смислу јер већину 
ствари које сам замислио су се и 
оствариле. Најзначајније 
импресије које су ме пратиле до 
врха су биле спавање у шатору на 
различитим висинама (од 3000 м 
до 4550 м/нв) и јаки удар ветра у 
ноћним сатима. Ходање по 
ледницима у дерезама и жубор 
ледничке воде испод ногу и 
ледника и на крају излазак на врх 
где ми сузе крећу без икакве 
контроле. У том тренутку сам се 
осећао као да сам дошао у небески 
рај. Надам се да ће ми Елбрус бити 
само један у низу освојених 
врхова.  
 Свега овога не би ни било 
да нисам наишао на велико 
разумевање вође експедиције 
Лазара Попаре, ПСД Железничар, 
Планинарског савеза Југославије 
као и блиских пријатеља Уторник 
Петра и Јевремовић Јасне итд. Сви 
су ми они помогли и материјално и 
великом пријатељском  подршком. 
Зато се свима захваљујем јавно и 
свима онима који ме познају.  
 Жеља ми је да се у 
будућем периоду направи једна 
компактна екипа способних људи 
која ће уз подршку Савеза, града и 
пријатеља остварити успоне на низ 
светских врхова.  
 Врх посвећујем мојим 
трагично преминулим љубимцима 
Алексу и Самби (пси Далматинци) 
. 
 

Момић Душко 
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ПОВОДИ: 

 

САВА ЈЕРКОВ 

 
 Рођен је 27. јануара 1931. 
године у Кули. 
 Боравећи једном приликом 
у Смедеревској Паланци случајно је 
присуствовао скупштини тамошњег 
планинарског друштва. Одушевљен 
тим новим покретом дошао је на 
идеју да тако нешто уради и у своме 
месту. Заједно са неколико својих 
пријатеља 8.3. 1951. оснива ПД 
“Авала” (сада “Хајдук”). Тако је у 
сред равнице никао нови клуб, за 
многе, право чудо. После годину 
дана друштво је бројало 720 
чланова. 
 Волео је и уживао је да ради 
са младима. 1970. године основао је 
пионирску школу при друштву, које 
је имало своје огранке у околним 
местима, Руском Крстуру и Црвенки. 
Када се у једном тренутку поставило 
питање просторија, дошао је на 
идеју да се изгради планинарски дом 
на благим падинама Телечке 
висоравни у непосредној близини 
Куле. Тај дом и данас подсећа на 
велику и несебичну љубав Савину 
према овом спорту и уопште свим 
људима добре воље. Препешачио је 
целу некадашњу Југославију, обишао 
многе лепе планине, био на Олимпу, 
водио екипе у Мађарску. 
Побратимио је ПД “Хајдук” са ПД 
“Литијом” из Словеније и ПД 
“Јасеницом” из Смедеревске 
Паланке. 
 За свој дугогодишњи рад 
награђиван је од ПСС Југославије, 
ПС Србије, ПСС Војводине и од 
града Куле. 16. априла 1982. године 

после тешке болести он умире.  
 

Марија Јерков - Плавшић   

 

20. МЕЂУНАРОДНА 

ИЗЛОЖБА ПЛАНИНАРСКЕ 

ФОТОГРАФИЈЕ 

 
 На изложбу је приспело 371 
фотографија од 76 аутора. Жири је 
за изложбу одабрао 108 фотографија 
07 аутора. На изложбу је приспело 
209 дијапозитива од 37 аутора. Жири 
је за изложбу одабрао 90 
дијапозитива од 30 аутора. 

Жири у саставу Стеван 
Лазукић, Милан Маконић и Шандор 
Лукач доделио је следеће НАГРАДЕ: 
Награде за колекције 

фотографија: 

1. Светлана Дингарац, 
ФР “Арт-Натура-Арт”, Београд; 

2. Станко Костић 
ФК “Шумице”, Београд; 

3. Слађана Миошевић 
ФР “Арт-Натура-Арт”, Београд; 
Похвала 
Милош Здравковић 
ФК “Шумице”, Београд 
Награде за колекцију 

дијапозитива: 

1. Др Ладо Кутнар 
ФД”Радовљица”, Камник, Словенија 

2. Мирко Бијуклич 
ФК “Нова Горица”, Нова Горица 

3. Матеј Рупел 
ФК “ТНП Блед”, Радовљица, 
Словенија 
Похвала 
Бобан Ђорђевић 
ФКК “ФОН”, Ниш 
Награде за појединачне 
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фотографије: 

1. Синиша Граовац 
ФГ “Сирмиум”, С. Митровица 

2. Бранимир Ритоња 
ФК “Марибор”, Марибор, Словенија 

3. Дајана Чок 
ФК “Жарек”, Сежана, Дивача 
Похвала 
Мирко Бијуклич 
ФК “Нова Горица”, Словенија 
Награде за појединачне 

дијапозитиве: 

1. Франци Јеклер 
ФД “Јесенице”, Словенија 

2. Раша Милојевић 
ФКК “Тимок”, Зајечар 

3. Бранислав Станковић 
ФГ “Сирмиум”, Ср. Митровица 
Похвала: 
Војо Радоњић 
ФК “Подгорица” 
 

Лајош Балинт 

 

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У 

ИНСБРУКУ 

 Коначно је дошао и тај 
тренутак. Довео сам екипу на најјачу 
планинску трку на свету - светски 
трофеј  у планинском трчању. Треба 
споменути да је прошле године 
Југославија такође била заступљена 
на овој смотри у талијанском месту 
Арта-Терма, учешћем Горана 
Чегара, најквалитетнијег YУ  
такмичара у овим пионирским 
данима.  

На такмичење сам довео 
мушку сениорску екипу састављену 
од Горана Чегара, Здравка 
Мишовића, Зорана Марковића, 

Златка Пиперског и Душана 
Момића. Присутни су били 
такмичари 35 земаља, по први пут из 
Хрватске и Босне и Херцеговине. 
Хрватску је представљала врло 
симпатична (по општем мишљењу) 
девојка  Вероника Јуришић док је 
Босну представљао Зорнић Јусуф. 
Вероникин пратиоц је био њен 
момак и тренер Драган Јанковић, 
иначе уредник квалитетног часописа 
“Маратонац” и организатор 
занимљивих трка у Хрватској. Из 
Босне је такође био присутан и др 
Нусреф Смаиловић са Факултета 
физичке културе у Сарајеву.
 На конгресу светске 
организације смо први пут били 
присутни. Пошто смо одали пошту 
заслужним личностима овог спорта 
преминулим ове године, било је 
дискусија о разним стварима. 
Споменуо бих рецимо да се у 
јуниоре могу сврстати и они испод 
17 година тако да 14-наестогодишња 
Рускиња Викториа Иванова, 
овогодишња светска првакиња и 
следеће године може наступити као 
јуниорка. Доћи ће до уједињења 2 
постојећа међународна ПТ купа у 
један. Било је и опаски да стазе на 
светском првенству не требају бити 
“алпинистичке” већ погодне за 
трчање. Увече нас је чекао дефиле 
екипа у националним тренеркама. 
Сутрадан смо  отишли на озбиллнији 
врх Патакофл где очекујемо исход 
трке дуге 9,2 км, висинске разлике 
1044 м. У категорији јуниора 
победио је Италијан Скаини 
(50:45,4) док Митја и Петар (сећате 
их се са наше трке) заузимају 7. 
односно 11. место и ове године се 
пењу за степеницу више освајањем 
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екипне сребрене медаље. Код жена 
побеђује Наташа Демиденко 
(52:16,6). Вероника заузима 35. 
позицију од 92 такмичарке.  
Сутра ујутро (15.09.) узимам учешће 
на отвореној  трци дугој 11,7 км са 
1400 м успона. Стижем полако за 
123' 53'', медју последњима. Убрзо 
затим почиње сениорска трка по 
заиста тешким кишним условима 
који највише погодују 
Новозеланђанину Џонатану Вајату 
који стиже за 56'31'', чак 3' 30'' 
испред другопласираног Француза 
Рејмонда! Ричард заузима 68. место, 
Јусуф из БиХ 89. док су Горан Чегар 
127. са 74'11'', Мишовић 131., 
Марковић 144., Пиперски 146. а  
Момић одустаје на стази. Укупно је 
било 168 тркача. У укупном 
пласману били смо 26. екипа. Мада 
није имао најбоље време, најбољи се 
по мени показао Зоран Марковић. За 
остале могу рећи да су стекли ново 
искуство и надам се да ће их то 
мотивисати за додатно тренирање. 
За сада сам приморан да бирам 
квалитетније дугопругаше али се 
надам да ће се у скоро време 
повећати број планинских тркача па 
ће се на основу пласмана на 
изборним тркама одређивати 
репрезентација.  
 Последњи дан узимам 
учешће  у семинару светске 
организације. Сваки члан управног 
одбора обрадио је по једну тему и 
презентовао  нам. Добијамо то све и 
као писмени материјал на енглеском. 
Иначе јако мало је литературе о 
начину тренинга, исхрани и другим 
важним аспектима ПТ-а у свету. 
Углавном се знање преноси 
практично. Активно сам учествовао 
у семинару и својим питањем: Да ли 

на најлудјој ПТ  на свету (Мт. 
Кинабалу, Борнео) где се трчи 21 км 
са 1500 м на 4090 м  па назад, долази 
до симптома висинске болести? Било 
је предлога да се прво постигне 
аклиматизација као у алпинизму па 
онда да се трчи на великим 
висинама. Одговор је био да је то 
немогуће јер би захтевало додатне 
материјалне трошкове, као и за мој 
предлог да се покрене камп где би 
тренери могли да стекну знање. 
Препоручена ми је књига госпође 
Хобс, члана управног одбора, која 
третира проблематику тренинга.  
 На опроштајној вечери 
упознајем Рускињу Татјану, једну од 
организатора планинског 
ултрамаратона (100 км) који креће из 
Фиренце.  Иде се 50 км успоном  960 
м до врха па онда 50 км спуста 960 м 
на други крај брда. Рекорд је 7 сати. 
Одржава се крајем маја сваке 
године. Ако је неко заинтересован 
нека ми се јави. Обећала ми је да ће 
га као Југословена ослободити 
плаћања стартнине од 25 еура. 
 На крају бих да споменем 
да сам позвао неке тркаче да наступе 
на нашој фрушкогорској трци и могу 
да кажем да су заинтересовани. 
Свакако најзанимљивији је Непалац 
Схерпа Дацххири, водич трекинга по 
Хималајима, планинар који је у 
укупном пласману био 120. Нисам 
био присутан али екипа каже да су 
му сузе ишле на очи кад смо 
одлазили. Ух, што би била страшна 
ствар да нам један рођени Хималајац 
дође на Фрушку гору! 
 

Александар Анђелић 
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IMAMO ŠANSU 

 
Ne možemo biti zadovoljni tretmanom koji smo do sada imali u okviru finansiranja. 

Planinarstvo je moralo dugi niz godina da deli ukupnu sudbinu sporta u republici Srbiji. 
Izmenama i dopunama Zakona o sportu, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o 
prenošenju nadležnosti na Vojvodinu predviđeno je da sport ostane na nivou Vojvodine i 
da zadovoljavaju interes građana Vojvodine. Te značajne promene za nas, već smo osetili 
ove godine. Sada u svakoj opštini, odnosno na nivou Vojvodine, postoji materijalna osnova 
za realizaciju naših programa, odnosno postoje planirana sredstva za sport. Sredstva se 
mogu dobiti samo po osnovu programskih aktivnosti, odnosno po osnovu traženja sredstava 
za određeni program. Potrebno je dostaviti odgovarajućim organima u opštini korekno 
urađene elaborate sa detaljnim obrazloženjem troškovnika tog programa i ako je program 
od interesa za tu opštinu, odnosno za Pokrajinu, programska aktivnost će biti finansirana iz 
budžeta, ili će barem delom biti dotirana iz budžeta. Prema tome volja i neki deo novca 
postoji, sada od nas zavisi kakve ćemo programske aktivnosti osmisliti. Sada dobri i 
atraktivni programi imaju šanse. Moramo shvatiti, da kao i u svakom drugom sportu, tako i 
kod nas postoji rekreativni (sindikalni) deo koji je najmosovniji i onaj sportski i ekstremni. 
Nerealno je očekivati da naše rekreativne šetnje ili naša druženja budu finansirana, već 
programi koji imaju svoju ozbiljnost i težinu, svoj značaj i cilj. Doduše u budžetu opština 
postoji mogućnost finansiranja i masovne rekrecije, ali zakon prepušta opštini da odluči šta 
je njoj od interesa da finansira. Novčana sredstva za sportski deo mogu da se obezbede u 
opštini za lokalna takmičenja, dok vrhunski sport koji je od interesa za Pokrajinu ide iz 
budžeta Skupštine AP Vojvodine. Planinarska društva, klubovi i nisu registrovana za 
masovni vid rekreacije već kao sportska organizacija, pa prema tome moraćemo dati više 
akcenta na naše aktivnosti za koje postoji interesovanje od strane vlasti, jer rekreatino-
sindikalne šetnje spadaju u masovnu rekreaciju i tako su i tretirane u budžetima opština i 
Pokrajine. Pošto je naša lepeza aktivnosti velika (orijentacija, planinsko trčanje, alpinizam, 
ekspedicije, slobodno penjanje) sigurno da možemo da nađemo deo sredstava iz budžeta. 
Kao i u svim sportovima tako je i kod  nas izvršena kategorizacija sportista: 
ZASLUŽNI SPORTISTI: 
- za ostvarene uspone: U Jugoslaviji (podrazumeva se granica u trenutku uspona) na 25 
vrhova visine između 2000 i 2500 m; u tri druge evropske zemlje i na drugom kontinentu na 
20 vrhova visine između 2500 i 3000 m i na 10 vrhova viših od 3000 m, od kojih je jedan 
najviši vrh kontinenta dostupan visogorcima ili 
- za osvojen uspon na vrh najmanje visine 7000 m ili 
- za aktivno učešće u ekspediciji na vrh najmanje visine 8000 m, ili 
- za dostignutih 1650 poena u najmanje 18 alpinističkih uspona, prema uslovima iz 
Kriterijuma za kvalifikaciju alpinističkih uspona, ili 
- za dostignutih 1890 poena jednim alpinističkim usponom, ili 
- za 1-3 mesto na svetskom i evropskom prvenstvu i svetskom kupu u slobodnom penjanju; 
SPORTISTI MEĐUNARODNOG RAZREDA: 
- za ostvarene uspone: u Jugoslaviji na 25 vrhova između 2000 i 2500 m; na 20 vrhova 
visine između 2500 i 3000 m, od toga pet u tri strane zemlje i pet viših od 3000 m, ili 
- za ostvaren uspon na vrh najmanje visine 6000 m, ili 
- za aktivno učešće u ekspediciji na vrh visine najmanje 7000 m 
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- Za sticanje zvanja zaslužnog sportiste i sportiste međunarodnog razreda ne priznaju se 
vrhovi dostignuti na organizovanim turističkim i tzv. treking turama; 
- za dpstignutih 960 poena u najmanje 12 alpinističkih uspona, ili 
- za dostignutih 1420 poena sa jednim alpinističkim usponom, ili 
- za 4-10. mesto na svetskom i evropskom prvenstvu u slobodnom penjanju, ili 
- za 4-15. mesto na svetskom kupu u slobodnom penjanju, ili 
- za 1-3. mosto na prvenstvu Balkana i univerzijadi u slobodnom penjanju. 
SPORTISTI SAVEZNOG RAZREDA: 
- za ostvarene uspone na 25 vrhova visine između 1750 i 2000 m; na 20 vrhova visine 
između 2000 i 2500 m i na 15 vrhova visine između 2500 i 3000 m, ili 
- za osvojen uspon na vrh najmanje visine 4000m, ili 
- za aktivno učešće u ekspediciji na vrh najmanje visine 5000 m, ili 
- za obilazak svih transverzala u državi, ili 
- za osvajanje po treći put u planinarskom kupu Jugoslavije odnosno Srbije pojedinačno 
jednog od prvih pet mesta, odnosno od prva tri, odnosno prva dva mesta, ili za treće učešće 
u ekipi koja je u planinarkoj ligi Jugoslavije odnosno Srbije osvojila jedno od prva tri , 
odnosno prva dva mesta, ili 
- za dostignutih 960 poena u najmanje 12 alpinističkih uspona, ili 
- za dostignutih 1420 poena sa jednim alpinističkim usponom, ili 
- za prvo mesto na prvenstvu i kupu Jugoslavije u slobodnom penjanju, ili 
- za učešće u reprezentaciji Jugoslavije na svetskom ili prvenstvu u slobodnom penjanju, ili 
- za plasman u prvoj polovini plasiranih takmičara u svetskom i evropskom kupu u 
slobodnom penjanju. 

Kako su usvojeni ovi kriterijumi za kategorizaciju  sporta sledeći planinari iz 
Vojvodine imaju sledeća zvanja: 

 
ZASLUŽNI SPORTISTI 

Bogdan Bobić (PSD ″Naftaš″, Novi Sad), Goran Ferlan (PSD ″Borkovac″, Ruma) 
SPORTISTI SAVEZNOG RANGA: 

Feliks Krivošija (ŽPK ″Spartak″, Subotica), Iso Planić (ŽPK ″Spartak″, Subotica), Đorđe 
Krnajski (ŽPK ″Spartak″, Subotica), Andor Luhović (ŽPK ″Spartak″, Subotica), Mirjana 
Stevanović (PSD ″Železničar″, Šid-podružnica Sr. Mitrovica), Mirjana Stevanović (PSD 
″Poštar″, Novi Sad), Duško Momić (PSD ″Naftaš″, Novi Sad), Zoran Grčić (PSD 
″Železničar″, Novi Sad), Ankica Malinović (PSD ″Železničar″, Novi Sad), Dragan 
Malinović (PSD ″Železničar″, Novi Sad), Lazar Popara (PSD ″Železničar″, Novi Sad), 
Milivoj Erdeljan (PD ″Zanatlija″, Novi Sad), Surla Boško (PSD ″Naftaš″, Novi Sad-
podružnica Kikinda), 
Dobivena zvanja su doživotna.  

Za ostvarene rezultate Sportski savez Srbije dodeljuje stipendije za pet planinara 
iz Srbije. Za ostvarene rezultate u 2001. godini stipendiju su dobijali: Bogdan Bobić, 
Ankica Malinović, Feliks Krivošija i Iso Planić 
 

Milivoj Erdeljan 

 

 


