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РЕЧ УРЕДНИКА 
 

Гледам ових десетак текстова што је у првом налету стигло у редакцију Путника, помислим на још толико 
најављених и оних других текстова који ће свакако стићи до краја истека рока за прикупљање материјала за 
летње издање, и помислим како је неправедно овај писани медиј и даље називати билтеном. Пошто у 
„новинарству― немам неки завидни стаж (мада сам још као клинац у школи заједно са једним другом правио 
наш локални (разредни) часопис који је доживео финансијски фијаско и одмах је угашен после другог броја) 
нисам се много бавио овим питањем јер сам веровао својим послодавцима који су ми указали поверење да 
будем уредник Путника. Али, црв сумње је почео да ме раздире већ после другог броја од преузимања 
редакције. „Немогуће―, мислио сам „да овако садржајно штиво треба да носи један такав назив―. Ћутао сам 
годину дана, скупљао храброст још толико и коначно, после девет издања под мојом командом, одлучио да 
проговорим и исправим ову неправду. 
Ова одлука није била исхитрена већ је она резултат опсежне истраге коју сам самостално спровео са циљем 
да утврдим најзначајније разлике између Билтена, како сада зовемо Путник и Часописа, какву титулу искрено 
верујем да заслужује. И ево, износим пред вама доказе који ће најбоље окарактерисати оба ова штампана 
медија па ви сами процените на чега више Путник личи. 
Билтен је, по дефиницији, кратак извештај или информација у писаном или електронском облику. Ајде, ово 
„електронском облику― и пије воду али шта ћемо са оним „кратак извештај или информација―?! Путник нит је 
кратак, нит је извештај а поготову није информација, мислим, није само информација већ много више од тога. 
Не тврдим, можда је некад Путник и био билтен, док је излазио на десетак и мање страна, без илустрација, без 
тако квалитетних текстова и без толико редовних и оних других сарадника, али данас, у ситуацији када по 
једном броју имамо преко 20 текстова у којима се може читати не само о класичном планинарењу већ и о свим 
другим аутдор авантурама, пронаћи неки озбиљан образовни текст или добити информација о предстојећим 
активностима које би читаоцима могле бити занимљиве, мислим да је крајње неозбиљно и чак непоштено да 
га и даље сврставамо у ту категорију. А кад кажем непоштено, понајмање мислим на себе а највише пре свега 
на читаоце, посебно оне који тек треба да постану фанови Путника, који у старту добијају погрешну 
информацију и бивају наведени на погрешан утисак када им се сервира Билтен Путник. Такође је непоштено и 
према сарадницима којих је све више и који испоручују сва квалитетније текстове а ти текстови су много више 
од обичне информације. 
Идемо затим даље. Ако није Билтен, шта је онда Путник? 
Фанзин је превише неозбиљно, ревија превише комерцијално а дневне новине или недељник нереално и 
непотребно. Стрип је смешно и спомињати 
Тако сам дошао до коначног, ни мало епохалног али јединог логичног решења - Часопис! 
Чак би се по броју страница, по богатству текстова могло замислити и над тим називом. Јер Путник има преко 
60 страна по броју и то без малих редакцијских подвала попут већег фонта да би и текстови били дужи. Али, 
добро, нећу сад да ситничарим и задовољићу се овим називом, под условом да се читаоци сложе са мојим 
предлогом. А да Путник дефинитивно треба да пређе у ову категорију, потврђује дефиниција која каже да је 
часопис, цитирам Википедију: „периодична публикација која излази у редовним временским периодима и 
најчешће покрива одређено подручје.―, престајем да цитирам Википедију. 
Да рашчланимо ставку по ставку; Публикација је штампани или другом техником (у нашем случају 
електронски) умножени интелектуални производ на једном или више слободних листова. Ја мислим да је ово 
сасвим коректно објашњење у којем се Путник може препознати. „Периодично и редовни временски периоди― 
такође стоји јер имамо загарантованих четири броја за годину дана који излазе углавном на време, на свака 
три месеца и пред почетак следећег годишњег доба. Наравно, има ту и цепидлака који ће нам замерити због 
тога што термини изласка бројева нису усклађени али дозволићете нам ту слободу, обзиром на волонтерски 
рад на Путнику, да повремено закаснимо или поранимо који дан од назначеног рока испоруке. На крају крајева, 
кад од Путника буде било финансијских користи за уредника, неће бити ни проблема да будем прецизнији у 
издавању сваког следећег броја. А што се тиче дела дефиниције који каже да: „покрива одређено подручје― 
мислим да ту нема никаквог спора. Не само да покрива подручје планинарства него га и проширује другим уско 
везаним облатима дајући на тај начин читаоцима и информацију и идеју више да можда изађу из својих 
планинарских оквира и опробају се у некој другој сродној дисциплини. 

Овим бих и закључио своје излагање на ову тему. Стављам сада на гласање мој предлог па ви, поштовани 
читаоци и уважене колеге сарадници, одлучите треба ли Путник и даље називати погрдним именом Билтен 
или му дати давно заслужену и сасвим одговарајућу квалификацију Часопис? Али молим вас, немојте журити 
са одлуком. Пре него што дигнете руку за или против овог предлога, прелистајте ваше електронске бројеве, 
уверите се у квалитет текстова, избројте ауторе који су уткали своје тестове у неке од Путника и прегледајте 
многобројне илустрације које оживљавају све те приче. Тада ће ваша одлука бити лакше донешена и неће 
бити шансе да погрешно гласате. 
Јесте ли спремни? Па, да гласамо: 

Ко гласа да од овог броја Билтен Путник постане часопис Путник? 
Има ли неко против? 

Уздржаних? 
 

У том случају, честитам Билтену што је постао Часопис. Вала је и заслужио! 
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Није знање знање знати већ је знање знање дати 
 

МЕТОДИКА НАСТАВЕ ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ПЛАНИНАРА 
 

Често су планинарски водичи, инструктори, тренери планинарских дисциплина и искусни планинари у прилици 
да своја искуства и знање поделе са онима који са планинарењем започињу или желе да своја знања и 
вештине усаврше. Иако оспособљавање и стручно усавршавање има понекад неформалан карактер, 
планинарска организација има не само потребу већ и обавезу да обуке спроводи перманентно у складу са 
законским прописима, програмским задацима и циљевима. Методика наставе нас упућује на исправан и 
ефикасан пут трансфера знања. 
 

Задаци обуке 
Обуке које спроводи планинарска организација врше се у циљу реализације остваривања следећих задатака: 
• Подизање нивоа безбедности приликом реализације планинарских акција, омасовљење планинарске 
организације и постизање врхунских спортских резултата јесу основни задатак и разлог спровођења обука у 
планинарству. 
• Перманентно стручно усавршавање спортских стручњака и свих чланова планинарске организације ради 
усвајања савремених дотигнућа и тенденција развоја планинарског спорта.  
• Ширење употребљивих планинарских знања, вештина и етичких начела ван планинарске организације. 
• Обука из неспортских области планинарске организације - екологије, планинарског туризмам, исхране у 
природи и других специфичних циљева. 
• Усаглашавање стандарда и процедура унутар ПСС и усаглашавање националних стандарда и процедура са 
стандардима и процедурама УИАА. 
• Евалуација наставних активности, постављених задатака и циљева: самоевалуација, екстерна (спољна) 
евалуација. 
 

Циљеви обуке 
Циљеви који се желе постићи вршењем стручног оспособљавања и усавршавања су: 
1) Васпитни циљеви 
 Схватање значаја постојања етичког кодекса и правила понашања 
 Усвајање ставова и образаца понашања дефинисаних етичким кодексом  
2) Образовни циљеви 
 Усвајање знања и разумевање усвојених знања. Овладавање вештинама неопходним за спровођење водичке 
делатности 
3) Функционални циљеви 
 Оспособљавање планинарске популације за примену прописаних процедура приликом извођења 
планинарских активности 
 

Дидактички принципи 
Дидактички принципи којих се приликом реализације обуке придржавају наставници су: 
• Принцип поступности и систематичности 
 Поступност и систематичност подразумева преношење знања и вештина на логичан начин у складу са 
особеностима полазника обуке. У процесу учења важно је ићи од лакшег ка тежем, од познатог ка непознатом. 
Тако се основна знања и вештине усвајају током основне планинарске обуке, а сложенија материја се пред 
полазнике износи на обукама за специјалности. Унутар сваке обуке, сваке теме и наставне јединице 
руководимо се овим базичним принципом. 
• Принцип очигледности 
 Познато је да слика вреди више од хиљаду речи, свакако је јасно да се на пример чворови могу научити много 
лакше ако полазнику покажемо како се везују уместо да му начин везивања објашњавамо речима. 
Очигледност као наставни принцип захтева да се у току наставе формирају појмови и представе на основу 
чулног перципирања проучаваних предмета, појава или њихових слика. 
• Принцип свесности и активног учења 
 Учење без разумевања наученог обично називамо учење ‘‘на памет‘.‘ Научене чињенице без сватања 
значења онога што смо научили нам не користе ни мало или, још горе, доводе нас у заблуду о себи и знању 
које поседујемо.  
• Принцип повезаности теорије са праксом 
 Током обука планинара могуће је, чак неопходно остварити јединство теорије и праксе. Током теоријских 
часова који претходе часовима вежбе и праксе треба износити оне чињенице, процедуре, теорије и 
законитости које се у пракси могу потврдити, проверити и применити. Учење неприменљивих и превазиђених 
знања и вештина на иначе кратким обукама не доприносе остваривању постављених задатака обуке. 
• Принцип научности 
 Полазници обука треба да упознају оне чињенице које су у савременој науци сигурно утврђене. У обуци нема 
места изношењу недовршених, недоказаних и непроверених претпоставки у виду готовог знања. Треба овде 
нагласити и потребу усвајања и прихватања усаглашене терминологије. Веома је важно да целокупна 
планинарска популација познаје и користи јединствене називе за појаве, поступке и опрему у планинарству.  
• Принцип трајности знања 
 Под трајношћу знања се  подразумева се  захтев да  се знања  и вештине  усвајају темељно  како би  се могла  
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репродуковати и применити у планинарској активности. Од знања и вештина које се усвајају током обука 
намењених планинарима зависи безбедност појединаца па и читавих група у планини. Ниво усвојености мора 
бити веома висок, а вештине и знања морају бити увек применљиви. За она знања и вештине за које се 
претпоставља да се током обуке не могу усвојити трајно предвиђа се временски дефинисано обнављање кроз 
процедуре стручног усавршавања и обнове лиценце. 
• Принцип економичности 
 Потреба за применом овог иначе универзалног принципа нарочито је изражена током обука намењених 
планинарима. Релативно сложена и обимна обука често се спроводи у слободно време које планинари за 
обуку могу издвојити и на локацијама које су удаљене. Принцип економичности нам налаже да расположиве 
ресурсе планирамо, распоредимо и користимо са што мање непотребног расипања.  
• Принцип безбедности 
 Безбедност учесника акције је предуслов бављења планинарством, зато се и током извођења обуке морамо 
водити истим принципом. Када лице које врши обуку наглашено брине о испуњавању безбедносних стандарда 
оно заправо усмерава полазнике обуке да је безбедност у планини приоритет који се не сме занемарити.  
• Принцип индивидуализације наставног рада 
 Полазници обука у планинарству који чине групу најчешће имају веома различита предзнања о планинарењу, 
често су различитог старосног доба и степена формалног образовања. Стога је неопходно за сваког полазника 
обуке утврдити који су то темељи од којих се зида његово знање. Динамика усвајања новог знања и вештина је 
такође индивидуална, не може се очекивати да ће сви полазници истом брзином усвајати сервиране 
информације и процедуре. Неопходно је ниво и темпо рада прилагодити сваком полазнику. 
 

Наставне методе 
Методе су начини или путеви извођења обуке у сврху постизања зацртаног циља и задатка. Адекватна 
наставна метода је она која у одређеној наставној ситуацији најбоље решава питања поступања у наставном 
процесу.  
У основи се разликују вербално-текстуалне и илустративно-демонстративне методе.  
 

Вербално-текстуалне 
Жива реч је основни начин преношења и усвајања знања. Наставниково излагање је понекад једини начин да 
се схвате апстрактни појмови и представе. Излагање може имати вид приповедања, описивања и 
објашњавања. Разговор као метода се често користи у комбинацији са другим методама, приликом 
обнављања и утврђивања градива и провере знања. Усмено излагање и разговор се у пракси веома често 
преплићу. Рад са текстом се приликом обука у планинарству своди на употребу уџбеника, приручника, 
литературе, радних листова и тестова током наставног процеса.  
 

Илустративно-демонстративне методе 
Наставни облици заснивају се на демонстрирању илустрацијама, предметима, објектима и другим средствима 
у учионици (табла, слике,карте, филм, модели, опрема, мултимедијална опрема), вежбалишту, природној 
средини или спортском објекту (стази, полигону, пењалишту, вештачкој стени, спелеолошком објекту..). Код 
обука планинара треба инсистирати на примени ових метода у приближно реалним условима и при томе 
обратити пажњу на дидактичке принципе безбедности и економичности. 
 

Облик наставе 
Наставни облици су осмишљени и планирани видови организације рада са полазницима обука у 
планинарству. 
Фронтални (колективни) рад се одвија кроз непосредни контакт између целе групе полазника и предавача. 
Предност оваквог облика је висок степен економичности коришћења стручног и осталог рада,простора, опреме 
и материјалних трошкова сваке врсте. Овим обликом је могуће обухватити велики број полазника. Мањкавост 
овог облика су то што се на овај начин не респектују индивидуалне разлике међу полазницима (принцип 
индивидуализације) што доприноси просечним резултатима обуке.  
Групни рад подразумева да су полазници обуке подељени у групе према одређеном критеријуму и да притом 
решавају задатке трагајући за решењима заједнички. У фази извештавања износе пред остале групе 
резултате свога рада. Све групе могу бити ангажоване на решавању истог задатка и на такав начин полазници 
се подстичу на такмичење. Подела различитих задатака приликом обраде новог градива претпоставља да ће 
градиво (лекција) бити подељено на мање целине, обрађено по групама и затим презентовано и анализирано 
на заједничком часу. Групе се могу одређивати бирањем чланова насумице (према редном броју, азбучном 
реду и сл.) али ако се жели постићи неки специфични циљ сврсисходније је групе одређивати на основу 
склоности, предзнања и уопштено, у складу са одређеном потребом. Најчешће се поставља питање да ли 
желимо уједначене групе или желимо вршити неки облик сегрегације, на пример издвојити полазнике који су 
напредни или заостају у напредовању. Битно је да се формирање групе врши плански, а не стихијски. Групни 
рад је приликом извођења обуке готово неизбежан у случају када обуку похађа већи број полазника. Тада се 
обавезно формирају мање групе приликом реализације вежби и практичне наставе.  
Индивидуални рад се остварује директним контактом наставника и полазника. Индивидуализована настава 
подразумева наставне поступке којима се могу задовољити индивидуалне потребе сваког полазника тако да 
до максимума утиче на његово напредовање. После упознавања индивидуалних карактеристика полазника 
бирају се поступци и средства која ће дати најбоље резултате. Индивидуално прилажење полазнику је вид 
повремене помоћи предавача полазнику  у условима  фронталне и  групне наставе.  Појам индивидуализоване 
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наставе се везује за самосталан и активан рад полазника у оквиру колектива. Мањкавост овог начина рада је 
неекономичност због велике потрошње времена наставника по једном полазнику. 
 

Тип часа 
 

Час обраде новог градива 
Час усвајања новог градива заузима централно место у укупном фонду часова за реализацију програма обуке. 
У његовој структури се разликују три дела и то увод, обрада новог градива и утврђивање градива са 
евалуацијом. 
Уводни део часа временски траје око 5 минута и он треба да омогући природно и логично надовезивање новог 
градива на већ познате чињенице. Одвија се у виду разговора – питања и одговора. Пошто је пажња 
полазника обуке основни фактор стицања знања, овај део часа треба бити усмерен на усресређивање пажње 
на ново градиво. Амбијент и уредна радна атмосфера дају допринос успешности обуке. 
Усвајање (излагање) градива траје око 35 минута. Посебну пажњу предавачи морају обратити на чињеницу да 
је планирање тока часа од великог значаја за остваривање постављених задатака. Важно је одредити обим 
програмске грађе који је логичка целина за једну наставну јединицу. Од великог је значаја способност 
наставника-предавача да раздвоји битно од небитног у складу са наставним програмом. У циљу ефикасности 
и избегавања монотоније треба прибегавати комбиновању наставних метода и употреби различитих наставних 
средстава. 
Утврђивање и обнављање траје до 7 минута. Обрађено градиво треба утврдити и добити повратну 
информацију о обиму и квалитету (применљивости) усвојених знања и вештина. Време ће најрационалније 
бити употребљено уколико предавач поставља питања на које полазници дају кратке одговоре. Полазницима 
треба омогућити да вреднују час и да поставе питања у вези градива. 
 

Мешовити час 
Користи се за обраду новог градива и утврђивање усвојеног знања и вештина. Има три дела као и час обраде 
новог градива, али уводни део мешовитог часа траје дуже него код претходног типа. Користи се код обимних 
наставних тема код којих се знања и вештине надограђују једна на другу, на пример код наставне теме технике 
кретања и вођења. 
 

Час обнављања и утврђивања градива 
Обнављање и утврђивање омогућава да стечена знања и вештине полазника обуке постану њихова трајна 
својина и солидан основ за даље напредовање. Ови часови следе након завршетка обраде наставне целине, 
помажу корелацију стеченог знања из различитих наставних јединица, тема и обука. 
 

Значај припреме наставника за наставу 
Припремање предавача-наставника за часове саставни је део његовог рада на обуци. Није редак случај да 
наставник са мање стручности и искуства постигне на обуци боље резултате због тога што је припремање за 
час схватио озбиљно. Пре свега наставник треба да се упозна са детаљима наставних планова и програма 
према којима се врше обуке. Упознавање расположивих уџбеника, приручника и литературе је од великог 
значаја. Планирање извођења наставе и сваког појединог часа је свесно пројектовање свога рада према 
одређеном циљу. У сваком случају наставник током планирања и извођења наставе увек пред собом мора 
имати планирани исход ка којем тежи. Циљ обуке није обука већ остваривање постављених циљева, 
оспособљавање полазника за конкретне задатке. 
Писмена припрема наставника није знак његове нестручности већ одраз његове систематичности и 
посвећености. Није срамота за предавача да испред себе има папир или неки други облик подсетника, али у 
читању из књиге или са рачунара треба имати меру.  
 

Проверавање и оцењивање 
Проверавање и оцењивање омогућава сагледавање постигнутог успеха реализоване обуке. Битни елементи 
су квантитет и квалитет усвојеног знања и вештина. Проверавање квантитета обухвата количину знања у 
односу на целокупно градиво и делове градива као и самосталност ученика при давању одговора. Код 
квалитета знања и вештина наставник обраћа пажњу на разумевање одређене материје од стране полазника 
и на способност полазника да знање и вештине примени као и на способност полазника да градиво 
самостално продуби. Оцењивање полазника од стране наставника је покушај објективног сагледавања знања 
и способности полазника. Оцена је став, мишљење наставника о знању и способностима полазника. 
Проверавање знања може бити субјективно и објективно.  
Субјективно обухвата усмено и писмено проверавање. Усмено проверавање даје непосредни контакт 
наставника са полазником што је од посебног значаја за наставника и полазника. Током трајања обуке 
потребно је пратити и евидентирати одговоре полазника како би се реалније сагледало знање и напредовање 
полазника. Наставници који на овај начин поступају немају много проблема приликом давања коначне оцене. 
Писано проверавање знања кроз различите вежбе (картографија) или писање програма и извештаја (водичка 
делатност) се ређе примењују током планинарских обука. Значајно је због неговања правилног изражавања и 
писања. 
Објективно проверавање знања врши се тестирањем кандидата. Најчешће се користи комбиновано са 
усменим проверавањем, тако даје најбоље резултате. Овај облик оцењивања захтева стручност и припрему, 
али искључује субјективност оцењивача. Важно је да су питања јасна, одговори тачно дефинисани како би се 
резултати могли егзактно, бројчано исказати. 
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Код обе врсте оцењивања од великог је значаја да су правила и методе оцењивања унапред познати и свим 
полазницима доступни. Начин оцењивања је најбоље полазницима објаснити пре почетка обуке. Пожељно је 
омогућити полазницима да се са списком питања унапред упознају. 
 

Локација реализације обуке, организација обуке, учионица, кабинет, вежбалиште и наставна средства 
Локација реализације обуке мора обезбедити услове: доступности, смештаја, исхране, услова за неометан 
рад, потребне терене и вежбалишта и наставна средства. Такве услове пружају неки планинарски домови и 
неке адаптиране сеоске школе у планинским пределима. Краће обуке (основна планинарска обука) могу се 
реализовати у просторијама планинарских клубова и на другим локацијама у градовима. 
Обука се може одвијати у временском континуитету (на пример обука за планинарске водиче је 2015. године 
трајала 10 дана у континуитету), али се може реализовати интервално, викендима (нпр. Алпинистички 
течајеви АОБ). Одређене врсте стручног усавршавања ради стицања лиценце одвијају се индивидуално кроз 
менторски рад и контакте остварене преко интернета (рад ментора са водичима-приправницима). 
Теоријска предавања и неке вежбе (прва помоћ нпр.) могу се ефикасно реализовати у учионицама и 
планинарским домовима. Напуштене школе у планинским селима су често погодна и инспиративна места за 
реализацију обуке уколико постоји могућност за употребу савремених мултимедијалних уређаја. Опремљена 
вежбалишта која се налазе у близини чврстих објеката за смештај могу помоћи економичном извођењу 
наставе. Учионице у школама и едукативним центрима су свакако већ уређене у складу са захтевима 
методике наставе. Када се обука спроводи у планинарским домовима то се најчешће ради у трпезаријама 
објекта и тада је трпезарије потребно уредити како би полазници имали услове за рад и како сувишни детаљи 
не би непотребно одвлачили пажњу. 
Свакако су планине, шуме и ноћно звездано небо (као и много тога још) изузетно опремљени кабинети и 
савремена наставна средства. Не треба се устручавати и треба обуке реализовати у реалним условима, 
уколико је то сврсисходно и могуће.  
Наставна средства су алати уз помоћ којих се изводи обука и дају правац и подршку учесницима а наставнику 
сигурност. Табла, карта, лутка за прву помоћ, бусола, ГПС, наставни филмови и презентације, фотографије, 
планинарска опрема и наравно приручници и уџбеници су само нека од наставних средстава која се на 
обукама користе. 

 

Фактори успешне наставе  
И поред свих наведених методичких 
правила на успех обуке утичу и многи 
други фактори. Неки практични савети за 
реализаторе планинарских обука су: 
• Лични пример има далеко већи значај у 
васпитању у односу на навођење етичких 
принципа 
• Пре почетка наставе провери са који 
знањем полазници располажу 
• Објасни циљеве наставе. Сваки полазник 
ће бити мотивисанији за рад уколико зна 
зашто нешто учи 
• Владај материјом коју предајеш или немој 
предавати. Припреми се за сваки час којег 
држиш. 
• Не претварај се да знаш оно што не 
знаш. Испашћеш глуп 
• Не плаши се да гледаш у своје припреме, 
али никада немој читати лекцију, осим ако 
за то не постоје битна оправдања 

• Индивидуално прилагођавање полазнику: планинарска популација која се пријављује за обуке је веома 
различита по годинама, образовању, физичкој спреми... 
• Говори разговетно 
• Не жури 
• Објасни сваки термин који се користи. Не користи речи за које не знаш шта значе 
• Буди посвећен циљу рада. Не дозволи расплињавање и дуготрајно скретање од теме 
• Гледај у полазнике, прати њихове реакције. Не гледај у папир, екран или кроз прозор. 
• Питај да ли је јасно оно што им причаш, показујеш. Питај да ли су те разумели.  
• Дозволи полазницима да вреднују твоје предавање, и ти њих оцењујеш. Подучавајући учимо. 
• Питај да ли има питања у вези градива, не плаши се разговора са полазницима 
• Понављање је мајка учења, заједно поновите градиво на крају. Тако ћеш проверити ефекат рада, 
оствареност циљева 
• Смисао за хумор може да помогне 
 

Исо Планић 
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PJENOVAC 2016. 
 

Ţelja za upoznavanjem i otkrivanjem planina i njihovih lepota odvela nas je šestog i sedmog februara 2016. godine u 
Republiku Srpsku, u Vlasenicu, podno planine Javor. Odazvali smo se pozivu planinara PED „Acer― da se prikljuĉimo 
njihovoj republiĉkoj akciji, ishodamo staze, upoznamo planinu Javor, njenu okolinu i ljude koji tu ţive. 
Put nas je odveo preko obronaka planine Cer pa smo u društvu planinara iz Koceljeve i Aleksinca, poklonili se senima 
palih junaka u Cerskoj bici a zatim preko Reke Drine ušli u Republiku Srpsku. Dnevna voţnja uz Drinu kroz Zvornik i 
Miliće do Vlasenice divnim krajolikom prijala je uz puno fotografija za sećanje i uspomenu. Put je trajao jer smo ţeleli 
da nam lepe slike traju što duţe. Srdaĉan doĉek domaćina, hlebom i solju, ogledao se u širokim osmesima i iskrenoj 
ţelji dobrodošlice pa je naše dobro raspoloţenje postalo još bolje.   
Subotnje popodne proteklo je u gošćenju, druţenju sa 
domaćinima i pripremi konaka. Sa smirajem dana pristigli su gosti 
iz udaljenih krajeva i okolnih zemalja pa je predviĊeni program 
polako ulazio u svoj tok i sled dogaĊaja. Puno pesme, muzike i 
igre zaĉinjeno smehom i radošću trajalo je do duboko u noć. Ovo 
veĉe domaćin je iskoristio da se zahvali prisutnim uĉesnicima 
akcije a gosti su uruĉili svoje darove i zavetovali se na 
dugogodišnje druţenje u planinama. U neko doba noći zvezdano 
nebo sjajem meseca ispratilo je na poĉinak razdraganu 
planinarsku mladost i po nekog ĉilog veterana a zora je već 
pretila da im neće dati dugo da spavaju. 
Nedelja bi dan za sportski deo akcije, za sport bez pobednika i 
pobeĊenog ali dan za sportiste koji uĉešćem pobeĊuju. Konvoj 
autobusa i raznih prevoznih sredstava pretvorio se u dugu, dugu 
pešaĉku planinarsku kolonu. Hiljadu uĉesnika pohoda, Javor 
doĉekuje smrĉama i brezama raširenih grana okićenim pahuljame 
snega. Proplanci, pašnjaci i livade dremaju pod belim pokrivaĉem 
a po neka srna zamakne u dubinu šuma Javora. Tragovi divljih 
svinja i po nekog zeca pokazuju da carstvo ţivotinja ţivi i da su te 
divlje duše tu negde oko nas skrivene. Dug trag hiljadu planinara 
vijuga izmeĊu drveća putem obeleţenim planinarskom 
markacijom osvajajući nadmorsku visinu i sakupljajući kilometre 
na baš ureĊenoj i odrţavanoj stazi. Boravak i hodanje prirodom 
planine Javor upotpunjuju sunĉano vreme, idiliĉna zima i ljudi, 
stanovnici na obroncima koji doĉekuju planinare toplim ĉajevima i 
srdaĉnim razgovorom, što posle dugog hoda baš okrepljuje.   

Staza snegom 
pokrivena ispunjava 
grudi zadovoljstvom, 
pet sati pešaĉenja 
noge ĉini olovnim, 
umor se javlja ali 
Pjenovac je iza 
okuke, tu gde zamiĉe 
put, reka i trasa 
pruge uskog 
koloseka. Stiţu 
planinari u portu 
manastira u 
mestašcu Pjenovac 
gde ih doĉekuju 
domaćini ĉajem, 
kuvanim vinom i 
najukusnijim grahom 
na Balkanu. Ovoga 
dana u Pjenovcu je 

hiljadu duša a nekada je bilo ĉetiri hiljade, nekoliko mehana, bakalnica, svih zanatlija pa ĉak i zlatarska radnja. Zlatno 
vreme je daleko iza nas a neko reĉe biće sreće da bar jednom godišnje doĊe u Pjenovac nekoliko hiljada planinara. 
Okrepljeni, odmorni, suvi i ogrejani lagano pakujemo ranĉeve a u duši utiske i pazimo da ne zaboravimo  pozdraviti se 
sa dragim prijateljima, starim i danas steĉenim uz ţelju da se skorije vidimo. 
Mile autobusi uz strmi put ka Han Pjesku kao da ţele da Pjenovac što duţe ima puno ljudi ali noć polako pada, sutra 
je novi dan, opet ćemo doći bar na trenutak bar na jedan ĉaj. 
Do skorog viĊenja, sportskog, planinarskog. 

Milomir Ćirović 
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И З В Е Ш Т А Ј 
О XXXIX ПЛАНИНАРСКОМ МАРАТОНУ НА ФРУШКОЈ ГОРИ 

ОДРЖАНОМ 23. и 24. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ 
 

Стартовало: 13.757                                                                                                                                           
женски: 7.439 (54,07%) 
мушки: 6.318 (45,93%) 
Стигло на циљ: 11.944 (86,82%) 
Није стигло на циљ: 1.813 (13,18%) 
 

Напомена: Са великом вероватноћом тачности, 
тврдимо да број оних који нису стигли на циљ, сваке 
године, па и ове, није тачан и сигурно је далеко 
мањи, јер, се међу овим учесницима налази велики 
број оних који су одабрану стазу савладали, 
међутим, због велике гужве на овери циља, 
једноставно пролазак кроз циљ и не оверавају. 
Такође се може утврдити да због негативне 
кампање на друштвеним мрежама, која траје од 
прошле године и која још увек није утихнула, на 
маратону је ове године учествало најмање 2.000 до 
3.000 непријављених и нерегистрованих грађана, 
који су на тај начин изразили бојкот - свој став о 
плаћању котизације. Да би се ово боље разумело, 
једина права, апсолутно проверљива истина је да је 
2015. године, на 38. Маратону, 96,3% учесника, од 
близу 10.000 учесника маратона, платило 
котизацију од 100 динара (ако су уплату извршили пре дана одржавања маратона), а 200 динара су платили 
само они који су уплату извршили на сам дан маратона. 
Овај податак сликовито говори о социјалној и економској беди која је присутна на овим просторима дуги низ 
година, па испада, да је Србину и џаба скупо. 
 

Успешно прешли рекреативну стазу "важно је победити себе" : 
 

Радости и задовољства: 373 (3,17%) 
 

За приправнике: 9.495 (80,75%)    
- приправнички јужни (22,739км): 2.584 (27,11%) 
- запад – запад (19,622км): 290 (3,05%) 
- западни (18,863км): 2.030 (21,38%) 
- источни (16,318км): 3.807 (40,09%) 
- приправнички мини (10,144км): 784 (8,26%) 
 

 Малог маратона: 1.888 (16,06%) 
 - источну (32,249км): 710 (37,61%) 
 - западну (33,105км): 620 (32,84%) 
 - запад - запад (31,086км): 7 (4,18%)  
 - источни екстремни (42,202км): 258 (13,67%) 
 - западни екстремни (35,983км): 221 (11,71%) 
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Учесници такмичарског дела маратона "важно је победити друге": 
 

Средњи маратон: 125 
Средњи јужни (49,760км): Стартовало 27, Одустало 7 (25,93%),  Стигло на циљ 20 (74,07%) 
Средњи западни (57,679км): Стартовало 63, Одустало 28 (44,44%),  Стигло на циљ 35 (55,56%) 
Средњи источни (59,271км): Стартовало 35, Одустало 8 (22,86%),  Стигло на циљ 27 (77,14%) 
 

Велики маратон: 81 
Велики источни (81,372км): Стартовало 35, Одустало 8 (22,86%),  Стигло на циљ 27 (77,14%) 
Велики западни (85,063 км): Стартовало 25, Одустало 4 (16,00%),  Стигло на циљ 21 (84,00%) 
Велики јужни (91,483км): Стартовало 21, Одустало 10 (47,62%),  Стигло на циљ 11 (52,38%) 
 

Ултра маратон (107,414км): Стартовало 42, Одустало 23 (54,76%),  Стигло на циљ 19 (45,24%) 
 

Ултра екстремни маратон (133,614км): Стартовало 86, Одустало 58 (67,44%),  Стигло на циљ 28 (32,56%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За најкраће време стазу Ултра екстремног маратона су савладали: 
Жене:   

1. Тања Стојановски из Нових Бановаца, стигла на циљ 24.04. у 09:16 сати (24:16) 
2. Маријета Гомилшак из Птуја (Словенија), стигла на циљ 24.04 у  10:44 сати (25:44) 
3. Ивона Велимировић из Ниша, стигла на циљ 24.04. у 16:58 сати (31:58) 

 

Мушкарци:  
1. Михаљ Шуља из Ковачице, стигао на циљ 24.04. у 08:14 сата (23:13) 
2. Ервин Месарош из Темерина стигао на циљ 24.04. у 08:39 сати (23:39) 
3. Роланд Фехер из Сенте стигао на циљ 24.04. у 08:41 сати (23:41) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Миливој Настасић 
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PLANINARSKA SEKCIJA SPREMNA ZA NAJVIŠI VRH BALKANA 

 
U proteklih dva meseca Planinarska sekcija Fakulteta tehniĉkih nauka, vrši obuku svojih ĉlanova za slobodno penjanje 
na veštaĉkoj steni, ĉekajući lepo vreme kako bi steĉena znanja primenili na prirodnoj steni. Treninzi se odrţavaju ĉetiri 
puta nedeljno i izvode se u saradnji sa Alpinistiĉkom sekcijom Novi Sad, u okviru novosadskog Edukativnog Centra 
gde se stena i nalazi. Cilj ovih treninga je priprema studenata za Ekspediciju koju organizuje Planinarska sekcija FTN-
a na najviši vrh Balkana – Musala 2925m koja treba da se odrţi sredinom meseca avgusta. Ekspedicijom na najviši 
vrh Balkana ţelimo da popularizujemo planinarstvo meĊu studente i time reklamiramo naš fakultet, univerzitet i grad 
Novi Sad kao grad mladih. Treninge Planinarske sekcije posećuje 20 studenata Univerziteta u Novom Sadu, a pre 
svega studenata Fakulteta tehniĉkih nauka.  
Pored uspona na najviši vrh Balkana, naši studenti se pripremaju i za Ekspedicije. Strahinja Marjanović student 
Departmana za Saobraćaj i predsednik Planinarske sekcije FTN-a priprema se za dve meĊunarodne ekspedicije na 
najviši vrh Severne Afrike, Jabal Tubkal 4167m u Maroku i najviši vrh Evrope, Elbrus 5642m u Rusiji.  
Planinarska sekcija FTN-a poziva vas na njene redovne aktivnosti koje se odrţavaju uglavnom svakog vikenda, te na 
tradicionalne akcije ―Druţenje profesora i studenata‖. Sve informacije moţete dobiti na sastanku sekcije ponedeljkom 
od 20h u uĉionici 109A, na e-mailu: planinarska.sekcija.ftn@gmail.com ili na broj  064/31-201-41 

Strahinja Marjanović 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------- Часопис П У Т Н И К -------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:planinarska.sekcija.ftn@gmail.com


Страна 535 ____________________________________________________________________________________________________ број 95 

Путопис са излета у Сентандреју на Матру и Будимпешту 

ДОЖИВЉАЈИ КОЈИ СЕ ДУГО ПАМТЕ 
 

Већ према објављеном програму: „Планинарско друштво „Поштар― из Новог Сада води вас на планинарење на 
Матру (1014м) у Будимпешту и Сентандреју ―, донео сам одлуку. Идем. То је садржај који морам да доживим. 
Нисам био у Сентандреји ни на Матри. У Будимпешти сам био, али у програму је предвиђена и посета 
Парламенту. Изазови за нове доживљаје.  
Моја слобода на овом путовању била је у статусу члана групе. Нисам морао да бринем о групи, динамици 
превоза, смештају, реализацији програма.  
О свему томе бринула је наш планинарски водич, Магдалена Селеши.  
Била нам је вођа пута и туристички водич кроз Сентандреју и Будимпешту.  
Јован је ангажовао минибус у Београду. За удобност превоза захвалан сам њему.  
У аутобусу поред 11 Новосађана било је и 8 београдских планинара. Довео их је Јован Ђокић из планинарског 
друштва „Копаоник―. Друштво расположено, ведро, спремно за шалу, смех и дружење. Око мене све позната 
лица: Гоца, Сашка, Зорка и Михајло. Седели смо у шарагама. Забављали смо се сво време путовања. 
Сентандреја, 22. април 2016. Мађарски градић са СРПСКОМ ДУШОМ.                                                              
Музеј марципана. Као да сам у музеју воштаних фигура. Веште руке уметника извајале су зграду Парламента 
Мађарске, делове стилског намештаја са чипкастим украсима, дивне сцене из ба јки, витлејемску пећину, 
јунаке цртаних филмова, локомотиву и фијакер. Кипове принцезе Дајане и Мајкл Џексона, портрете музичких 
великана и рељефне портрете мађарских краљева и много других портрета, сцена, фигура и композиција као 
на платну... 
Преко пута музеја је кућа у којој се 1822. године родио Јаков Игњатовић, књижевник српски.  
Српски еснафски крст на централном тргу, 1763. године, подигли су чланови Српског привилегованог 
сентандрејског трговачког друштва основаног 1698. Ту је и Благовештењска црква поред које узаном благо 
нагнутом улицом, калдрмисаном гранитном коцком, силазим ка обали Дунава. Низ улицу и дуж уређеног кеја 
на Дунаву продавнице сувенира и ресторани. На обали Дунава у дворишту-башти Српске кафане постављен 
је 1798. године спомен крст светог кнеза Лазара. Симболизује место где је 1690. године била саграђена црква 
брвнара у којој су биле положене мошти светог кнеза Лазара и чуване до 1697.године. Овај део Сентандреје 
назван је „Раваничка махала―. 
У ресторану сам провео тридесетак минута. Освежио сам се кафом и пивом те изменио пар речи на енглеском 
и српском са мађарским конобарима који чувају традицију Срба. 
На зидовима кафане изнад шанка, око прозора и врата излепљене су папирне новчанице. Углавном динари у 
апоенима од 10, 20, 50 100, а има и других валута.  
Приликом обиласка градића користио сам водич који је написао Отто Молдваи, некада изванредан туристички 
водич. Није више са нама, не може да нам прича, али ме је са неба као руком под руку водио кроз 
Сентандреју. 
Узаним улицама попео сам се до Српске саборне (Београдске) цркве. Репрезентативно дело архитектуре. 
Екстеријер и ентеријер чува на надгробним плочама успомену на прохујала времена и српску историју. Црква 
је украшена прелепим фрескама и позлаћеним иконостасом на коме су иконе врхунских сликара. Бројаница 
коју сам добио за успомену подсећаће ме на прелеп доживљај у прекрасном ентеријеру. ТВ екипа из 
Француске припремала се да снима емисију о српском храму вере и културе далеко од Србије. 
Прошетао сам се кроз касабу као да сам шетао кроз Врање. Ниси на југу Србије подсетио ме је Дунав. Поново 
сам сишао на лепо уређену обалу. Хтео сам да прегледам снимке на фотоапарату, али сам се задржао у 
башти ресторана у друштву мојих сапутника из Србије. 
Пут нас је даље водио ка Будимпешти. Сместили смо се у средњошколски интернат „Деак Ференц―, на 
периферији града између трговачког центра „ТЕСЦО― и „НЕП― фудбалског стадиона.  
Субота 23. април. Сачекали смо планинарске водиче Риту и Белу. Срдачан сусрет у Будимпешти (90мнв). 
Одмах смо кренули на пут ка Матри. Савладали смо висинску разлику од око 920 метара до скијашког центра 
на гребену Кекестето.У скијашком центру на највишем гребену Матре, КЕКЕСТЕТО. Жеља ми је остварена. 
Био сам на највишем врху Мађарске Кекес, 1014 мнв. Са врха смо кренули према истоку Плавом националном 
пешачком стазом и деоницом Е4 европског пешачког пута. Изванредно обележене и уређене стазе. 
Пролазимо поред великог дрвеног крста. Видиковац „Орлова стена―. Стене разбацане по околном терену 
указују на вулканско порекло планине. Поглед се пружао ка северу на планине дуж границе са Словачком.  
Настављамо гребенским путем до „Свињског видиковца―. Пешачили смо око 5км. На крају гребенске Плаве 
стазе настављамо Жутом и Жутом + стазом око 6км до минибуса. Вратили смо се скоро паралелном стазом са  
оном на гребену само око 200 метара висинске разлике нижом. Прошли смо кроз пределе где је лавина или јак 
олујни ветар оборио много стабала из корена. Шума се плански проређује, али је природа неумољива када 
крене да руши. Прошли смо испод напуштене скакаонице. Кородирала је метална конструкција залетишта за 
зимске летаче на скијама. Споменик лепе прошлости сада чека моменат демонтаже. Ходали смо деоницом Е4 
и ПЛАВЕ СТАЗЕ кружног планинарског пута кроз Мађарску. Уживао сам у снимању парк шуме и објеката дуж 
стазе којом смо се кретали. Док сам стигао до зачеља већ је одлучено да се скрати пешачка рута?  
Излет је прекинут на пола пута. Пешачили смо око 10 км. Било је планирано да ходамо до врха Галиа 
(965мнв). На раскрсници обележених стаза где смо требали да наставимо стрмо низбрдо па даље гребеном 
до  планинског  центра  Галиатето.  На  питање  водича  да ли  желе даље  да пешаче  још око  9 км  већина се 
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одлучила за скраћење трасе. Јова је прихватио одлуку већине. Наставили смо шетњу до скијашке стазе и 
минибуса. Они који су пешачили краћом стазом изненадили су се нашим раним сусретом. Одвезли смо се 
заједно до планираног циља, Галиатето планинског центра. Кратко смо пешачили до врха са кулом (960мнв). 
На инфо-таблама упознали смо се са трасом Плавог националног пешачког пута (ORSZAGOS KEKKOR). 
Плави Национални пешачки пут трасиран је по планинским и брдовитим поределима у близини државне 
границе Мађарске.  
Данашњу екскурзију завршили смо у егзилу за медведе, вукове и друге дивље животиње. У окружењу овог 
зоолошког врта на отвореном ограђеном простору налазе се и фарме домаћих животиња. Ка Будимпешти 
путовали смо праћени повременом кишом. 
Недеља, 24. април, осванула је са кишом. На крају наше екскурзије посетили смо мађарски Парламент и 
шетали се кроз Будимпешту. У Парламенту изванредан доживљај. Ентеријер је посебан, раскошан, уметнички 
вредан. Непроцењива уметничка вредност. Ходници, стубови са киповима при врху, раскошан улазни хол са 
осликаним плафоном. Грандиозно степениште и шарени витражи на прозорима мамили су дивљење и уздахе 
свих нас. Скупштинска дворана као музеј. Парламент је по мом скромном мишљењу комбинација Дворца, 
Хришћанског храма и Музеја. Намерно сам у претходној реченици именице писао великим почетним словом 
јер све што сам напоменуо заслужује да буде истакнуто јер је јединствено. Жао ми је што нисам могао да 
снимим Краљевску круну у витрини на подијуму и кипове владара на стубовима у холу исод централне куполе. 
Било је забрањено. Фасцинантно. 

Боривоје Вељковић 
                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 
 

                 У музеју марципана 
 
                                                                                    Благовештењска црква                 Саборна (Београдска) црква 

   

 

 

 

 

 

На највишем врху Мађарске, планина Матра, гребен Кекестето, врх Кекес 1014 мнв 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Диван пример обележених и уређених пешачких стаза на планини 
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Biciklom po Juţnoj Australiji 

USKRŠNJE BICIKLIRANJE 2016. – WAIKERIE 
 

Fabulozno jesensko vreme i mekano travnasto mesto da podignete šator: prve dve potrebe što doprinose dobrom 
uskršnjem bicikliranju…a onda dodajte i podugaĉku listu uzbudljivih drumskih i terenskih voţnji, odliĉno društvo i 
bogatstvo znanja pruţeno od strane lokalnih vozaĉa, i onda znate da ćete imati fantastiĉne uskršnje praznike. 
Taĉno ovako nešto su uţivali Bicycle SA Uskršnji Vozači za vreme uskršnjeg vikenda u gradu Waikerie u martu ove 
godine. Voţnje su zapoĉele u petak, bar za one koji su pristigli ranije i bili raspoloţeni da zarade svoje ‗Waikerie noge‘ 
– nošeni jaĉim vetrom – najmanje u jednom pravcu. U petak uveĉe se odrţavala zvaniĉna dobrodošlica koja je 
propraćena vrućim krofnama u znak tradicionalne dobrodošlice. 
Dok su vozaĉi iz drugih australskih drţava, pa ĉak i iz inostranstva (da, imali 
smo i vozaĉe iz Papue-Nove Gvineje) još uvek pristizali u subotu, mi ostali smo 
posećivali lokalne pijace i pokušavali da saznamo još i druge osnovne stvari: 
gde su najbolje pekare i gde su najbolji kafići. Za neke najveće entuzijaste 
voţnja do grada Morgan preko gradića Cadell ove subote je bilo neodoljivo i 
posećen je ĉak i Cadell Farmers Show zajedno sa takmiĉenjem za najveću 
bundevu, a i sa nekoliko voţnji ringišpilom. Odlasci to Maize Island, Banrock 
Ranc i National Trust su bili dodatni izbori. Doneti odluku u kom pravcu da se 
ide voziti je bio jedan od najteţih zadataka, ne uzimajući u obzir samu voţnju. 
Planinski biciklisti su bili uzeti pod svoje od strane nekih lokalnih biciklista koji 
su ih odveli na voţnju uzduţ 30 metara visokih stena kroz privatna imanja koji 
su imali pristup nekim od najboljih pogleda na reku (Murray River-prim. prev.) u 
okolini Waikerie. 
Nedelja je bila još jedan prelep jesenski dan – najbolje vreme za traţiti šarena 
uskršnja jaja koje je zeka ostavio na raznim mestima u parku blizu reke i na 
najveću radost deĉurlije (svih doba starosti). Potraga za jajima je ukljuĉila i 
voţnju skelom, što je uvek veselo ĉak i za odraslu ―decu‖. Poseta istorijskim 
objektima, umetniĉkim galerijama, fabrici ĉokolade i lokalnim farmama su bile 
samo neke od interesantnih aktivnosti. Nedeljna ―maunten bajk‖ voţnja je 
prolazila kroz nekoliko farmerskih imanja što je bilo posebno interesantno. Tu 
smo nauĉili puno o lokalnim farmerskim metodama, koji korov ima najoštrije 
trnje, a isto tako brz kurs o voţnji kroz pesak, pesak i još peska. I to je sve bilo veselo i pomoglo nam je u jaĉanju 
karaktera. 
Voţnja u nedelju uveĉe je bila vrlo dobro primljena od strane starih i mladih. Vozili smo kroz grad predvoĊeni od 
strane Karen i grupom lokalnih biciklista, praćeni ―Frozen‖ muzikom, dok su nam Helen i Isaak osvetljavali put, a Tiff je 
na zaĉelju vozio junisajkl (jednotoĉkas-prim. prev.): odliĉno postignuće. Priredili smo veliku izloţbu svetlećih 
dekoracija i izgledali smo apsolutno spektakularno dok smo vozili ulicama grada na iznenaĊenje i zadovoljstvo 
lokalnih stanovnika. 

Tokom ovog vikenda lokalno trnje nas 
je dobro nauĉilo kako da menjamo i 
opravimo probušene gume, što će nam 
dobro koristiti u budućnosti, potpuno 
sam sigurna. U jednom momentu 
mislim da je postojao potencijal za crnu 
berzu u nabavljanju zakrpi za gume, ali 
u istinitom Bicycle SA stilu zakrpe su 
deljene okolo dobrovoljno. Potraţite 
Tash na sledećoj voznji, on ima celu 
gomilu. 
Lokalni Waikerie biciklisti su bili jako 
darodavni u njihovoj podršci nama, 
predvodeći voznje i pokazivajući nam 
najlepše okolne vidike, neke su i sami 
tek prvi put videli. Domaće stanovništvo 
je bilo jako gostoljubivo i dareţljivo sa 

svojim vremenom i umećem. Bili smo odliĉno nahranjeni svakog dana vrlo ukusnim i obilnim obrocima. Puno im hvala. 
U ponedeljak ujutro voţnje su bile ugurane izmeĊu doruĉka, rušenja šatora i obaveza pakovanja. To je bila zadnja 
šansa da se protegnu noge i vozaĉi su odlazili u raznim pravcima pre nego što je došlo vreme za pozdravljanje sa 
starim i novo steĉenim prijateljima. 
Razgovor u našim kolima za vreme voţnje kući je bio mešavina sećanja na sve lepe dogaĊaje što smo doţiveli i 
nauĉili ovog vikenda, prijatelje koje smo stekli i pokušavanja da pogodimo gde će se sledeća uskršnja voţnja odrţati. 

Iz  magazina Cycle!, Autor: Sue Dobson; Prevod: Zvonko Đaić 
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WILD PACIFIK TRAIL 
 

Низ прозоре кола цури вода као да седиш у 
праоници кола. Да би се чули морамо да вичемо 
да надјачамо буку кише која удара по крову. На 
великом паркингу још само троје празних кола. 
Њихови власници кисну негде на стази. Ми смо 
решили да мало сачекамо да видимо да ли ће се 
пљусак смирити. Трећи пут у три дана смо на 
истом паркингу док напољу лије као из кабла. 
Прва два пута се нисмо дуго размишљали и 
одмах смо одустали, али наша посета прелепом 
Ванкувер острву се ближи крају. Иако је овог 
пута киша најјача, стаза са светиоником и 
остацима насуканог брода нас упорно мами. 

Пре три дана кад смо дошли дочекао нас је диван залазак сунца. Небо изнад Пацифика је било обојено 
најразличитијим нијансама црвене иако на небу није било ни трага од облака. Од пошумљеног малог острва 
испред нас видели су се само тамни обриси наспрам залазећег сунца. Дугачка пешчана плажа је била 
прошарана многобројим шетачима, таласи су се преламали у даљини и лењо се котрљали до обале, а они 
највраголастији су терали у трк оне који су се превише приближили води. Све је било мирно, ни дашка ветра 
да помути мир и спокој вечери. Отишли смо са плаже верујући да је то знак лепог времена које ће нас пратити 
док смо овде. 

Следећа три дана скоро да нисмо видели сунце. Небо је свакога 
дана било тешко, тмурно, пуно кише. Понекад, само на тренутак, 
приметили бисмо да су се облаци истањили и на стази смо 
могли да назремо наше сенке. Али, нисмо имали времена ни да 
поделимо одушевљење, а облаци би се опет навукли и са 
нашим сенкама нестајала би и нада да ћемо ове призоре видети 
обасјане сунцем. Тек увече небо би се рашчистило, сунце би се 
појавило само на кратко да обоји хоризонт у јарке боје ватре и 
превари нове туристе који би се понадали лепом времену. Ипак, 
свако јутро бисмо обукли кишне кабанице и кренули у нове 
походе. После три дана све стазе су се слиле у једну. У 
редовима дрвећа које се постројило као војска види се тамни 
пролаз, као улаз у тајни свет из књига и маште. После неколико 
корака од улаза у шуму налазимо се у готово 
непријатном мраку. Ризикујемо пад на леђа док кривимо главе 

не бисмо ли видели врхове дрвећа. Забављамо се погађајући 

колико људи треба да стане раширених руку да обухвати 

избраздана стабла ових вековних редвуда, блиских рођака 

секвоја. Тле у шуми је меко, покривено дебелим слојем опалог 

влажног лишћа у стању труљења, те су постављене дрвене 

платформе по којима се хода. На једној стази квалитет дасака је 

врло променљив, од старих, потамнелих, на којима се види 

неумитни  утицај влаге и које су сумњиве носивости,  до нових, 
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црвених, од кедровине, са којих се још шири карактеристичан мирис. 
Око нас буја живот; и по овако тмурном времену шума одзвања од 
гласних птица које се надвикују. При сваком кораку смо опрезни јер 
су влажне даске врло клизаве. Мрачна шума има једну велику 
предност - на слабој киши функционише као велики кишобран и 
упркос шуштању лишћа изнад наших глава ни једна кап не допире 
до нас. Али, кад је киша јака са лишћа падају тако крупне капи да би 
кацига била много кориснија него капуљача. 
Близу смо циљу, чује се ритмично умирујуће шуштање океана. Кроз 
проређено дрвеће назиремо неизмерно плаветнило које се пружа 
све до Јапана. У ваздуху све јачи незаборавни мирис мора који се 
урезује у сећање и недељама после повратка у Калгари, потпуно 
неизазвано и неочекивано, у тренутку га јасно осетим кроз 
какофонију сасвим другачијих мириса града. Тада опет у делићу 
секунде прошетам свим кишним стазама Ванкувер острва и кроз 
ромињање кише чујем котрљање камења на обали. У једном 
кратком тренутку помешају се и испливају и друге успомене везане 
за мирис океана и мора: силазак стрмом магистралом до плаже у 
Чању, поглед на море из маслињака на Крфу, шетња дугачким 
кривудавим стазама на ивици литице у живописном Монтереј заливу 
у Калифорнији. 
Стаза се завршава вртоглаво стрмим степеницама које воде до 
пусте плаже. На дну узаних степеница старији мушкарац и жена 
чекају да сиђемо да бисмо се мимоишли. Уместо уобичајеног 
‘‘Hello‘‘, само сам рекла 203. 
- О Боже, зар их толико има? - изненађено је рекла жена гледајући у 

степенице изнад нас. 
Да бисмо дошли до плаже 
треба прво да испрескачемо, 
како знамо и умемо, 
испреплетане балване које је 
избацила вода. Они се од 
стабала које смо виђали 
попадале у шуми разликују по 
томе што су без коре, потпуно 
углачани од времена 
проведеног у води, сиви, 
неугледни. Плажа је 

песковита, са мноштвом плитких базенчића у стенама које је оивичавају, где све врви од многобројног 
непознатог морског света. Таласи се разбијају о стене и стварају беле вртлоге уз хуку од које подилази језа. 
На плажи остајемо дуго, ћутећи, свако утонуо у своје мисли. 
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Киша на паркингу као да је мало слабија. Излазимо у пуној кишној опреми и крећемо на Wild Pacific Trail. 
Светионик се боље чује него што се види. То што чујемо је у ствари труба за маглу која у редовним размацима 
затруби једном, дугачко и врло дубоко, да упозори чамце и бродиће који због магле не могу да виде светионик. 
Недалеко одатле нaилaзимо нa скоро једва препознатљиве остатке насуканог брода - једног од многих који су 
непланирано завршили своје путовање дуж западне обале Ванкувер острва. 
У златно доба једрењака (друга половина XIX века) пловидба у околини Ванкувер острва је била врло опасна. 
Читава околина је била на лошем гласу због великог броја острваца, хриди, стена и јаких струја, па је била 
позната као гробље бродова. Један од најгорих делова се налази на око 50 км јужније од места где смо ми. Ту 
је преко 60 бродова завршило пловидбу на истуреним стенама, а бродоломници су морали да се довијају и 
муче (верујем да је неко можда у очају помислио и да је боље да се удавио) не би ли по изузетно захтевном 
стеновитом терену, кроз густе, тешко проходне шуме и набујале потоке дошли до какве такве цивилизације и 
спаса. 
1873. и 1891. године подигнута су два светионика како би се смањио број несрећа, али је и поред тога 1906. 
године у трагедији брода Валенција погинуло 125 особa. То је узнемирило многе људе и под великим 
притиском јавног мњења, 1907. године канадска влада је на стази којом су се бродоломници спасавали 
поставила шест склоништа - колибице, са мало хране, ћебадима, мапом острва и са телеграфом уз упутство 
за употребу на неколико језика. Стаза је названа Dominion Lifesaving Trail и спасила је многе бродоломнике. 
Временом су бродови изгубили на значају и стаза се све мање користила. У знак сећања, 1975. године стаза је 
обновљена и названа West Coast Trail и данас је једна од најатрактивнијих планинарских стаза у Канади. 
Дугачка је 75 км и прелази се у просеку за око седам дана носећи све што ти је потребно на леђима. За 
одлазак на стазу је потребна посебна дозвола од Parks Canada, који управљају свим националним парковима 
у Канади. За дозволу се треба благовремено пријавити јер је број дозвола које се издају по сезони ограничен. 
Сезона траје од маја до краја септембра. Може се ићи и ван тог периода али нема гаранције да ће спасилачке 
екипе доћи ако се нађеш у невољи. 
И у току сезоне се не треба много ослањати на спасилачке екипе јер стаза није покривена мобилном мрежом, 
а и кад се ступи у контакт, на долазак помоћи потребно је чекати некада и више од 24 сата. Стаза се 
препоручује само искусним планинарима јер је доста захтевна - на шест места су преко потока развучене сајле 
и на  другу страну обале се прелази уз помоћ ручне гондоле, потребно је прегазити мноштво потока, а највећа 
атракција су мердевине којих укупно има око тридесетак - највише су високе око девет метара! Стаза пролази 
кроз густе шуме, преко плажа, кроз 
мочваре. 
Места за камповање имају по правилу 
диван поглед на Пацифик, ако је среће 
да нема магле. Киша, бујице и клизаве 
стазе су само део опасности које 
вребају на стази. У камповима, 
металне и дрвене кутије за чување 
хране су знак да су медведи и кугуари 
у непосредној близини. Цела област је 
у трусном подручју и земљотреси су 
уобичајена појава уз мању или већу 
опасност од цунамија. Ризик од наглих 
долазећих струја и плиме комплетира 
списак опасности које вребају на стази. Због тога је распоред плиме и осеке део неопходне опреме. Стаза је 
пример да планинарење није баш јефтин спорт јер док се поплаћају све таксе (20 долара за пријаву, 130 
долара по особи за коришћење кампа) уз додатне трошкове превоза до овог забаченог краја брзо се долази до 
позамашне цифре која додуше укључује долазак спасилачке екипе ако је потребно. Ипак атрактивност чини 
своје и упркос свим трошковима и опасностима сваке сезоне око 6000 планинара посети ову стазу. 
Наша стаза није била толико спектакуларна али нам је пружила пуно уживања иако нас је киша све време 
пратила. Стала је кад смо смо затворили круг и вратили се на паркинг. Било нам је суђено да и ову стазу на 
Ванкувер острву упознамо по киши. 

Јелена Попржен 
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ФРУШКОГОРСКИ МТБ МАРАТОН 
 
После дебакла који сам доживео на оном нашем, обичном планинарском маратону, фрушкогорски МТБ 
маратон је био једини мелем за мој посрнули авантуристички и спортски дух. И раније сам учествовао на овом 
сјајном догађају али никад ми 81 километар на два точка није толико значио као сада. На руку (ноге тачније) су 
ми ишле и обилне падавине током претходних дана, што је смањивало број учесника маратона а повећавало 
моју шансу да остварим свој најбољи пласман до сада. Ово уопште није било нелогично. Неколико година 
раније је маратон одржан у ненормалним временским условима, са целодневном кишом и на стази која је на 
неким деловима захтевала гуме за спасавање а не гуме за вожњу. И тада је добар део такмичара одустао а 
када се то деси онда вам је за успех потребна једино истрајност да некако дођете до циља. 
Да није исто возити по пљуску и непосредно пошто је киша престала, схватио сам већ у првих пар километара 
када је мој задњи точак више шлајфовао у месту него што ме је гурао напред на стази. Већина колега са 
великог маратона ово је схватила и пре старта тако да нас је на прозивци на Поповици од 25 остало свега 10 а 
од тих 10 не верујем да је ико могао и да претпостави како ће се ствари одвијати тога дана. 
Клизајући се низбрдо а шлајфујући узбрдо кретање на два точка по расквашеном терену је било немогуће па 
је са недостатком уживања понестајало и воље за вожњом а онда, незбежно, и снаге за даљим окретањем 
педала. Киша није падала али баш у томе је био проблем. Блато које се већином стазе није лепило било је 
опасно клизаво и ту ништа није помагало. Да је падала киша током вожње, она би спирала блато и могло би се 
возити тако да је ова варијанта била најгора могућа која нас је могла задесити. Кочнице нису имале никакву 
функцију јер би само блокирале точак који се није могао супротставити терену и само је клизио у страну, 
изазивајући падове које није могла спречити ни испружена нога јер је и патика клизила по оваквом терену. Са 
друге стране, свака мало јача узбрдица захтевала је додатну снагу јер су точкови проклизавали па је испало 
да је гурање бицикла била боља опција него његова вожња. А ни гурање није било најсрећније решење јер је 
патика клизила, терајући ноге да за један корак унапред, направи два корака уназад. 
Већ после 30 километара остао сам сам на 
стази што ме је додатно деморалисало јер ми 
је некако лакше када видим и друге да се 
пате, поготово ако им је горе него мени. Они 
који су ишли на краће стазе већ су скренули 
на раздвајању а ови моји што су ишли на 
велики и средњи маратон далеко су били 
испред мене тако да су ми музика у ушима и 
мој Каприоло били једини сапутници на 81 
километар дугом путу. Упркос свему томе, 
одустајање није било опција јер је било штета 
пропустити јединствену прилику да се нађем у 
првих десет на великој стази, што ми је било 
загарантовано самим преласком исте. 
Како ми је врло брзо посталo јасно да тога 
дана неће бити много вожње бицикла, 
понадао сам се да ћу успети да искористим 
своје планинарске способности које сам 
ваљда стекао кроз стаж који сам имао у 
планинарском клубу ―Железничар-Инђија‖. 
План је био једноставан; ако точак шлајфује 
узбрдо гурај, ако проклизава низбрдо опет 
гурај. Није нека брзина али је много брже од 
узалудног покушаја да се попнеш и на 
најмање узвишење док немоћни крампони 
нису у стању да се одупру свежем, живахном 
блату. Ова тактика уопште није била лоша али је имала једну ману – није било могуће ни ходати ма какву 
обућу имали на себи. А имао сам сасвим солидне патике са сасвим солидним крампонима који су ми требали 
гарантовати несметано ходање у тренуцима када је то једина могућа опција. 
Једина вожња коју сам успео да реализујем била је она на асфалтним деоницама и свестан тога, избегавао 
сам регуларну стазу колико год сам могао, мада ме је то неретко коштало додатног километра, који опет, нису 
били ништа у поређењу са оним што би ме дочекало на стази коју су организатори означили као редовну 
маратонску стазу. Тог асфалта није било више од 15 километара, док је остатак стазе био тешка, бескрајно 
дуга патња коју није могао санирати ни пасуљ на циљу већ само што бржи повратак кући и пун бојлер топле 
воде да спере сав зној, блато и болове у малаксалим мишићима. 
Бешеново, Андревље, Беочин, Лединци то су деонице којима би се сваки бициклиста обрадовао. Мислим, у 
регуларним временским условима. Тога дана су ови спустеви представљали велику опасност за сваког   
возача, а  поготово за мене који нисам неки екстремиста па при јачем спусту одмах притискам кочнице не би 
ли ублажио силу инерције и осигурао себи сигурнији спуст. Кочнице ка Бешенову су ми направиле велике 
проблеме јер је точак толико проклизавао да сам морао сићи са бицикла. Пошто сам то урадио, почео сам да 
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клижем заједно са бициклом, а иста ситуација се поновила и на спусту ка Лединцима. Андревље је поред 
клизања, имало и додатну потешкоћу у виду мокрог грања расутог по стази, које је једноставно одбацивало 
точкове у страну и повећавало опасност од пада. Што се Беочина тиче, ту сам се нашао у апсурдној ситуацији 
јер су ме услед сталног кочења, руке болеле више него саме ноге.  
Јабука, Црвени чот, Поповица, једноставно не могу да се одлучим 
који ми је успон теже пао. Они који су се из Долине Кестенова по 
блату пењали на Кров Срема могу само да наслуте каква је то 
мука. Али гурати бицикли по стази која није стаза, немоћно 
стајати са обе притиснуте кочнице у покушају да макар останете у 
месту, док вас блато гура назад и тера на нови покушај 
савладавања бедних 2 или 3 метра, то је голгота која се не може 
описати нити објаснити неком ко сам није прошао кроз то 
искуство. Осим што има јак успон Јабука му још дође као лош виц 
у односу на Чот, мада ми уопште није било јасно зашто и на тој 
деоници није било тако клизаво. А за крај, Спектакл! Успон из 
Лединаца ка Поповици старом маратонском трасом и уједно 

једина деоница са потпуно 
другачијим блатом које је 
унело у тело нову дозу 
нервозе а из њега изнело и 
последње атоме снаге. Овде 
се блато лепи за точкове, 
закива их и тера вас у стање 
очаја. Јер, блокирани точак се 
не може гурати а бицикли се 
не може ни носити јер је 
тежак што због умора што 
због ко зна колико кила блата 
на себи. Ја сам додатни пех 
имао и што ми се негде код 
извора Звечан пробушила гума а услова, снаге, воље, стрпљења па ни 
техничких могућности уопште није 
било да се нешто уради по том 
питању. Ово је ситуација када ни 
музика не помаже и једино што 
вам преостаје је да погнете главу 
и гурате бицикли док вам се точак 

не закочи, задњи део бицикла не поскочи а метална педала болно не 
удари у већ раскрвављене листове. Онда опсујете,евентуално баците 
бицикли да још мало себи отежате, скинете блата таман толико да 
ослободите точак и наставите даље да гурате, покушавајући да што 
више идете кроз траву јер тако бар избегавате блато. 
А што се клизања тиче, ту решења нема: хватате се за гране, држите 
стиснуте кочнице, падате преко бицикла или он преко вас и после 
једног километра и сат времена безпоштедне борбе са слузавом 
Фрушком гором, некако успете да се домогнете Поповице и циља на 
којем скоро да више и нема људи. Ту је само стрпљиви Урош који 
чека да вас вози кући, Иван Давосир који је већ спаковао сву опрему, 
и кеса са поклонима за првих десет на великом фрушкогорском мтб 
маратону.  
Стигавши на циљ после више 8 сати неописивог напора, сазнао сам да нисам последњи и да тамо негде на 
обронцима Фрушке горе има још пар бициклиста који су, поред свих набројаних мука, успели себи додатно да 
закомпликују тако што су промашили и залутали на стази. То је значило да сам од 10 возача који су се 
појавили на старту великог фрушкогорког мтб маратона, на циљ стигао као шестопласирани, што је мој 
најбољи резултат до сада, ако занемаримо време које ми је било потребно да савладам стазу. Аплауз је 
изостао јер није било никога да ми га уприличи, пасуљ сам избегао јер ми није било ни до чега, а задовољство 
је ишчезло јер га је надјачала жеља да што пре одем кући. Пун утисака који су се до доласка у Инђију неком 
магијом преобратили из негативних у позитивне, са чврстом одлуком која се од заклетве да на маратон више 
нећу ићи претворила у обећање да ћу се и следеће године појавити на старту, стигао сам кући, оставио 
бицикли да га не гледам у наредних неколико дана и топлом водом скинуо са себе сву муку која ме је 
притискала током дана. 
Сутрадан су ми са маратона остале само лепе успомене: умор у ногама, болови у рукама и звонце за бицикли 
у кеси пуној непотребних поклона. 

Владимир Банић 
--------------------------------------------------------------------------------- Часопис П У Т Н И К -------------------------------------------------------------------------------- 



Страна 543 ____________________________________________________________________________________________________ број 95  

VIII КУП КИКИНДА 
 

Планинарско друштво „Кинђа― je, 14. Majа 2016. године, 
организовало 8. трку у планинарској оријентацији, КУП КИКИНДА. 
За потребе такимичења, уз помоћ Комисије за планинарску 
оријентацију ПСВ, реамбулисана је карта терена СЦ „Језеро―. 
Током дана, одржане су 2 трке, где се на првој такмичило 280 ђака 
у 16 категорија и на другој три клуба (ПК „Гора― Врбас, ПОК 
„Компас― Вршац и ПД „Кинђа― Кикинда), са укупно 92 такмичара у 8 
категорија.  
На такмичењу је, у посебној Опен категорији, учешће узело и 9 

такмичари са 
посебним потребама 
из Клуба седеће 
одбојке „Феникс― 
Кикинда, који су такође успешно прошли стазу. 

Оливера Макитан 
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СВЕТСКИ О ДАН 
 

У среду 11. маја 2016 године одржана је манифестација Светски дан 
оријентиринга у преко 75 земаља, на близу 2000 локација, а наравно и у Србији 
на око 20 локација, са преко 6000 учесника, у Београду, Новом Саду, 
Смедеревској Паланци, Ваљеву, Сремским Карловцима, Зрењанину, Панчеву, 
Барајеву. 
Циљ ове манифестације је обарање Гинисовог рекорда из 2003. Године када се 
207.000 претежно младих људи бавило оријентирингом у једном дану. Ове 
године је био циљ да бројка премаши 250.000 учесника. Међутим, главни део 
ове манифестације била је популаризација оријентиринга међу младима, пре 
свега школском децом, као спорт који утиче на психофизичке способности 
деце, јер се одвија у природи, али који је у вези са многим школским 
предметима.  
На светском 

нивоу ова манифестација подржана је од стране 
Међународног олимпијског комитета, а лично је 
Томас Бах, председник МОК-а послао писмо 
подршке овој манифестацији. У Србији су 
изузетну подршку пружили Министарство 
омладине и спорта и Савез за школски спорт 
Србије, а главни организатор је Оријентиринг 
савез Србије и клубови, чланови Савеза. 
А како је тај догађај  изгледао најлепше ћемо 
сазнати из извештаја члана ОК „Стражилово― из 
Сремских Карловаца , Александра Петровића, 
који је имао улогу модератора: 
 ―Дошао је дан да се оствари сјајна идеја. 
Велика идеја за тако мали град, Сремске 
Карловце. Као што јапанска пословица гласи: 
―Ако желиш да планираш за годину дана, посади 
пиринач, ако планираш за десет година, посади 
дрво, а ако планираш за цео живот, подучавај неког―. Позив који је био упућен од стране директора клуба 
Драгише (Бауер) оберучке је прихваћен са моје стране. Тог дана сам поранио и кренуо у остваривање 
зацртаних планова за првенац обележавања „Светског дана оријентирнга―. Посао није био мали, на списку сам 
имао 531 ученика које је требало упознати, а пре свега заинтересовати. Са малом картом на којој је уцртана 
ОШ „23 октобар― и парк иза ње, тог дана су јурили неки будући оријентирци. Било их је разних, од оних који су 
одма смотали карту у џеп и гурнули кажипрст у нос, до оних од којих нисам могао доћи до речи јер су били 
омађијани постојањем таквог спорта. Па тако су сви кроз едукативну игру сазнали шта је оријентиринг, а они 
који су то знали могли су малко да подигну нос и поносно да изговоре „па ја сам члан Стражилова―, тад би се 
граја па би и тај члан био засут гомилом питања од стране радозналих главица. Стога се надам да ће ваљда 
убудуће бити места у анeгдотама карловачких оријентираца за моје име. Па као што данас доктор Бора не да 
забораву великог Раду Ковачевића где сваку фрушкогорску изохипсу памти и описује ваљда ће ова млађа 
покољења Поповића, Шимуновића, Бенишека писати о неким садашњим Бауерима, Петровићима, Шарићима―. 

Доктор Бора, 
Александaр Петровић 
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O ČEMU JE REČ? 
 

Outback Odyssey je ime najvaţnije i najduţe biciklistiĉke ture za terenske biciklove organizovane od strane 

organizacije Bike SA. (Reĉ Outback se odnosi na unutrašnjost nekog australskog geografskog regiona; u ovom 

sluĉaju se odnosi na kompletan unutrašnji region Juţne Australije-prim. prev.)  

To je jedna velika avantura. To je jedan poseban doţivljaj i svako bi trebalo da to doţivi. Ovde je postavljeno nekoliko 

pitanja o tome o ĉemu se ovde ustvari radi. 

Šta je Outback Odyssey? 

Outback Odyssey (Odiseja kroz Unutrašnjost) je 900 kilometara voţnja u najduţem trajanju od 16 dana koja nas vodi 

uzduţ Mawson Trail od Adelaide prema unutrašnjosti Juţne Australije. Ova voţnja dovodi vozaĉe do njihovih gornjih 

granica izdrţljivosti, vozeći kroz vrućinu, hladnoću, prašinu i neprekidan vetar, sve uĉinjeno vrednim zbog najlepše 

prirode kroz koju se prolazi, liĉnim uspesima i rekordima kao i drugarstvom druţeći se sa 200 drugih vozaĉa. 

Šta je Mawson Trail? 

Mawson Trail je putanja za planinske biciklove koja zapoĉinje u centru Adelaide, vodi kroz brda koja se rasteţu 

nadomak grada, nastavlja kroz Barossa dolinu da bi se završila u planinskom masivu Flinders Ranges. Uzduţ, vozi se 

mešavinom mirnih kolskih puteva, šumskim stazama i uzanim putanjama da bi se izbegao saobraćaj na asfaltiranim 

putevima. Putanja je najveći test kako za vozaĉe tako i za njihove biciklove, ali Bike SA snaţno ohrabruje uĉesnike da 

doţive ovaj dogaĊaj i pruţa svaku pomoć detaljnom organizacijom. Voţnja Outback Odyssey daje mogućnost svim 

nivoima telesne kondicije i liĉnog interesa da se oprobaju; moţete voziti samo jedan deo putanje tokom manjeg broja 

dana. Vaš izbor. 

Šta se sve događa tokom dana? 

Ujutro, prvo i pre svega glavno je da se uzme obilan doruĉak, a onda da se zapakuju osnovne potrebe koje će trebati 

koristiti za vreme voţnje. Najvaţnije za poneti je hrana koja treba da se sastoji od voća, slatkiša i dosta vode koje 

sadrţe elektrolite za bolju hidraciju tela tako da dan bude udobniji. Onda, 200 vozaĉa se otisnu na put da bi vozili 

dnevnu deonicu po prašini, zemljanim putevima i grbavom terenu. S vremena na vreme vozi se i po zalivenim 

putevima i kroz slikovitu okolinu da bi se uskoro ponovo prešlo na mekane, muljevite puteve, ako je bilo nedavne kiše. 

Putovanje ne bira nedaće s kojim ćete pogoditi. Povremeno se vozaĉi zadrţavaju na prethodno postavljenim mestima 

gde se potkrepljuju ĉajem i kafom, razmene priĉe o usputnim dogodovštinama i naprave plan za nastavak puta do 

sledeće destinacije. Blizu kraja dana, na mestu odreĊenom za noćenje, vozaĉi se odmore nakon dugog dana u sedlu, 

operu, oĉiste biciklove, razmenjuju utiske dana… A onda sledi ono najglavnije – velika, obilna većera da bi se 

nadoknadila izgubljena energija. Objave se informacije o aktivnostima sledećeg dana. 

Stizanje do zadnje destinacije je nagrada 

Prelazeći se preko zamišljene linije cilja nakon visoko zahtevnih i iscrpljujućih dana na biciklu je zasluţena nagrada 

svim vozaĉima. 200 biciklista veselo slave nakon ĉto su savladali sve izazove koje je pred njih stavila razdaljina, 

grbave putanje, nevreme, i šta još? Ovaj mentalno i fiziĉki zahtevan napor kroz velelepni juţno australski outback je 

završen, ali ostaje u nezaboravnoj uspomeni svih uĉesnika. 

Ţelite dodatne informacije? 

Moţete ih naći na: www.bikesa.asn.au/outbackodyssey   

Iz magazina Cycle!, Autor: Hayley Sayer, Prevod: Zvonko Đaić 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- Часопис П У Т Н И К -------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.bikesa.asn.au/outbackodyssey


Страна 546 ____________________________________________________________________________________________________ број 95  

НАШЕ ТРАДИЦИОНАЛНО 
Посвећено Планинарском оријентационом такмичењу на Стражилову 12.03.2016г. 

 

ЛИБРЕТО 

―Пре свега, досадашњи начин такмичења имао је највећу  

предност и врлину баш због свог колективног начина извођења, 

односно због колективне расподеле послова и одређених 

„задужења― појединих чланова екипа. Сваки члан екипе имао је 

одређени удео у току кретања по стази, било да је радио ово или 

оно, а сва три члана заједно подједнако су могла да одлучују, да 

се консултују о начину  приступа одређеној „контроли―, времену 

преласка и осталом. И у случају незгода помоћ је загарантована и 

хуманост постаје један од фактора који доноси поене. 

Јер, постоји и други начин да се стање у планинарској 

оријентацији превазиђе, а да се не наруши масовност ове корисне делатности, нити њен првенствени задатак-

масовна обука у склопу припрема за општенародну одбрану. Зашто, рецимо тежити да се два члана екипе 

„остране―, јер практично само трче, без одређеног доприноса екипи, када би те исте чланове у екипи могло на 

неки начин запослити да би и они активно учествовали у раду екипе. Дати им да цртају (кроки, скице, итенерер 

стазе), одређују оријентире, гађају, помажу у одређивању азимута појединих делова стазе и слично. Сматрамо 

да је то чак и једини начин да се стање у оријентацији превазиђе. 

Али за одређену групу планинара-такмичара. Поделићемо делатност на два дела, па ћемо за једну групу 

планинара организовати планинарску оријентацију, за другу појединачну оријентацију, или оријентиринг, ако је 

то занимљивије. Створићемо групе, подгрупе планинарске оријентације. Али их не смемо мешати у истој 

врећи јер ћемо добити само чисту разједињеност у ставовима и тиме разједињеност и у наступу. А то није у 

интересу даљег развоја планинарства и планинарског спорта...― 

М.Венчеловски1976г 

„Развој оријентационих такмичења у оквиру планинарске 

организације Србије и Југославије разликује се од развоја у већини 

земаља средње и источне Европе, јер га је планинарска 

оргaнизација већ 1949г. преузела од ДТВ Партизан и развијала као 

екипна такмичења скоро 30 година да би крајем седамдесетих 

година већина такмичења прерасла у појединачна оријентациона 

такмичења по такозваном нордијском систему.― 

Зборник радова 100 година планинарства Србије. Београд 2002 

Оригинални текст који сам написао је: Развој оријентационих 

такмичења у оквиру планинарске организације Србије и 

Југославије не разликује се од развоја у већини земаља средње и 

источне Европе. 

Да ли је то била безначајна рецензија уредништва на коју нисам могао реаговати јер нисам ни обавештен а о 

галерији следбеника „традиција― из Добрињске и Андрићевог венца не могу ништа написати  јер немам дара 

Душка Ковачевића. Ипак НЕ!. А да сам још написао да је такав вид оријентиринга у земљама средње и 

источне Европе развијан само десет година у истој форми као код нас од 49-године, kаква би то тек јерес 

била. То наше, ―изворно―, прати нас до данас. Али је данас то у другој функцији. Маркетиншки! Како то  

значајно звучи „планинарска оријентација―  спрам оријентирингa. Екстремни спорт попут Wild Serbiа, 

Skyrunning Serbia, Ultra trail. Звучи и у финансијским конструкцијама према Спортским савезима. Планинарство 

у  другој категорија спортова. А тек када дође и првенство Балкана у планинарској оријентацији.  

- Па наравно ми то радимо за добробит планинарства. Не разумете нас, не помажете нам. Закерате, не 

прихватате и мислите да ми од тога имамо користи!  

Није ми жеља да кроз ово виђење, кроз изражену критичност повредим творце овога система такмичења, већ 

да признам своју силну жудњу да схвате неопходност промена, не би ли у тврде главе индолетних 

планинарских руководилаца улили макар мало жеље за унапређење ПОТ-а 
 

1. ЧИН КАКО САМ ИЗГУБИО ЕКИПУ 

De gustibus non est disputandum (о окусима се не расправља). И како на свету има толико различитих укуса 

било је бесмислено да се са ЊИМ расправљам око тога који је прави!? 

Такмичићеш се а ниси положио ни пролећни ни јесењи курс!?. У тим годинама хоћеш стипедију за другу 

категорију спортова!? У „сивију― ти је уписан само Мем. Десанке Симин и то на карти 1:7820/10м.!  
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Како је неотуђиво право сваког човека да има сопствени укус који се не сме доводити у питање, тако сам и 

поступио. На годишњој скупштини ПСД „Стражилово― на дому сам формирао екипу добивши одушевљени 

пристанак Еде и Золике као чланова тима за предстојеће 1. коло ПОТ ПСС. О збиру година? Из поштовања 

према галапагоским корњачама не говорим. Чава који jе само недељу дана пре на исто питање да се 

придружи екипи одговорио одмах: - „МОЖЕ― и без тонске паузе – „можда треба и Дућаку да помогнем― сврстао 

сам за златну резерву.  

Петак 10.03 у 16,35 Золика јавља да је Еда спречен да учествује. Исти дан у 18,20 Драгиша спречен да 

учествује у сениорској екипи. Остајем и без Чавића. 

Недеља 9,05. Долазе по мене Шарић и Чавић. Седам у ауто и осећам се као вишак у авантури која предстоји. 

На Стражилову пред паркингом распоред аутомобила као на румском вашару. Около круже планинари са 

ранцима. Довикују се. Упућују се ка рампи па се неки нагло окрену и враћају до аутомобила. У рукама још која 

кеса, ранчић... Полако се формира колона и већина се креће ка Дому серпентинама. Без много приче коју ћемо 

често чути када се викендом нађемо на овом локалитету Стражилова. 

Пред домом nа подијуму главног, и вечно затвореног улаза, за судијским столом Михајло Радојчић професор 

географије и некадашња узданица београдске Авале поред Јосипа Дућака главног организатора овога 

догађаја. Већ се формирао дужи ред за пријављивање. Улазим у Дом у нади да ћу наићи на неког 

карловчанина са плус 45г и да формирам екипу. Не успевам.  

У Дом пристижу Ивањичани, домаћински, са поклонима. Расплиносмо се најпре у представљањима у почетку 

куртоазним, изливима добродошлице оних разводњавања који тако однесоше драгоцено време и који 

тренутно ометају концетрацију на најважнији догађај - почетак трке 
 

2.КАКО САМ ПОСТАО СУДИЈА 

- Јосипе стојим ти на располагању 

- Све је под контролом  

Неко је уклонио Стартни сат. Јосип, на 

свaких пет минута, прозива екипе које 

стартују. Даје им празне такмичарске карте. 

- Шта, Гора има 12 екипа!? 

-12 пута 20 минута једнако 240 минута. 

(Члан 8. СТАРТ Екипе стартују у размацима 

од 5 до 10 миинута. Две екипе истога 

клуба/друштва не могу да стартују једнa за 

другом, већ минимални размак мора бити 

20 минута.) 

- Не држите се круто правилника. Сигурно је 

пропуст у штампању па је изостављено у 

истој такмичарској категорији. 

- Добро. Раздвајамо Гору. Ипак последњи 

старт код пионира је 12:40. А многе 

пионирске екипе ће се вратити. Картони отцепљени, прегледане перфорације, постављени на пано резултати. 

Карте задржале екипе! Да неко од њих поново не обиђе стазу са својим другарима!? 

А ви, зашто ван конкуренције? 

Па ми смо мушко-женска постава! 

- Ви имате право да уђете у званичну конкренцију. Прочитајте члан 3. Правилиник (―У категорији сениорa могу 

наступати по један јуниор или ветеран. У мушкој категорији може наступати по један женски члан екипе. Екипе 

могу бити мешовитог састава (мушко-женско). У случају мешовитих екипа категорија екипе одређује се према 

такмичару најтеже категорије) 

- Како да се пријавим. Ја сам сениорка а у саставу ми један ветеран и један јуниор? 

-  Женска сениорска !? Не. Ипак ме ви упишете ван конкуренције. Брзо се прецртавају контроле  са огледних 

примерака.  У ранчеве се враћају прва помоћ, флашица са водом, храна за један дан..... 

Такмичарски задaтак 

Такмичарски задатак може бити: 

Уцртан на карти за одређене етапе, а за наредне етапе се добија задатак на КТ 

Задатак се прецртава са огледног примерка.  

Задатак се решава и КТ одређују стандардним методама у топографији (пресек координата, пресек два 

азимута, пресек азимута и координате и др.) за део или целу такмичарску стазу. 
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Задатак може да обухвати решавање тестова:  

Из прве помоћи (на основу тестова Савеза). 

из области планинарства (на основу тестова Савеза). 

из планинарских вештина (на основу тестова Савеза). 

Зашто се уопште излагали трошку припреме и 

штампања тестова кад вам у Правилнику лепо 

стоји: Задатак може да обухвати решавање 

тестова:  

Из прве помоћи (на основу тестова Савеза). 

из области планинарства (на основу тестова 

Савеза). 

из планинарских вештина (на основу тестова 

Савеза). 
 

ЗНАЧИ МОЖЕ! А и не мора. 

Она атмосфера ишчекивања уласка у циљ која 

зна да потраје након старта последње екипе 

била је одвише кратка. 

13:05 Ветерани Челика улазе у Циљ. Драган 

Николић, Драгутин Јеремић, Бранко Грујић. 

Ознојани и на пријатних 8 степени. Задовољни 

са такмичарском стазом. Драганов ЏПС се 

сигурно  поклопио са Дућаковим природним алтиметром по питању положаја контролних тачака. 

13:13 Први сениор на Циљу. Александар Петровић вођа ПД „Стражилово― 

Неколико минута по уласку у циљ вође карловачке сениорске екипе Патровића на плато код дома утрчавају и 

два члана сениорске екипе Победе. Имају предност домаћег терена.  

У том тренутку победаши, који нису познавали 

терен, били су петнаест минута у предности над 

стражиловчанима. Ишчекивали  су само трећег 

члана 

Убрзо пристижу преостала два члана  

сениорске екипе Стражилова. Комплетирају се. 

Уписује се време уласка у циљ трећег члана. 

Шарић, Петровић и Чавић запосели прозор 

планинарског дома и заузели  „став петровића―. 

Зуре ка вијугавој стазици која се вуче из долине. 

Очекују победаша. 15 минута нирване. Затим 

председник Срдић излази из шанка са тацном 

препуном фићока „равногорке― и запенушавим 

лавовима и јеленима.  

Стаза је фантастична 

„Иако Јосип Дућак већ неколико година 

организује прво коло у планинарској 

оријентацији, ја сам тек ове године за ту трку обуо бутонке. 

Да подсетим, за разлику од такмичарске оријентације која је много суфистициранија од ове где такмичари 

наступају индивидуално, у планинарској оријентацији се наступа екипно (три члана) и трчи се на карти 

размере 1:25000 (војна топографска карта). У свим категоријама тркачи стартују заједно као екипа и заједно 

завршавају, само сениори у одређеном тренутку, у овом случају после 6КТ имају раздвајање тј. трку 

настављају индивидуално. 

Сениорска екипа Стражилова је одавно пoзната. Драгиша, кум Шарић и ја, али овога пута због одсуства 

Драгише у екипу је ускочио Чава, кога је по моме мишљењу дрмала трема, не од старта, него од оног тренутка 

када је пристао да стартује са нама. На старту је она само достигла врхунац. 

Могу рећи да се добро држао, били смо спорији, али константни у темпу и са минималним грешкама до 

раздвајања. После раздвајања, ја сам свој део одрадио доста добро и до дома, циља, дошао први од свих 

такмичара, сада је било само питање када ће кум и Чава да се појаве јер њихов долазак зауставља 

штоперицу. Успео сам дa се пресвучем, умијем, загризем јабуку и бацим поглед ка вијугавој  стази што  се вуче 
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из долине, поглед држим, не дуго. Из грма се прво појављује кум, а за њим клапће Чава, трема је уродила 

плодом, мада му у том тренутку није било ни до чега. Ја сам трку завршио за 108 минута, док је Чава бројку 

зауставио на 130 минута. Касније се испоставило да је то и победничко време, други је био 40 минута 

заостатка, остале нисам дочекао. На крају, прво да се захвалим деда Јоци на супер стази, трци, тренингу, 

дружењу, а друго, да се захвалим Чави на јуначком држању―, записао је у свој блог Александар Петровић 

Ала је Фрушка гора изазовна 
 

3.ЧИН КАКО САМ ПОСТАО НЕЛИЦЕНЦИРАНИ ТУМАЧ ПРАВИЛНИКА 

По уласку на Циљ предстоји још један такмичарски задатак 

ПИТАЊА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ И ПЛАНИНАРСТВА: 1.Један од оснивача планинарства у Војводини је: а) Васа 

Поповић. б) Игњат Павлас. в) Борислав Михајловић 2. Како препознати да ли је унесрећени без свести? а) ако 

не реагује на догађаје у околини и не одговара на питања, али дише и срце му ради. б) поглед му је унезверен 

и не одговара на питања. в) бунца и не одговара на питања. Заштићена птица на Фрушкој гори је: а) Сврака. б) 

Креја. в) Орао крсташ. 

Нисте морали давати хонорар гђи Цанић, за оно прво питање, него се потрудити да примените тестове 

Савеза. 

Ко има те тестове? 

Сви регистровани клубови/друштва. 

Нисам их добио. 

Тражи на сајту ПСС. 

Зашто 15 поена. 

-  За сваки позитиван одговор на тесту добија се по пет бодова. (чл.13 ал. 6) 

- Молим вас упишете ми максималан број бодова 30 поена. (Максималан број бодова на тесту је 30. чл.13) 

- Збуњујете ме. 

- Молим вас нађите лиценцираног судију који је положио Курс тумачења Правилника да се изјасни. 

- Немој молим те. Па ми смо првенствено дошли да се дружимо. Зато смо планинари и треба да покажемо 

достигнућа, умећа, вештине и припремљености у читању топографске карте, руковању компасом и брзом 

сналажењу на непознатом терену. Какво трчање. Какво време. Па тестове решавамо тек по уласку у циљ. То 

не улази у време преласка стазе. Будимо мало и ми „лалоши―. Па натанане решавајмо. 

- Зашто сам ја пети а ти шести кад имамо исти број бодова. Добили смо наградних 10. Нашли  смо све КТ. 

Решили тестове. Платили чланарину. Опрему имали према правилнику. Регистровани. (Све екипе које 

пронађу све КТ добијају по 10 бодова.Чл.13 ал.5) 

- Овде се учи оријентација 

- Јеси нашао све КТ 

- Да 

- Јеси дошао у задатом времену 

- Да 

- А које је било задато време!!???? 

- Нисам имао уписано у картон. 

- Какав је то планинар Дућак, са толиким кораком, па још 30% увећања 

(За свако такмичење се одређује време преласка стазе и оно зависи од концепције стазе и рељефа терена на 

којем се такмичење одвија. Одређује се на основу времена комплетно пређене стазе од стране организатора 

такмичења лаганим планинарским ходом увећаног за 30%. - чл.7) 

-Ко то врши бодовање? 

На основу чл.13 Правилника.Прочитај 

Читам :―Врши се на основу најкраћег времена преласка стазе са свим овереним КТ. Првенствено се бодује 

број оверених КТ а након тога време преласка такмичарске стазе.  

-Чекај. Како? Читај члан 14 који каже врло децидно: Дисквалификација наступа: 

Ако се прекорачи задати временски период кретања на стази. 

Ако екипа не пронађе све контролне тачке (КТ). 

Ако екипа не уђе у пуном саставу на КТ.  

Ако екипа прекрши еколошка правила из члана 24 овог Правилника 

- Бићу дискалификован. 

- Није то тако једноставно јер о дисквалификацији одлучује овлашћени контролор Комисије за планинарску 

оријентацију. 

Број освојених бодова се увећава за освојене бодове решавањем тестова. 
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На основу времена преласка такмичарске стазе 

освајају се бодови: 

1. место 100 бодова, 

2. место 70 бодова, 

3. место 50 бодова, 

4. место 20 бодова.― 

- А колику су бодови за остала места.? 

- Аритметичком прогресијом! 

- Онда 5 место 0 бодова. 

- Никада нећеш положити пријемни. Ваљда 20 

па 10 па 5 па тек онда 0? 

- А када је број бодова исти ? 

- Онда може на основу  искуства од 12.10 1975  

са ПОТ ПСЈ на Шари (Стружје): „Победник је 

добијен из шешира. Претходило је полусатно 

решавање низа тестова из прве помоћи и ГСС 

али нико није погрешио.  

- Ти си несретан човек јер живиш у прошлости и о томе причаш. А шта када ти понестане тема за разговор 

како је било наше традионално које су тркачи нордијске оријентације девастирали. Буди срећан и живи у 

садашњици, пођи од себе, буди храбар и не пристани на овако нешто, што нам се догађа по примени НОВОГ 

ПРАВИЛНИКА. 

- Ово је написано дилетантски 

- Грешиш. Појам дилентатизам потиче од италијанске речи dilletare што значи љубав према ументности или 

вештинама, бављење нечим из љубави, а не по позиву, професионално. 

- Испада сада да ја од овог предивног појма правим спрдњу. 

Иза ТВ торња полако нестају ранопролећни зраци сунца. Сумрак се брзо приближавао платоу код 

планинарског.  

Медаље, дипломе већ подељење. Најмлађи су свакако и најрадоснији. Како они из Врбаса, Карловаца а 

понајвише млади из Ивањице.  

Њихов најомиљенији суграђанин Милан Крунић је освојио прво место, убрзо, честитао овим речима: Једна реч 

је премало да опише тај дан, једна реч је премало да опише сва наша осећања. Ал за једну реч у свим речима 

- БРАВО! За понос и за будућност били би сте и једно и друго једном речју - ДИВНИ smile emoticon! Да се 

осећамо, ми младим ви старијим за трен - за вечност. Млади ПД ―Голија― Ивањица, време успеха је пред вама 

радујте се сваком изазову!  

- Сјајно постављена такмичарска стаза 

Нису комплетиране две екипе у сениирској категорији. 

- Да их тражимо!? 

- Где да их тражимо!? Пре два сата су прошли раздвајање. Сви водотокови воде ка Стражилову. Лепо смо на 

Курсу говорили да ако се загубите спустите се у поток као мањи водоток  а он ће вас водити у већи водоток. 

- Нека крене ГСС. 

- Нисмо их ангажовали. 

- Где је дежурни лекар. Зашто прима дневницу. 
 

4.ЧИН КАКО САМ ПОСТАО НОВИНАР 

У име председника ТК послао сам извештај са резултатима председнику КО за ПОТ ПСС: ―ПСС и ПСД 

„Стражилово― организовали су у суботу 12.03 2016г. тзв. планинарско оријентационо такмичење за 1. коло 

Лиге ПОТ ПСС. Такмичарски центар је био на Планинарском дому на Стражилову. Постављач стазе је Дућак 

Јосип а контролори: Мирко Шарић и Предраг Томашевић. Такмичење се одржало у следећим категоријама: 

пионири-ке (до 15 година), омладици-ке (до 20 година), сениори-ке, ветерани-ке (преко 45 година). 

Пропозиције и  бодовање су били  по важећем правилнику ПСС-а. Такмичење је екипно (три члана). Само су 

сениори имали раздвајање. Цела стаза је рачуната као брзинска етапа. Такмичарска карта је била 

нова,1:25000/10м. Одабрани су нови такмичарски терени Фрушке горе на потезу Дом-Бељешево-Гусле-

Реметица-Хајдучки извор-Лукина липа-Бранков гроб. Дужине стаза: Пионири-ке3000м/6КТ; Јуниори–ке 

5800м/7КТ; Сениори 9000-10200/10КТ; Сениорке 7200/9кт; Ветерани 6700/8КТ;  Ветеранке 5600/8КТ. 

Наступилo је 29 такмичарских екипе из планинарских друштва из Врбаса, Вршца, Сремских Карловаца, 

Београда, Смедерева, Ивањице. 
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Судије на старту: Михајло Радојчић и Срдић Бране. Судија и контролор на раздвајању: Мирко Шарић. 

Председник ТК Јосип Дућак. Дежурни лекар: Др Борислав Стевановић. Према Правилнику ПСС о ОТ 

контролне тачке су биле уцртане а решавали су тестове из прве помоћи и планинарства. Такмичарске екипе су 

пратили повољни временски услови за овај период године иако је било облачно време а сам постављач стазе 

се у концепцијама трудио да постепено уводи екипе у проблематику тј. тежину постављеног такмичарског 

задатка. У такмичарској категорији сениора јединo су две првопласиране екипе пронашле све КТ, док су 

остале биле са једном и више непронађених, због неуједначености у знању читања и сналажења на картама 

ових размера чланова такмичарске екипе. 

Резултати:  

Сениори: 1.Стражилово, 2.Победа1 (Београд) 3. 

Победа3 (Београд), 4. Победа2 (Београд), 

5.Копаоник(Београд), 6.Железничар (Вршац) 7.Гора 

(Врбас) 

Сениорке: 1.Победа1 (Београд), 2.Победа2 

(Београд), 3.Гора (Врбас), 4.Копаоник (Београд) 

Пионири: 1.Гора1 (Врбас), 2.Голија (Ивањица), 

3.Стражилово  4. Победа (Београд),  
Следеће екипе одустале: Гора3, Гора4, Гора7, 

Гора8, Гора2. 

Ван конкуренције се такмичиле две екипе Победе. 

Пионирке: 1.Голија (Ивањица), 2.Стражилово, 

3.Гора3 (Врбас), 4.Гора2 (Врбас), 5.Победа 

(Београд), 6.Гора 1 (Врбас), 7. Победа (Београд), 8. 

Победа (Београд) 

Ветерани: 1. Челик (Смедерево), 2. ПТТ Београд, 

3.Победа (Београд), Ветеранке: 1.Победа 

(Београд).― 

Одговор Председника: ―Ово је за спортску штампу― 

Послушао сам и проследио средствима 

информисања са следећим насловом: 

У ПРВОМ КОЛУ ЛИГЕ ПОТ ПСС ПОЛА ЕКИПА ДИСКВАЛИФИКОВАНО! 

 Стигоше и коментари: 

- За све нас постоји нада, али само под условом да не понављамо исте грешке и променимо своје навике. 

- Ово није део разбибриге доконог ветерана већ треба да служи сврси побољшања ове форме оријентиринга.   

- Парафразираћу онај чувени савет о 100 ствари који треба да урадите пре него што умрете где пише да 

видите поларну светлост, прошетате Великим кинеским зидом, коцкате се у лас Вегасу... и да морате да 

учествујете на нашем традиционалном планинарском оријентационом такмичењу. 

- Ми још увек растемо у кардељевој башти у традиционалној сеоској саксији коју чини бушени лонац или не дај 

боже ноћни суд који је ван употребе због попуцале глеђи, где можеш преко ноћи постати најангажованији 

планинарски експерт. 

Борислав Стевановић 
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PUTOPIS IZ AUSTRALIJE 

OSTRVOM UZDUŢ I POPREKO – TASMANIJA 
(nastavak iz prošlog broja) 

CRADLE MOUNTAINS 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskonski stare Cradle planine se nalaze 144 kilometara zapadno od grada Launceston i 83 kilometara juţno od grada 

Devonport zauzimajući površinu od 125 000 hektara. Drumovi su useĉeni kroz uzane doline opkoljene stenovitim a 

naizmeniĉno i pošumljenim visokogorjem. 

Cradle planine i jezero St. Clair line nacionalni park koji je zaštićen na listi svetske zaostavštine zbog mahom 

nedirnute, svakako ne zagaĊene prirode. Geografska površina je ogromna i sadrţi znaĉajne prirodne lepote sa 

bogatim biljnim i ţivotinjskim svetom ukljuĉujući i retke primerke Tasmanian Devil - Tasmanski Ċavo.  

Planine su bogate geolosškom zaostavštinom sa svojim Jurasic dolerite vrhovima, dubokim dolinama, glacijalnim 

jezerima i komplikovanim sistemima pećina koje su bile stvorene gleĉerskom aktivnošću tokom zadnjih 2 miliona 

godina. Masivni geomorfološki procesi su kreirali vrlo veliku raznovrsnost okoline, jednu od najznaĉajnijih na planeti, i 

ta raznovrsnost udomljuje unikate primeraka biljnog i ţivotinjskog sveta koji podsećaju na ono vreme kad su bili deo 

praistorijskog kontinenta GONDWANA. 

Planinski prostori nadareni obilnom vlagom, alpske livade i umereno guste šume su pokrivene alpskom i subalpskom 

vegetacijom, kao što su visoka šibljasta trava (tussock), primitivna paprat (fern), mahovina i plesan. 

Zivotinje koje specifiĉno pripadaju ovom prostoru su Tasmanski Ċavo, kao i svetski najprimitivniji sisari Platypus-

Kljunar i Echidna-vrsta jeţa. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Ţivotinje su mnogobrojne najviše zahvaljujući konzervaciji i zaštiti ţivotnog prostora koji je u mnogome nedirnut od 

strane ljudske rase. 

Tokom leta travnate površine i alpske doline su pokrivene spektakularnom koliĉinom raznolikog, šarenog cveća. Zimi, 

za razliku, pejsaţ je poprskan svetlucavim snegom, dok impresivne šume Nothofagus gunni drveća (vrsta bukve) 

eksplodiraju vatrenim bojama preostalim od jeseni. 

Planinske vremenske prilike su nepredvidljive pošto prevladavaju alpski uslovi. Promene su iznenadne i moguće u bilo 

kom momentu zato posetioci-planinari moraju biti spremni na svaku moguću promenu koja se dogodi tokom dana, bez 

obzira na prognozu. Zbog visine, planine prime obilne padavine. Spremnost za toplotu, hladnoću, sneg, susneţicu, 

kišu i vetar, sve u jednom danu, je neophodna. 

Sneg normalno pada od jula do septembra u planinskim regionima Tasmanije praćen jakim vetrom i niskim 

temperaturama. 
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Kraće pešaĉke staze obiĉno vode ispod krošnji šumskog drveća što 

daje izvesnu zaštitu i zato ne treba izbegavati pešaĉenje. Ustvari, 

tokom obilnih kiša vodopadi su u njihovim najspektakularnijim 

oblicima, a pogledi na okolinu postanu izuzetno dramatiĉni.  

Vremenske prilike su najstabilnije za vreme leta i poĉetkom jeseni – 

od decembra do aprila – zato što su dani duţi i topliji. Vrlo je 

preporuĉljivo da se vremenska prognoza proveri pre polaska na turu, 

ĉak i na kratke 30-minutne ture - i proveri ponovo, da bi se obezbedila 

sigurnost povratka i da bi se uţivalo u tasmanskoj divljini sa 

zadovoljstvom i ugodnošću.  

Jedan od najpopularnijih i najinteresantnijih pohoda je Overland Track 

koji vijuga naizmeniĉno izmeĊu vrhova Cradle planine i jezera St. Clair u duţini od 81 kilometar. Jezero St.Clair je 

najdublje jezero u Australiji sa dubinom od 200 metara. Dve popularne, posebno organizovane ture su u trajanju od 4 

ili 6 dana, dok postoje mogućnosti da se naprave i sporedni 

pohodi na Mount Ossa, najvišlji vrh Tasmanije sa 1617 metara i 

jezero Will pa ĉak i dodatnim posetama usputnim osmatraĉnicama 

i vodopadima. Hoda se po grbavom terenu pokrivenom visokom 

šibljastom travom (button grass) sa cvetovima u obliku dugmeta, 

kroz polu guste šume, alpske livade, a ponekad i po malo 

moĉvarno-podvodnom terenu. 

Ţivotinjski svet usputno viĊen je uţurbano zauzet svojim poslom 

preţivljavanja. Za vreme zimskih meseci, juni, juli i avgust, višlji 

vrhovi uzduţ Overland putanje prime sneţne padavine koje 

pretvore okolinu u pejsaţe koji se fotografišu za razglednice. 

Za ovaj 

pešacki doţivljaj uzduţ Overland putanje potrebna je znatna 

telesna kondicija. Za pomoć pešacima, uzduţ putanje se 

nalazi nekoliko prihvatnih kuća gde se moze odmoriti, oprati i 

nahraniti za sledeći dan. Domari su jako svesni vaţnosti 

zaštite okoline i na to obraćaju veliku paţnju. U odabranim 

sobama, pa cak i nekim kupatilima, prozori su izgradjeni tako 

da vam pruţe pogled na okolinu za vaše najveće zadovoljstvo. 

Druge popularne putanje su do Mount Campbell (3 sata), 

Hansons Peak (3 sata), Twisted Lakes (3-4 sata), Lake 

Rodway (5 sata), Lake Lilla (1 sat) i Ballroom Forest (3 sata). 

Vaţniji planinski vrhovi za posetu u ovom regionu su Mount 

Ossa 1617m, Smithies Peak 1527m, Weidorfers Tower 1459m i Little Horn 1355m. 

Spomenuo sam kljunara kao jednog od uĉestalih bića na ovim 

prostorima. Sada već po ustaljenom obiĉaju evo i jedne uroĊenićke 

legende o tome kako je kljunar nastao: 

Boggoon, vodeni pacov je ţiveo sam pored reke i jednog dana je 

odluĉio da pretraţi tu reku da bi našao ţenu. Jednog dana jedna 

mlada patkica je veselo plivala rekom kad ju je Boggoon zaskoćio i 

odvukao u svoju jazbinu. Patka nije bila sretna ziveţi sa pacovom i 

zato je jednog dana, dok je pacov spavao, pobegla na reku i otplivala u 

svoje gnezdo. Kada je doĊlo vreme da se ptice gnezde patka je bila 

iznenaĊena izgledom svojih novih beba. Bebe su imale kljunove i noge 

sa perajima, ali su isto tako imale po 4 noge i imale su krzno umesto 

perja. Svako u ptiĉjoj okolini je bio uplašen od ovih beba i zbog toga ih 

je njihova mama-patka odvela u pacovsku jazbinu da se pacov brine o 

njima. Od tada se kljunari raĊaju iz jaja iako su posle toga sisavci. 

UroĊeniĉko ime za kljunara je Dulaiwurrong, sto znaći ―velike usne‖. 

Prvi primerak kljunara koji je viĊen u Engleskoj bio je osušena koza 

poslata iz Australije 1798. godine. Mislilo se da je to falsifikat i prevara na taj naĉin što je neko prišio kljun patke na 

koţu ţivotinje. Kasnije, preparirani primerci su dokazali postojanje ove ĉudne ţivotinje. 

Zvonko Đaić 
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Како доћи до потребне планининарске кондиције 

и сачувавати је на лак и једноставан начин 
 

 Као искусни, дугогодишњи  водич планинарских излета и похода све чешће се сусрећем са једним проблемом 

који може да буде пресудан за даљи развој ове спортске активности у Србији. Наиме у великом броју ми се 

појављују планинари који имају  јаку  жељу да иду  на планинарске акције , али немају  потребну кондицију. Из 

тог разлога одустају, или се окрећу ка лаким „шетњама― и прелазе на друге видове рекреације, који свакако 

нису занимљиви и интересантни, као што су ове наше активности у природи, поготово када знамо штa све 

може да понуди само једна планинарска тура, у односу на поплаву квази активности по затвореним 

просторима градских клубова и теретана. 

Из тог разлога сам се обратио младим 

стручњацима, Мастер професорима 

спорта и физичког васпитања, да ми 

изађу у сусрет и понуде неки 

тренажни метод који бих могаo да 

препоручим како активним тако и 

мање активним планинарима. На моју 

радост добио сам позитиван одговор и 

они су ми препоручили програм који 

сад већ хвата огромне светске 

размере. Програм је прилагођен 

општој популацији, служи да се радно 

активно становништво подстакне на 

вежбе и самим тим побољша своје 

целокупно здравље (телесна 

композиција, функционалне 

способности, побољшање гипкости, 

VO2max, итд.). 

Сам метод тренирања је 

револуционарни и представља 

једноминутне тренинге који се 

понављају више пута током дана. 

Тренинзи могу да се изводе било кад 

и било где. Позитивно код њих је што 

за минут вежбач не стигне да се 

озноји. Што значи да се вежбање 

може обавити и на радном месту у 

гардeроби са којом си дошао на 

посао.  

Цео метод се базира на продуженом 

тренажном дејству, тј. након 

одрађеног једноминутног тренинга 

организам убрзано функционише још 5-10 минута тако да на дневном нивоу вежбач који примењује овај 

сиситем тренинга има активност од 30-55 мин, што опет на недељном нивоу значи да је тело активно од 210-

385 минута, што знатно прелази преко оних 150 минута што је препоручила светска здравствена организација. 

Да би се лако примењивао овај вид тренинга направљена је телефонска апликација  за „паметне― – андроид 

телефоне која обавештава, приказује, дозира... цео тренажни процес. Налази се на „Play store―-у  под називом 

„1min Micro Trening―, која је за сада једина апликација таквог тренажног метода на свету. 

Ја имам само речи хвале за ову методу, јер од кадa сам започео са оваквим видом тренинга више не 

размижљам на који се врх пењем и да ли ћу моћи то да изведем. Трудим се да свим мојим активним 

члановима који воле природу, а немају времена за класичне монотоне тренинге презентујем овај тренинг,  јер 

минут је довољан да би смо освајали и највише врхове ове наше лепе планете. И већ имам њихове 

најпозитивније оцене. Понашајући се по чувеним планинарским несебичним-колегијалним кодексима, овим 

путем  и осталим планинарима  би препоручио да се укључе у МИКРО ТРЕНИНГ и крену у освајање жељених 

висина.  

Са поштовањем ваш планинарски водич и пилот  Боро Л. Пишчевић 
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RAJKOVA PEĆINA 
 

Najveća je i najlepša TPS. Nalazi se 2,5 km severno od centra Majdanpeka, uz Mali Pek koji upravo tu i nastaje 

spajanjem Rajkove reke, koja istiĉe iz Rajkove pećine, i Paskove reke koja istiĉe iz Paskove pećine. Pećina je dobila 

ime po hajduĉkom harambaši Rajku. Kao uostalom i reka i još nekoliko toponima u okolini. 

Rajkova pećina je sloţen morfološki i hidrološki sistem i predstavlja protoĉnu pećinu sa ponorskim i izvorskim delom 

koji nisu u fiziĉkoj (morfološkoj) vezi, i ĉine dve morfološki odvojene celine. Kroz pećinu protiĉe Rajkova reka. Ulaz u 

izvorski deo je na visini od 427 m. U profilu, i izvorski i ponorski deo pećine sastoje se iz dve etaţe. Gornja etaţa, je 

suva, donja je hidrološki aktivna. Pećina je razvijena u sprudnim kreĉnjacima starosti gornje jure.  

 

 
Turistički plan Rajkove pećine (R. Lazarević, 2004) 

 

Ukupna duţina svih poznatih kanala Rajkove pećine iznosi 2304 m. Duţina kanala izvorskog dela iznosi 1447 m, a 

ponorskog dela pećine 857 m. Ukupna duţina Reĉnih kanala iznosi 1174 m, a ukupna duţina Suvog kanala 1130 m. 

Temperatura vazduha u pećini je uglavnom ujednaĉena i iznosi 8C, sa kolebanjima od 1-2C, izuzev neposrednih 

ulaznih delova. Relativna vlaţnost vazduha iznosi 100%. 

Pored izvorskog i ponorskog dela Rajkove pećine u 

neposrednoj okolini nalaze se još dva takva sistema 

znatno manjih dimenzija. To su Ponor Paskove reke 

i Paskova pećina, i Ponor Jankovog potoka i 

Jankova pećina, koja se nalazi na kraju Reĉnog 

kanala Rajkove pećine. 

Donji, Reĉni kanal izvorskog dela Rajkove pećine, 

je relativno prost, vijugav kanal u kome se izdvajaju 

Ulazna dvorana i Jeţeva dvorana. Na reĉni kanal se 

nastavlja Jankova pećina. Ovaj kanal je oskudniji 

pećinskim nakitom. Ipak ĉesto se nailazi na, 

uglavnom usamljene oblike nakita koji su vrlo 

impresivne veliĉine, ornamentike i lepote. Duţina 

Reĉnog kanala iznosi 799,5 m,bez Jankove pećine. 

Gornji, Suvi kanal je razgranat. U njemu se 

izdvajaju Sala stećaka, Velika galerija, Beli hodnik, 

Kristalna dvorana, itd. Kanal je prebogat 

najrazliĉitijim formama pećinskog nakita. Duţina Suvog kanala iznosi 647,5 m. 

Rajkova pećina otvorena je za turistiĉke posete 12. septembra 1975. godine, na Dan osloboĊenja Majdanpeka. 

Otvaranju je prisustvovalo 3000 ljudi, što govori koliko je taj dogaĊaj bio znaĉajan za Majdanpek. Ovo je bila druga 

turistiĉka pećina u Srbiji, 3 godine posle prve Resavske.  

Za turiste je ureĊen veći deo izvorskog dela pećine. UreĊenje je izvedeno po projektu R. Lazarevića. To je prva u nizu 

od 8 pećina koje su kasnije ureĊene po ideji ovog autora. Projekat ureĊenja nudio je tri varijante: korišćenje samo 

izvorskog dela pećine, korišćenje ĉitavog suvog horizonta i korišćenje ĉitave Rajkove pećine. Izabrana je treća 

varijanta i odluĉeno da se realizuje u 2 faze. Stanje Rajkove pećine do 2014. godine predstavlja i fazu ureĊenja prema 

tom projektu. Turistiĉka staza izvedena je i kroz donji, reĉni, i kroz gornji, suvi horizont. Ukupna duţina turistiĉke staze 

iznosi 633 m.  
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Rajkova pećina je oduvek bila poznata meštanima. Prva istraţivanja izveo je J. Cvijić (1894). Detaljna istraţivanja 

izveo je R. Lazarević sa speleolozima 1974. godine u dve faze, kada je otvoren novi ulaz „Mladi istraţivaĉi―. 

Korišćena je 30 godina kao turistiĉka pećina, a da nije bila zaštićena. Zavod za zaštitu prirode Srb ije je prvi put 2005. 

godine izradio Studiju zaštite Rajkove pećine. Predloţeno je da se Rajkova pećina zaštiti kao Spomenik prirode I 

kategorije – prirodno dobro od izuzetnog značaja. Donošenje akta o zaštiti je u postupku. S obzirom na to da je pećina 

vrednovana kao prirodno dobro od izuzetnog znaĉaja, donošenje akta o zaštiti je u nadleţnosti Vlade Republike 

Srbije. Studija predviĊa sprovoĊenje reţima II stepena. Prostorni 

okvir zaštite iznosi 137,94 ha. 

Korisnik (i staralac?) Rajkove pećine je Turistiĉka organizacija 

opštine Majdanpek (TOOM). Posete Rajkovoj pećini nisu sezonski 

ograniĉene, otvorena je za posetioce tokom ĉitave godine. 

Za potrebe ulaska posetilaca proširen je ulaz „Mladi istraţivaĉi―. 

Kretanje posetilaca je dvosmerno. Posetioci se od ulaza kreću 

Ulaznom dvoranom, Brkinim mostom i Jeţevom dvoranom do Jezera 

na kraju Reĉnog kanala. Zatim se vraćaju do Jeţeve dvorane i ulaze 

u viši, Suvi kanal, koji se obilazi do Draperije iza Kristalne dvorane, 

odakle sledi povratak na ulaz. Obilazak traje 40 – 50 minuta. Grupe 

su dimenzionisane na 10 – 50 posetilaca.  

TOOM ima organizovanu vodiĉku sluţbu. Vodiĉi nisu specijalizovani 

samo za pećinu, već opsluţuju i druge sadrţaje. Za Rajkovu pećinu 

postoji štampana 

brošura „Rajkova 

pećina―, autora R. 

Lazarevića, koja je 

2004. doţivela 4. izdanje, sa ukupno 17000 primeraka.  

Pored obilaska pećine drugi sadrţaji nisu u ponudi. Okruţenje nudi 

mogućnost kratkih šetaĉkih tura sa obilascima ulaza u pomenuta tri 

okolna speleološka 

objekta Ponor Paskove 

reke, Paskovu pećinu i 

Ponor Jankovog 

potoka (bez ulaska), 

što je prepušteno 

individualnoj inicijativi. 

Postoji mogućnost da 

se delovi ovih objekata 

obilaze u neureĊenim 

uslovima (wildcaving ili 

avanturistiĉki turizam).  

Prema ranijim podacima N. Krešića(1988), Rajkova pećina je imala 

struĉnu vodiĉku sluţbu, radila je sezonski, od aprila do novembra. 

Interesantno je da II faza ureĊenja Rajkove pećine, po odabranoj, 

napred navedenoj trećoj varijanti, predviĊala spajanje Reĉnog kanala 

ponorskog dela sa Reĉnim kanalom izvorskog dela prosecanjem 30 m 

stene, kao i spajanje Suvog kanala ponorskog dela sa Suvim kanalom 

izvorskog dela prosecanjem 45 m stene. Time bi se ponorski deo pećine 

stavio u turistiĉku funkciju. Posetioci bi obilazili pećinu krećući se 

jednosmernom kruţnom stazom. 

Tokom 2014. godine izvršena je obimna i detaljna rekonstrukcija 

infrastrukture Rajkove pećine. Tom prilikom probijeno je tih 45 metara 

tunela, i izvršeno pomenuto spajanje Suvog kanala ponorskog dela sa 

Suvim kanalom izvorskog dela. 

Pored Rajkove pećine, na podruĉju Majdanpeka, autor preporuĉuje 

obilazak prerasti „Šuplja Stena― (Valja Prerast) kod ušća reke Prerast u 

Šašku reku, 15 km severozapadno od Majdanpeka.  

Milorad Kliĉkoviĉ 
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ЦЕРАК, ВИНОГРАДИ 
 

29. маја одржано је отворено Унивезитетско првенство Београда на теренима Церак Виногради у општини 

Чукарица, предивне  урбане зелене оазе смештене између бучног Бановог брда, стрмоглавог Жаркова  и 

доминантног Видиковца, пројектовано крајем 1970 година од стране архитектата (Миленија и Дарко Mарушић 

и Недељко Боровница) који су за тај рад награђени Октобарском наградом Београда. Цело насеље је под 

режимом потпуне заштите у Генералном урбанистичком плану града, што значи потпуно очување насеља без 

било какве и незнатне градње. Ово кратко упознавање са локалитетом где ће се одржати такмичење, пре мог 

доласка у Београд, као и прегледом спортске карте припремљене још 2008 за прву градску трку на овом 

подручју,  у многоме ћеми значити за доношење одређених тактичко техничких одлука на самој стази.  

На старту у 16 такмичарских категорија појавило се више од 150 такмичара. У мојој ветеранској групи сем 

верног карловачког ривала Дућака требало је да се појаве још неколико такмичара међу којима и они из млађе 

категорије (М55) како би се сама трка, по мишљењу организатора, учинила занимљивијом и неизвенијом. То 

ме је већ по старту нагнало да што брже стигнем на прву контролу а можда пред финишом и самог Јосипа који 

је 3 мин. пре мене стартовао, знајући да због повреде колена мора држати један лакши темпо трчања. Али све 

то беше по оној народној „што је брзо то је и кусо―. Промашим нападну тачку за два пролаза између зграда 

што би преведено на шумски језик за два мања гребенчића. Враћaм се, уочавам усамљени 

двадесетогодишњи ариш међу „шикаром― што је направила разграната тисовина, али не уочавам црвено 

(кармин) призму, која по опису треба да је у северном делу овога стабла. Сагох се да не закачим за грану и 

угледах КТ. Пи Пи. Оверих. Опет јурнух ка следећој желећи на надокнадим  пропуштено време. Убрзо долазам 

на локацију КТ2 где је опису контроле дата западна ивица жбуња. Нема КТ али нема ни других такмичара који 

ти помогну излазећи са контроле или сами дотрчавају на тражену локацију. Да је нисам опет претрчао. Као 

почетник, северим карту, скидам азимуте на препознатљиве објекте и све те линије се ломе тј. чине тачку где 

се управо налазим.  Окренем ка ивици густиша који чини, а шта  друго до тисовина (разграната као она код 

Бановине), када Боро мој, већ код прве ниси извео закључак шта је садио инг.хортикултуре на овом  подручју. 

Да погледам ипак у унутрашњост жбуња, провлачећи се кроз један уски отвор, између две савијене гране, као 

да улазим у скривене одаје дружине Пере Квржице. Видех нешто се бели. Још више се пових ка доле. Угледах  

део платна боје кармина. Затим алуминијски сталак на коме је идентификациона станица. То је КТ број два. Па 

наравно по сремачки „и маму и тату― мом презимењаку Мишку Стевановића – организатору, за ову „играрију―. 

За чудо те псовке, које су само чули станари виших спратова, ме дестресирају, што у психолошком смислу у 

последње време, најлепше објашњавају репортери са тениских мечева, 

и ја наставих као да је трка поново почела. И иза којекавних жбунића, 

углова живих ограда, подно степеница, падинама брдашца препуних, 

већ знате ког жбуња што прекриваше брдашца што чинише 

конзервирана археолошка налазишта из периода винчанске културе 

откривена приликом градње у овом крају, нижем контроле, с тим да у 

њиховој близини заузимам положај наших предака од пре десет хиљада 

година када су сишли са грана па су се тек почели стидљиво 

усправљати да две ноге. Када сам упознао рад инг.хортикултуте дао 

сам се на упознавање рада архитекте по питању зграда. Copy ….Paste. 

Тако сам у трку занемарио све мање ливадице, шумарке, клупе, 

стазице, љуљашке, које је цртач карте перфектно реамбулисао, и то 

оставио да проучавају тренери почетне школе оријентиринга са својим ученицима. Зграде по принципу 

горепоменутом бројиш. Е то је мој мало дужи извештај са једне градске спринт трке. За разлику од нашег 

правог стадиона-шуме и ова врста оријентиринга може да послужи као добра вежба до следеће „праве― трке 

по изохипсама, за одржавање кондиције али и техничког тренинга у коме доминирају елементи доношења 

брзих одлука и правих решења када се у шуми налазите на терену са много комуникација.  
Утрчавам у циљ. Видим Дућака у живом разговору са професорком Јеленом која је недавно „матурирала― у 

побединој школи и планинарске оријентације и оријентиринга, а каквој се ту разлици ради само њени аутори 

знају!?  Осврћем се ка последњој КТ, видљивој са циљне линије, не били угледао још којег супарника.  

„Јоцо које време?―, „Нисам још чекирао―. Одлазимо до обрађивача података Ивана Тодоровића. „21:35― рекох, 

„22:49― одговори Јоцан, „А ти Буквићу?―, „21:43―, „И тебе сам добио!―, „Ниси. Ја сам се пребацио из М60 у М50!― 

До проглашења победника, где су посебне награде и пехаре примили  бројни студенти београдских факултета 

који су узели учешће на своме првенству, сачекасмо уз освежење Иванове кајсијеваче, под граном тек 

расцветале липе, да се  нас двојица попнемо на победничко постоље. 

Борислав Стевановић 
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ВЛАСИНСКО ЈЕЗЕРО  
 

У потпуности сам се припремио да у суботу 14.маја, одем до Кикинде где су „Кинђе― припремале ПОТ  у 

оријентирингу(!?),  када ме предузимљиви председник ОК –а, Драгиша Бауер обавештава да је обезбедио за 

све регистроване чланове Клуба,  одлазак на Власинско језере где ће се одржати Првенство Србије у 

оријентирингу на средњим стазама  . Прва спорстка карта терена око Власинског језера урађена је у јесен 

2014 од стране водећих чешких стручњака из картографске агенције „Холидеј меп― када је одржан „Куп Росе― 

где је учествовало око деведесет такмичара из Србије и Бугарске. Једини представник нашег клуба је  био 

Јосип Дућак, који је у своме извештају више говорио о неколико „успешних― пропадања у тресетиште  и као је 

добио „фенси тату― по ногама од лозе купине урасле у високу папрат које су овладале свим отвореним 

површинама где су трчали, него о квалитету такмичарске стазе и карте. Зато сам се одлучио  да пре поласка  

заборавим Јосипове утиске, па  да се опустим читајући  један диван, помало романтичан текст из 1965године, 

из пера Слободана Станковића вође екипе ПД―Поштар― из Новога Сада са првенства Србије на овим 

просторима: „Пробудила нас је јутарња свежина.Језеро мирно, дрвеће обасјано сунцем изгледало је као 

изливено од олова... Била је то изванредна слика,слика која се ретко, или можда само једном, доживљава. 

После доручка постројили смо се и негде око осам и по, под пуном планинарском опремом, кренули на 

такмичење. Стартовали смо једанаести. До прве контролне тачке, а по карти била је у једном потоку, 

раздвајало нас је пет сати хода. Кренули смо путем који је водио уз саму обалу језера. Одморни и 

расположени ишли смо доста брзо, али у исто 

време смо и жалили што се незадржавамо, него 

само пролазимо кроз тако дивне пределе. Убрзо 

смо се морали пењати уз планину.......Прошли смо 

поред неколико села. Сада је требало спустити се 

до потока. Како је било врло стрмо, ишли смо 

трчећи.....Остатак пута до нове контролне  тачке 

провели смо угодно. Пошто смо од контрполора 

добили потпис, требало се попети на највиши врх у 

околини, Велики Стрешер, висок око 1875м. 

Морали смо ићи још два сата.........Идући поред 

потока наишли смо на цркву.Ту смо се одморили и 

ручали...-Треба пожурити, рекао је Мића, да пре 

мрака стигнемо до Врле.―  
 И након педесетак година у своме блогу један од карловачких асова оријентиринга, Александар Петровић, 

свој извештај започеће попут Слободана. Његове импресије прочитајте  за крај овога текста.  

За занимљиво и неизвесно такмичење на познатом излетишту Власинског језера нису се потрудила ни 

пловећа острва, ни „водени бик― са својом ноћном риком, ни никад неухваћени али често у маштама 

риболоваца виђени сом од преко 100 килограма, него рељеф који чини Прејстојчева Махала јужно, Полом 

североисточно, Прочовалци северозападно на висина 1200-1400м.са главним ослонцем на Власину Рид. 

Начиниле су га бујице што се снажно сливају са Чемерника да би утихнуле у долини, претварајући ту водену 

масу у хиљаде поточића-вододерина пред самим током Власине, који када се умире, пресахну, притаје, и само 

чекају да их „узнемере― плашљива дивљач и борбени љубитељи карте и бусоле. Речни токови су у раном 

пролећном периоду били у пуној снази али како је зима била са мало снежних падавина нису битно утицала на 

измену рељефа, док су мочварна подручја била  сува или са тек нешто влажне и плитке млаке. Али река 

Власина, која је за нас пречане виђена као Стражиловачки поток, на своме дну је још увек носила опасност, 

коју су неки такмичари и искусили покушавши да је на строгом азимуту прегазе, да би при томе утонули до 

прса у наталожено блато. Да подсетим да на месту где се данас налази Власинско језеро у прошлости се 

налазила тресава, позната као Власинско блато, са шеваром, трском и само местимичним воденим 

површинама и извирала река Власина. Вегетација је у периоду одржавања трке тек у фази развоја тако да је 

видљивост била добра. Доминира брезова, букова и оазе зимзелене шумe. Доста је и полуотвореног тла са 

повременим жбунастим растињем које није ометало трчљивост. Главна путна мрежа солидно развијена али у 

шумском делу је оскудна. Постојала су подручја где је било и доста оборених стабала али је организатор то 

означио шрафуром 710.0 кроз коју није било забрањено кртање. Терен је изузетан и један од технички 

најзахтевнији код нас и по тој захтевности подсећа на мађарску „Клеку―.  

У суботу су одржане квалификационе трке које су дефинисале пласман такмичара где је био принцип да први 

у квалификацијама стартује последњи. Страни такмичари су наступили на почетку стартне листе без обзира 
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на пласман у квалификацијама. Овога пута старт у 73 (Бора) и 75 (Јосип) минуту 

нас је спасао да не будемо  на терену по великој киши где се налазила већина 

такмичара, која је управо почела да пада, после нултог старта. Навикли смо oд 

стотина такмичења да будемо премокри, блатњави, изповређивани од честих 

падова али нам тада није требало нешто од помоћних средстава што је 

физиолошки неминовно у златном животном добу- наочари. Када их прекрију 

капи кише остаје вам две ствари; да се „шлепате― што ни када сте започињали 

са овим спортом нисте радили или; да идете строгим азимутом јер једино 

можете да уочите линију која спаја две КТ, а шта је између, то нећете сазнати са 

карте, него само прелазећи терен. Поштеђени ове пошасти убрзо ме Јосип 

достиже, па заједнички, уз конзензус, прелазимо предвиђену трасу за 

квалификације.  
Да би финална борба, која се одиграла у недељу за наслов најбољег у Србији на 

средњим дистанцама у ветеранској категорији М65, добила на дражи, у многоме 

се потрудио организатор који је исте такмичарске стазе као и нама, одредио и за 

нешто млађе М60 и нешто старије М70 оријентирце а стартовали смо на два 

минута размака. Тако смо добили такмичарску динамику и много надмудривања 

када смо се нашли на том терену богатим микрорељефом, где смо обојица (М65) 

показали своју доминацију. Тек у завршници Јосип ме сустиже,  у можда боље 

изабраној варијанти од КТ 8 на КТ9, где се одлучио да иде много дуже, али 

путем брже напредујући, него ја скраћивајући трасу кретања, ломећи  азимут, 

прелазећи мало горе мало доле, кроз на први поглед, лако премостиве 

вододерине. На крају за 1 минут и 58 секунди предности  побеђује нешто млађи 

карловчанин. 

Пре него што кажемо 

до скорог виђења 

Власино прочитајмо део утисака из дневника 

Александра Петровића: „Лежим. Жмурим. Први пут 

ме греје Власинско сунце. Слично оном на 

Дурмитору, греје и хлади у исто време. Птице 

неуморно цвркућу, немогуће их слушати. Сву ту 

идили квари бука шутирања лопте, галама деце. 

Млади Стражиловчани који још увек оријентиринг 

доживљавају као игру и забаву са другарима.― 

А на такмичарској стази која није обухватила ни 

врх Чемерника ни ХЕ Врла 1,2 , ни дан, ни ноћ, 

него 36 минута на  потезу Власинских вигњева, 

изгледаће овако: ―Ја сам стартовао такође по 

киши, саму карту сам узео из трећег пута, све су 

биле натопљене клизаве лепљиве једна за другу, 

ту ми је већ скочио притисак. Контроле су се 

ређале, било је грешака, али сварљивих, по 

завршетку трке помислио сам, ако је ово било за 

квалификације шта нас тек сутра чека. У суштини 

терен је доста спор, што говори да је победник у 

обе групе ишао 9 минута по километру стазу од 

3,4км„ 

Почетак приче о финалној трци Александар  овако започиње: ―Други дан су мe пробудиле неуморне птице и 

лепши дан него предходни, киши се није дало тако да је сигурно било да ћемо трку завршити суви. Овога пута 

је стаза била дужине ваздушне линије 5,4км и након доброг старта долази да сам на дужини од 9 кт до 10 кт 

пермутовао сам једну увалу раније од стварне у ту почео да тражим контролну тачку и тако читавих 5 минута, 

за то време стижу тркачи који су стартовали после мене....све укупно 15 минута грешака је недопустиво, али и 

то je део овог спорта мада је уживање у истом преовладало.―  

На крају се „пречани― пребројали. 

Борислав Стевановић 
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ГЛАВИЦА 
 

Такмичења у оријентирингу на теренима Фрушке горе око планинарског дома Занатлија на Главици биће увек 

занимљива, почев још од 1982 г. када је Вребац Владимир-Влаја за потребе традиционалног такмичења 

„Меморијал Др Радивоја Симоновића―, израдио прву спортску карту размере 1:15000/10м.,  а постављање 

такмичарских стаза на војној педесетици или двадесетпетици отишло у историју. То је било најпријантније 

изненађење љубитељима нордијске оријентације те године у Војводини, знајући да Влаја своје знање у 

реамбулацији није стекао на курсевима у Мађарској него само кроз упутства које је добио од Предрага 

Затезала, па уз свој танани осећај за изохипсе и уз природни алтиметар, због чега су карловчани још од 60-тих 

година стрепели када се његова екипа појави на такмичењу, картира за то време врло успешно, један од 

најзанимљивијјих терена фрушкогорја за овај спорт. Само они планинари који су се чешће кретали, најслабије 

уочљивом и најслабије одржаваном црном маркацијом, могли су уочити сву рељефну разноликост и 

занимљивост овога подручја. И они на Буковачком маратону које не понесе адреналин одмах по старту, па 

крену натанане, да би већ при прелаксу потока, ушавши у тунел липово-храстових грана, са обе стране пута 

уживали у том необично избразданом рељефу подно Вилине водице. Маја 1991 године, агилни председник ОК 

Стражилово, Ненад Лончарски, ангажује три руска реамбулатора и румуна Иштвана Фелдија који картирају 

преко 10кв.км ових терена, све од Главице до Астала и од Вучјег дола до Буковачких ледина, чиме овај 

предео, сада под називом „Савина вода―, добија свој коначни картографски изглед.   

Недељa 22.маја 2016. Дан који 

СПЦ обележава пренос моштију 

Светога Николаја. На трен у 

мислима  отплових  до манастира 

Ђипше, па се испуњен лепотом 

фрушкогорја од истока до запада, 

вратих до планинарског дома 

„Занатлија―. По први пут те 

године, после кишних недеља, 

изгледало је да се пролеће најзад 

појављује у свој својој пуноћи, у 

свежем мирису мајског јутра. 

Опколи ме толики мир, толика 

чистота фрушкогорске шуме, да 

не приметих ни начичкане 

такмичаре пред рампом која је 

била имровизовани такмичарски  

центар, у коме сте добијали разне 

информациоје од којих је била једна најважнија-стартујете по личном нахођењу. Одговор што у недељу ујутру, 

пре поласка,  не пронађох стартне листе на сајту О групе, али зато прочитах уредно послат извештај са ноћног 

спринт такмичења за Мајски дан Авале одржаном 21.05 од 21,00 у Шумицама (Београд). Око шездесетак 

учесника!? Најављено Школско Универзитетско првенствo Србије у оријентирингу, почетком године уредно 

уведено у календар такмичења ОСС, обавештава нас Билтеном бр.1, недељу дана пре трке, о свим техничко 

организационом подацима, да би убрзо пристигао и Билтен бр.2, из кога сазнајемо дужине стаза, али и да је 

УШПС такмичења за ову годину незванично. Организатор (АОК Нови Сад) трке поред категорија за узраст 

оријентираца који се школују у овим образовним установама  придодали и  категорију намењену њиховим 

предавачима и тренерима - М35+ иМ60+.  

Права је штета што се на старту, који се налазио 500м од дома на гребенском путу за Астал, окупило свега 

педесетак учесника из Новога Сада, Сремских Карловаца, једном такмичарком ОК „Нештин― и једним 

такмичаром из Ирске. Такмичарска стаза за категорију М35+, од 4500м  са успоном око 280м  по 

занимљивости је имала својих успона и падова. Прва трећина врло занимљива, са бројним варијантама 

кретања (КТ1-КТ5), па следи, непотребно спуштање на технички незахтевну контролу (деоница КТ5-КТ6) која 

се налазила у Вучјем долу скоро код Пиварског потока. Онда поново долази занимљивји (КТ6-КТ7) део трке 

где и поред успона( јер морате се вратити до Главице) који је нормално  физички захтеван  тражио је  и знање  

технике оријентиринга. Морали сте добро знати коју изохипсу „пречкате―. Ако је конкурент само педесет 

метара изнад вас на добром азимуту са тачним проналаском контролне тачке, на коју ћете и ви стићи пар 

минута касније, у даљем току трке почећете несвесно, мало обесхрабрени, успоравати кретање баш када је 

организатор  подигао  технички  ниво  постављајући  неколико  занимљивих  КТ.  И  за  сам  крај,  једно  мало 
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разочарењe, јер смо имали да се ―истрчимо― (КТ9-КТ10). То ће бити демагошки и већ одомаћени израз 

постављача стазе, када не зна технички да реши завршницу, па вам је следило скоро 800м сувог трчања, 

према последње две контроле. На крају време од 76,08 спрам Дућакових 90,18. Другарски реванш за Власину. 

Сва та лепота оријентиринга, диван мајски дан, награде организатора АОК ―Нови Сад―, успешан реванш, 

поновни сусрет са ветераном ирског оријентиринга Патрик Фарелом уз чашу нашег рогатог „Гиниса― нису ме 

испунили као један ненадан сусрет. 

Након уласка на прву КТ под „строгим азимутом―  реших да се до следеће контроле мало поиграм са трасом 

кретања тј.варијантом иако ми је двадесетак метара ниже био пут који је лепо водио до нападне тачке за КТ2. 

Кренух најпре путем узбрдо и видевши да то не могу лагано истрчати пресекох кроз шуму ка нападној тачки, 

пруживши дуги корак, све више дахчући, кад одједанпут неки хук.....бучни клепет крила. Па нисам на кружној 

стази код карловачког старог Дунавa да моје табањање преко попадалих грана, заљубљени пар лабудова 

узнемири, па уз хук полете на великом Дунаву. У први мах нераспознах птицу, мислећи да сам срећник који 

сам видео уживо орла крсташа, али мала крила су говорила нешто друго. Убрзо слети на зовину грану тик 

неколико метара од менe. Препознао сам – ГОЛУБ ГРИВАШ. Последњи пут сам уживао видевши га пре две 

година у карловачком атару, спуштајући се сада већ непроходним „боктеровим― путем са Тошићеве њиве на 

чератском путу, ка Великој Раши, када је направивши два круга одлетео у то мало заостале, густе, багремове 

шуме на ободу ова два атара. Та мирноћа и тај поглед у коме нисам видео ни трунку страха које испољава 

животиња видевши човека ме је у први мах навела на помисао да није птица повређена. Не. Перје плаво сиве 

боје са ружичастом нијансом на грудима је у пуном сјају. А та његова огрлица – гривна што је чине беле мрље 

са обе стране врата дају ми изглед високог средњевековног дворјанина. Ову слику ће употпунити  јарко 

наранџанст кљун и црвене ноге.  

Живе широм Европе, осим најсевернијих предела. 

Насељавају и северозапад Африке, као и 

запад Азије, на истоку све до 

западног Сибира и Хималаја. У северним деловима 

Европе је селица, а у јужним станарица. 

У Србији је раније био редак и сретао се само у 

неприступачним шумским пределима. У другој 

половини 20. века се проширио на села и градове. 

Данас се често среће у баштама, иако је још увек 

дивља, плашљива птица. Раније је био селица у 

Србији, док је насељавао брдско-планинске 

предела са дугим и оштрим зимама. Данас се 

задржава у градовима током зиме, где може наћи 

храну за себе.  

Голуб гриваш углавном сe храни биљном храном. 

Најчeшћe јeдe свeжe лишћe скривеносеменица и 

лиснатог поврћа којe скупља у пољима, вртовима и 

с травњака. Јeдe и житарицe, орашастe плодовe 

и воћe. Током јeсeни сe храни и смоквама и 

жирeвима, а током зимe пуповима воћака и грмова. 

Прeхрану поврeмeно надопуњава 

ларвама, мравима и црвима. Потрeбу за пићeм и 

купањeм задовољава тражeњeм отворeних спрeмника водe. Због свог начина прeхранe лако можe постати 

пољоприврeдним намeтником. Много пију воду, углавном због тога што је намају довољно у храни. Занимљиво 

је како пију воду, користе свој кљун као петао. Ево нам и одговора зашто је он ту на Савиној води Гнезди се 

углавном два пута годишње, у априлу и јуну, мада се јаја могу наћи и у јулу. Гнездо прави искључиво на 

стаблима, где женка снесе два бела јаја, на којима сама лежи, а мужјак је замењује само у изузетним 

случајевима. Инкубација траје 18 дана. Птићи остају у гнезду двадесетак дана, а након излетања их родитељи 

хране још 2—3 дана. Десетак дана касније се одвајају од одраслих птица и са младима од других парова, 

удружују у јата. Да сам можда кренуо једном варијантом где се користио пут који води поред каптаже, имао бих 

прилику да угледам и младе гриваше. Ето мене крајем јуна да се опет лепо поздравимо! 

Борислав Стевановић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- Часопис П У Т Н И К -------------------------------------------------------------------------------- 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%9B%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%BB


Страна 562 ____________________________________________________________________________________________________ број 95   

AUSTRALIJA ZA AVANTURISTE 

ODLOMAK IZ KNJIGE TEARS OF THE DAWN 

Iz poglavlja Dreamtime – Vreme Snivanja 
 

Ĉim su mi se oĉi otvorile iz dubokog sna, mnogobrojni zvuci su dopirali do mene; pevanje ptica, glasovi i tiha buka u 

pozadini. Oko mene, lišće je bilo na drveću, šareni cvetovi i uredno pokošena zelena trava. Gde sam bio? U raju? 

Onda su mi se osećaji povratili i sve je palo na svoje mesto. Spavao sam u Botaniĉkoj bašti u Brisbenu, koristeći moju 

putniĉku torbu kao jastuk, odmarajući se od putovanja. 

Doputavao sam u Brisben nakon što sam završio rad u Singapuru, ali mi je postalo dosadno u gradu – jedući Subway 

sendviĉe, igrajući golf, izvoditi noćne uspone na Kangaroo point i jednostavno biti turista. Uzeo sam auto na rent i 

odvezao se u Glasshouse Mountains, stubista Frog Butress, i Sunshine Coast za malo surfovanja. Pošto sam po 

prirodi nomad hteo sam da nastavim da budem u pokretu. Jedino nisam znao gde da idem. Zatim, jednog dana sam 

našao jedan penjaĉki vodiĉ u nekoj knjiţari i tog istog dana sam 

zapoĉeo dvodnevno putovanje autobusom, vozom i stopiranjem 

da bih došao do ARAPILES.  
Na sredini puta izmeĊu Adelaide i Melburna u ravnici Wimmera. 

Prerijska polja i poneka slana bara se šire radijalno prema svakoj 

strani horizonta. U centru, tamo gde mu nije mesto, nalazi se 

dugaĉka kamena uzvišica po imenu Arapiles, uzdiţući se 250 

metara iznad ravnice kao ruševina i rezultat nekog 

meĊuplanetarnog sudara. Stoji kao misteriozni straţar pustinje. 

Mnogim hiljadama godina ovo mesto je bilo dom uroĊenicima 

koji su ţiveli u skloništima omogućenim od pećina i klisura koje 

je ova kamena formacija davala. Oni su pravili oruţja i oruĊa od lokalnog tvrdog pešĉara – gladak, tvrd, orandţasto 

prošaran kamen koji je, isto tako, jedan od najboljih penjaĉkih podloga koje je priroda cementirala. Arapiles ima sve – 

ploĉe, previse, zidove, pukotine svih veliĉina, od prstiju do pesnice, bezbedne smeri, smeri sa izlaskom, lake smeri, 

teške smeri, sportske smeri i ne izostaviti…Muldoon i Punks in the Gym… 

Stigao sam sredinom jutra ne znajući šta da ocekujem. Nimalo nisam 

znao da, moja namera da tu budem svega pet dana, će da se produţi u 

moj boravak ovde sve dokle god mi nije izašla viza za boravak tri 

meseca kasnije. Takva je bila zavisnost ţivota u kampu The Pines. 

To je centralno mesto skupljanja oko Arapiles gde penjaĉi iz 

inostranstva i turisti dolaze da kampuju. Mesto je jednostavno – šumska 

podloga pod krošnjama borovog drveća sa bunarom za vodu, 

umivaonikom i zahodom. Mesto je za jeftin boravak, ali sa uvaţenim 

statusom i odreĊenim ambijentom mirnoće. Postoji priĉa koja kaţe da je 

najduţi boravak na ovom mestu bio 2 godine, ali isto tako šire se priĉe 

da je to moglo biti i jedna godina, pa i pet. Novi ZelanĊanin je zasluţio ovu nagradu; kaţe se za njega da je isto tako 

dobijao i ‗nagradu‘ kroz Natimuk poštansku kancelariju svake nedelje u vidu socijalne pomoći. Na jedan zamišljeni 

naĉin, The Pines bi mogao biti autralski odgovor ‗Hotelu California‘…moţeš izaći, ali ne moţeš nikad otići… 

Ĉim sam razapeo šator dobio sam penjaĉku svrab. Kamp je bio prazan, ali sam mogao 

da ĉujem glasove negde u daljini i zato sam otišao da se upoznam sa mnogim licima 

stene i smeri, i da vidim da li mogu naći nekoga da bih mu se pridruţio. To veĉe, nakon 

ispenjanog famoznog krova Kachoong, išao sam u krevet sa dobrim raspoloţenjem – 

vreme je bilo brilijantno a kvalitet stene još bolji. Izabrao sam nekoliko smeri za 

samostalno penjanje ujutro, ali nisam mogao zaspati u mojoj novoj okolini zbog 

razdraganosti duha i zato sam napustio moj šator još pre jutra i uputio se potrazi 

Maldoon-a. Kasnije tog jutra vratio sam se u kamp nakon što sam samostalno ispenjao 

11 smeri, uvukao se u moju mreţu za leţanje i ĉvrsto zaspao. 

Penjaĉi su ovde bili ustvari malo lenji i niko se nije ni pomerio do polovine prepodneva. 

Popriĉao sam sa obliţnjim penjaĉem dok je on pripremao sebi doruĉak. Bob Scheier je 

bio sliĉan meni u mnogim pogledima – miran, razborit, voleo je skakanje padobranom, 

skakanje padobranom sa stene (base jumping-prim. prev.) i samostalno penjanje. On je 

došao iz Kanzasa. Ovakva mesta kao ovo su skupljala zajedno istomišljenike i pre dugog vremena dogovorili smo se 

da udvojeno-samostalno ispenjemo The Bard sledećeg jutra. Penjali smo samostalno jedan ispod drugog vijugajućim 

smerom  po  strmini  kao  par  veverica  koje  traţe orahe.  Udvojeno-samostalno  penjanje je  neobiĉno, pravilo  me je  
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nervoznim, jer dok sam bio 200 stopa iznad Boba, moj pad bi izazvao slobodno padanje nas obojice, plivajući 

zajedniĉki kroz vazduh do prašnjave podloge. Ovo je bilo samostalno penjanje sa odgovornošću. The Bard je pokazao 

uznemirujuću izloţenost na najvećim rukohvatima što se mogu zamisliti, izuzetno za relativno jednostavan uspon. 

Kasnije, Bob me je pozvao na doruĉak sa kajganom i moje oĉi su se osvetlile na pomisao o vrućoj hrani – moj 

uobiĉajeni doruĉak se sastojao od kornfleksa i vode. 

Uskoro sam nauĉio da kad penjaĉi napuptaju kamp onda se organizuje skup, tako da se ugrabi prilika da se svi 

viškovi hrane ili nameštaja podele onima koji ostaju. Ja ne putujem noseći mnogo opreme i zbog toga sam ugrabio 

prevoz do grada da bih kupio raznovsrnu odeću, ćebad, šerpice i pribor za jelo u lokalnoj prodavnici milosrĊa. Jednom 

nedeljno, većina penjaĉa bi odšetala do obliţnje, dva kilometra udaljene, farme da bi se snabdeli domaćim 

proizvodima. Farmu su drţali Reg i Hazel, prijateljske i ljubazne osobe koje su rado davale razne male poslove 

planinarima u zamenu za organski proizvedenu hranu, koja bi ih odrţala do kraja nedelje. Priĉe o teškom ĉupanju 

korova su bile uĉestale, dok se jedan penjaĉ našao na pravom mestu u pravo vreme kada je trebalo oteliti jednu 

kravu. Svako se nadao malo bolje interesantnom poslu nego što je bilo plevljenje povrća. 

Skoro svako veĉe sam se vraćao u kamp sa snopom granĉica pokupljenim po ţbunjevima, koje sam koristio za vatru 

da bih si ugrejao šerpicu moje organske supe. Šerpicu nisam nikad prao, samo sam je nadopunio svakog dana sa 

sveţim organskim povrćem, vodom iz busenog bunara i provrio na vatri. Posle veĉere bih se smirio i skupio u 

slamarici koju sam ogrebao od nekoga ko je odlazio. Bog zna koliko je bila stara. Nije me bilo briga – bila je udobna. 

Isto tako, nabavio sam i jednu staru sofu koja je ĉak imala i svog liĉnog misa u rezidenciji da trĉkara po unutrašnjosti. 

Ubijao sam vreme tako što sam vrlo rado plašio tog miša dok je pravio buku unutar sofe. Tako sam ga jednog dana 

poplašio i više ga nisam ĉuo. Bio sam raskidan krivicom, mislio sam da sam ga sluĉajno ubio. Obradovao sam se 

sledećeg dana kad sam opet ĉuo šumove unutar sofe – više ga nisam plašio. 

Svako veĉe kad su svi ostali polegali, sedeo sam pored vatre, sam, izuzev oposuma u drveću koji su nestrpljivo ĉekali 

priliku da preturaju okolinu traţeći hranu. Iako sam ja ranoranilac, volim da sedim pored vatre, sam, razmišljajući o 

dogaĊajima dana, mom ţivotu, samostalnom penjanju – ima toliko mnogo odgovora koje treba pronaći na mnoga 

pitanja. Posmatrao sam plamen i njegove neprestane promene oblika i njegovo plameno podizanje u mirnoću noći. 

Moţda bi ovo bilo vreme kad bih saznao taĉno ko sam ili šta je to što ja pokušavam da postignem. Posle otprilike 

jednog sata plamen bi se ohladio, ţeravica bi izgubila sjaj i onda bi to bilo vreme za odlazak na spavanje. 

Arapiles udomljuje nekoliko hiljada uspona; neki penjaĉi traţe prolaze kroz mraĉne, uzane pukotine koje su postale 

zaboravljene tokom vremena. Jedan uspon bez premca je bio Quo Vadis, zavodećih strmina; njegovo ime je 

odjekivalo izmeĊu borovog drveća i delići informacija su se mogli dobiti, ako je neko ţeleo da 

prisluškuje…gladak…varljiv…preteţak za svoju gradaciju… 

Linija Quo Vadisa po objektu u obliku srpa na vertikalnoj steni 300 stopa iznad kampa. Njegov sused, Scorpion Crack, 

je još više oĉigledan: pukotina koja je podelia vrh stene na dva dela. To je linija koja najsnaţnije zapadne u oĉi na 

Arapiles. Beskrajne, epske priĉe su bile razlog što sam postao nervozan zbog mog samostalnog penjanja na strmoj 

steni. Ali pošto imam preko 300 samostalno ispenjanih smeri poĉeo sam osećati 

nedostatak odgovarajućih uspona realnih gradacija. Priĉa se da je Peter Croft 

(penjaĉ iz Kanade) bio ovde pre nekoliko godina i da je samostalno ispenjao 110 

smeri u jednom danu, noseći sa sobom ništa drugo nego nekoliko šargarepi. 

Jedno jutro, odluĉio sam da smirim svoje zle duhove i krenuo sam u pravcu stene joĉ 

za vreme mraka sa glavom punom endorfina. Eurydice smer je ispenjana za 

dvadeset minuta. Na vrhu, sedeo sam na polici ispod zadnje deonice i posmatrao 

nebo koje je sazrevalo bojama i toplotom. 200 stopa ispod u kampu niko još nije ni 

pomislio da se budi i poĉeo sam da se osećam smireniji. 

Baza smera Scorpion Crack je bila previše široka za moje borbene pesnice; sve je to bilo za ruke i noge, malo ruţno i 

zastrašujuće, specijalno kad je bezbedna polica bila svega nekoliko stopa široka iznad vertikalnog pada od 200 stopa. 

Borio sam se za put nagore kroz pukotinu opirući se telom dok nisam uspeo da osiguram pesnicu, zatim još jednu, 

bušeći u prazne kamene otvore. Uzdizao sam se glatko, sada sa dobrim ritmom, dok sam se pribliţavao vrhu stene. 

Nervi su poĉeli da se tresu, ali ĉvrsti rukohvati posle ĉvrstih rukohvata su dolazili jedan za drugim bez velikog 

uznemirenja. Lak silaz je vodio do baze Quo Vadis-a. 

To je to…stanje mog uma je poćelo da se lomi. Moram uspostaviti kontrolu moje podsvesti zato da prebrodim površni 

strah roĊen iz priĉa drugih penjaĉa. 

Sedeo sam na polici sa skrštenim nogama i bacio sam pogled preko ravnice pre nego što sam zatvorio oĉi 

pokušavajući da uĊem u zamišljenu uroĊeniĉku duhovnost nadajući se pokazatelju. Kad sam otvorio oĉi napustio sam 

dreamtime-vreme sna i poĉeo sam se penjati nagore i ustranu uzduţ srpa Quo Vadis-a  u sanjalaĉkom transu, sa 300  

stopa vazduha ispod mojih nogu. Na vrhu stene sam se osećao smireno, pokorno i nedodirljivo dok sam gledao široko 

kontinentalno prostranstvo Australije. 
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Dani su prolazili. Ponekad sam odšetao do zanemarenog juţnog kraja stenjaka, pola sata udaljenom. Pronašao sam 

perfektnu varijantu za solo uspon po imenu High Kicks, smer sakrivenu iza krošnji eukaliptus drveća. Jedan usamljeni 

zid preĉio mi je pristup jednoj primamljivoj ravni visokoj oko 25 stopa. Zatim jedna šargarepa (carrot) me je pogledala 

pravo u oĉi. Ne, ne šargarepa na koju vi mislite – u Australiji carrot je jedan stari klin kojem je potrebna specijalna 

vešaljka da bi se proturio karabiner. Specijalne vešaljke se drţe u kesi sa praškom krede. Provizorno pravilo: ako je 

prisutan carrot klin, tu će biti i teška deonica. U sledećem momentu moje lice je bilo u prašini. Srećom, prizemljenje 

nije bilo previše loše, odšantao sam nazad u kamp sa parĉetom koţe koji mi je visio sa dlana. Moji prijatelji, Stuart i 

Guy, su preporuĉili da oĉistim povredu ali sam ja odbio sve dok nisam popio jedan dobar gutljaj jeftinog viskija koji je 

dao Guy. Legao sam dole na šumsko tlo i onesvestio se dok su oni koristili neki oštar alat da izgrebu prljavštinu iz 

šake i uĉvrste koţu nazad. Danima sam hodao oko kampa sa rukom zavijenom u staru, zamazanu majicu…ali to me 

nije zaustavilo od stavljanja ruku u pukotine stene. Poĉeo sam podivljavati. 

Ako se ostane dovoljno dugo u ovom, The Pines, kampu, promena sezone i godišnjih doba poĉinje biti primetna. Noći 

padnu brţe, kiše poĉinju padati sve ĉešće i dnevne temperature se snize. Prašinom pokriveno tlo poĉinje da se zeleni; 

kenguri se pojave ispod borovih krošnji i uopšte celo mesto poĉinje mirisati sveţe i prirodno. Broj penjaĉa se 

postepeno smanjuje njihovim odlaskom u toplije predele, Kvinslend, ili ĉak i svojim kućama u severnoj hemisferi. 

Ciklus ţivota pristigne ĉak i u ovakav raj kao što je ovaj, i baš ove godine kiša je bila posebno uporna u padanju. 

Postao sam nezadovoljan vlagom, a najveći deo mojih prijatelja je već otišao. I ja sam hteo da odem, ali, kao uvek, 

zaraţen penjaĉkim namerama, uvek postoji samo još jedan uspon… 

Nije bilo od pomoći ni to što je smer na koju sam bacio oko bila teška isto kao bilo koja druga gde bi trebalo koristiti 

uţe. To je bio previs od samo 60 stopa! Popeo sam se koliko god sam mogao višlje i kad su mi se ruke poĉele 

umarati od napora drţanja spustio sam se nisko i skoĉio sa stene. Odluĉan da ispenjem smer, nakupio sam i napravio 

gomilu od šiblja da bih to iskoristio kao strunjaĉu u sluĉaju pada. 

Moja viza je gubila rok sledećeg jutra; to mi je bio poziv za buĊenje da je došlo vreme za odlazak. Zapakovao sam 

svoje stvari i predao moj nasleĊeni nameštaj drugima, ali u umirujućim satima u kampu The Pines našao sam sebe 

idući u pravcu još jednog pokušaja uspona. 

Penjao sam previše na mestima, nekim dobrim, a nekim ne baš; znao sam rukohvate i odrţavao sam ritam i 

samouverenje na visikom nivou. Penjao sam se sve višlje, ĉineći nepovratno snaţne pokrete da bih dostigao jednu 

previseću ravan, zaustavio sam se za momenat i bio uhvaćen u jedan od onih samrtnih momenata neodluĉnosti; 

penjaĉi ih mrze, solo penjaĉi još više…trebao sam reskirati i nastaviti brzo, ali nisam – mrljao sam okolo predugo tako 

da je laktiĉka kiselina preuzela moje ruke. Blenuo sam dole prema onoj gomili naslaganih granĉica, zatvorio sam oĉi 

dok sam osećao moju snagu da izmiĉe, prsti se ispravljaju…Nomadski ţivot ili ne, bilo je to vreme da se ide kući, na 

jedan ili drugi naĉin… 
 

Komentar: Arapiles se nalazi nedaleko od grada Ballarat u zapadnom delu drţave Viktorija. Stena je jedna od 

najpopularnijih mesta za sve vrste penjanja, od lakih pešaĉkih do onih najteţih za koje je potrebna istinska telesna 

sposobnost i visoko tehniĉko znanje alpinistiĉkog penjanja. 

Alpinistiĉka škola iz grada Katoomba ovde redovno odrţava penjaĉke tešajeve u trajanju od jedan dan do punih 

sedam dana, kako ko ţeli. 

U bogatoj mitologiji australskih aboridţana-uroĊenika Dreamtime -Vreme Snivanja ili The Dreaming - Snivanje je 

period u kome se stvarao svet, period kada je svet dobijao oblike i kada je zapoĉinjao ţivot. Za vreme snivanja preci 

ljudske rase su stvarali izgled zemaljskih regiona, oţiveli su prva ljudska biĉa i uĉili su ta bića kako da ţive. 

Aboridţinali veruju da su duhovi praistorijskih bića spavali u dubinama zemlje i da su se pojavili na površini zemlje za 

vreme snivanja. Kako su duhovna bića lutala zemljom, tako su uzimali oblike ljudskih bića, ţivotinja, biljaka, zvezdi na 

nebu, vetra, kiše  i drugog…  Za vreme  njihovog epskog  putovanja  stvarali  su  planine, ravnice i druge, kao što mi 

danas kaţemo, prirodne formacije. Isto tako zasnovali su i zakone po kojima buduća ljudska rasa treba da ţivi. 

Kad su praistoijska bića, s vremena na vrema, prilegla na vlaţno i mekano kamenje ĉesto su tu ostavili otiske svoga 

tela. Aboridţinali veruju da praistorijska bića još uvek ţive na tim mestima gde su ostavili liĉne otiske. Duboko u 

zemljinoj utrobi oni su ostavili razne moći – ukljuĉujuţi i ‗duhovno dete‘ koje uzme ljudske oblike kroz oca i majku na 

zemlji. Jedan od naĉina na koji se ljudska rasa odnosi na praiskonska bića vremena Snivanja je kroz duhovnost dece. 

Snivanje se nije završilo za vreme ili nakon kreacije, duhovnost dece je za uvek. Kad se ţivot ţivih bića završi – duh te 

osobe se vrati pod zemlju da bi se opet pojavio u nekoj drugoj formi. Preiskonska bića i savremena bića su na taj 

naĉin povezana zauvek. 

Osećam potrebu da objasnim mitologiju australskih aboridţina-uroĊenika zato što je neizbeţno da se ta mitologija 

protkano provlaĉi kroz moje priĉe o australskim predelima, mada ja nisam nikakav autoritet od znaĉaja na temu 

mitologije. Sve je, jednostavno, deo ovdašnjeg ţivota. 

Autor: Jules Lines; Prevod i komentar: Zvonko Đaić 
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КАВКАЗ 

1. део 
 

Пре 50 година организована је прва југословенска експедиција чији је задатак био да освоји врх Ушба на 

Кавказу и да тако обележи 90 година организованог планинарства у земљи. Експедиција је имала девет 

чланова а њен вођа је био др Франц Сракар. Од наших, учествовали су Звонимир Звоне Блажина и Жика 

Градишар обележавајући тиме 15 година „Радничког―. Пошто су сви учесници били врхунски алпинисти, 

изузетно тешко пречање Ушбе није било нерешив проблем па је годишњица 27. јула 1964. успешно 

„прослављена―. 

Идеја ми је била да, ове 2014, обележим 50 година од тог успеха, с обзиром да су у њему учествовали наши 

чланови, а и због чињенице да је ове године „Раднички― напунио 65 година, и да сам ја већ 25 година у њему. 

Неопходно је да споменeм и то да ми је Звоне Блажина био ментор. Намера ми је била да експедицију 

реализујем на исти начин као и они пре 50 година: најпре би се ишло на аклиматизацију на Елбрус, онда до 

базног кампа Шељда а одатле би се ушло у Грузију до подножја Ушбе и потом на успон. Са многим 

алпинистима сам разговарао на ову тему али је мало ко био спреман и да размишља о оваквом подухвату. 

Ипак сам са председником Комисије за алпинизам ПСС-а, Слободаном Жарковићем, успео да формирам 

екипу за успон. Међутим, ту се појавила војно-политичка препрека која се практично није могла савладати. 

Због „полуратног― стања између Русије и Грузије експедиција се мора пријавити два месеца унапред са свим 

подацима учесника. Наша екипа је била састављена искључиво од жандарма и специјалаца који дозволу за 

годишњи одмор добијају две недеље пре термина, а Никола Ђурић, који је такође био у комбинацији, управо 

беше добио друго дете па није могао да се укључи. Експедиција је планирана скоро годину дана уз 

прикупљање информација од великог броја људи. Ипак, највише информација које су се показале и 

најкориснијим добио сам од Лазара Попаре. Нисам желео да толики рад буде узалудан па сам на пут кренуо 

12. јула, сам. Циљ ми је да успон на Елбрус буде прва фаза а да у другој, догодине, реализујемо планирани 

успон на Ушбу, али из Грузије - тамо се не постављају никакви услови за успон. 

До Минералних вода сам дошао авионим уз преседање у Франкфурту и Москви. Пут сам наставио комбијима 

са којима сам стигао до Терскола у подножју Елбруса. Терскол се налази на 2100 метара а на аклиматизацију 

се иде на Чегет. Обзиром на поменуте односе са Грузијом, могуће је доћи само до првог врха који је на 3461м 

и који се зове Азаугичечегеткара.  

Због времена које се нагло погоршало, 

стигао сам само до гребена високог 3400м. 

Даље погоршање времена ме је натерало 

да се жичаром сјурим у долину. Сутрадан 

сам поново кренуо на аклиматизациони 

успон. Време је од раног јутра било лоше 

па сам се попео жичаром. Нажалост, 

резведравање је остало само моја пуста 

жеља, па сам на врху жичаре потражио 

заклон. Нашао сам га испод терасе 

ресторана, на око 3000м, и ту сам скоро 

два сата на телефону гледао неки филм. 

Парадоксално, зар не? Суснежица и 

измаглица су смањиле видљивост на 

тридесетак метара па нисам могао 

уживати у призору. У међувремену је наишао један Пољак, Грегор, коме се свидела моја идеја о успону на 

Елбрус па смо се договорили да сутра кренемо заједно до Пријута где би нам била база. 

Сутрадан смо кренули до села Азау а одатле жичарама до највише станице Гарабаши. Поглед из жичаре се 

пружао скоро целом долином реке Баксан. Дан је био диван али су се већ појавили неки облаци. Одмах по 

доласку у Гарабаши нашли смо ратрак и пребацили се до Пријута где смо се сместили у контејнерима. На 

висини од 4100 м такав смештај се може сматрати изузетним. Власник наше групе контејнера је адаптирао 

један контејнер у кухињу са трпезаријом. Огромни прозори током оброка омогућују фантастичан поглед на 

Кавказ.  Чим смо се распремили, кренули смо на аклиматизацију. 

Успео сам да стигнем до 4500 м када се спустила као тесто густа магла. Видљивост је за пар минута спала на 

десетак метара. Грегор је још раније остао на ћаскању са неким Украјинкама, па сам га изгубио из вида. Нисам 

хтео да ризикујем даљим успоном па сам полако кренуо назад. Захваљујући ГПС-у сам знао где да скренем ка 

контејнеру  јер сам  у оним  условима могао  завршити у  Гарабашију. У контејнеру  сам затекао  Грегора који је 
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показивао прве знаке висинске болести. Договорили смо се да сутра ујутру одлучимо о наставку успона. Ујутру 

се осећао још горе па је сишао у котлину а ја сам наставио са аклиматизацијом. Дан је био сунчан, и то 

претерано. Чак и са ски-наочарима није било пријатно гледати. Више од пола пута сам прешао жмурећи. 

Поглед на Ушбу је 

био фантастичан.  

Тог дана сам се 

попео до 5000 м, а 

онда је почео јак 

ветар који је носио 

смрзнут снег који ми 

се и поред маске 

попут иглица 

забадао у лице. 

Издржао сам 

петнестак минута па 

сам кренуо назад. 

План ми је био да 

преноћим и да 

ујутру сиђем до Гарабашија да бих потражио некога са ратраком ко би ме у раним јутарњим сатима избацио до 

5000 м одакле бих потом продужио на Еблрус. Нажалост, сутра на Гарабашију сам сазнао да се мој план ипак 

неће остварити па сам покушао да направим други. У оближњој бућки, цистерни прерађеној за боравак, нашао 

сам групу Руса која је планирала да сутрадан ратраком оде до Стена Пастукхових. Планирао сам да им се 

прикључим па да онда наставим до Елбруса. У датим околностима, нисам имао избора. Нажалост, сутрадан је 

од раног јутра дувао јак ветар са суснежицом. Видљивост је опет спала на десетак метара, тако да је и овај 

план о успону на Елбрус пропао. Андреј, један од тих Руса, је преко интернета проверио прогнозу и установио 

да ће време и наредних пет дана бити исто. Нажалост, имао сам само три резервна дана. После срдачног 

поздрављања са овом симпатичном руском екипом, кренуо сам назад до Терскола. Резервне дане сам провео 

у успонима на Чегет и Когутај и у шетњи долином Баксан и Адил Су. До Минералних вода сам поново ишао 

изузетно популарним Газ комбијем. Због лоше организованог превоза сам одлучио да до аеродрома стигнем 

што пре, и по сваку цену. Наиме, у комби се сигурно улази само на почетним станицама а следећи – кад дође. 

Лакше би ми било да сам поломио ногу него да сам пропустио превоз. Зато сам пристао да се у последњој 

етапи возим на хоклици. До Београда сам стигао 1. августа са преседањем у Москви и Бечу.  

На крају, треба да кажем да је ово било сјајно искуство. Први боравак на Кавказу на тој висини се завршио без 

последица. Штета што ипак нисам успео да се попнем на Ељбрус али за утеху, ни Хилари то није успео. У 

сваком случају, успон на Ушбу из Грузије ћу покушати да организујем догодине. Надам се да ћу бити боље 

среће. 

Тихомир Војновић 
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NAJVIŠI VRH ANTARKTIKA 
 

Da postoji neki planinarski kviz verujem da bi mnogi planinari imali poteškoća sa pitanjem: koji je najviši vrh 

Antarktika? Koliko je visok? Ko ga je prvi put osvojio? 

Kviska bi mogao da uloţi samo neko ko zna da se ove godine navršava tek 50 godina od prvog uspona na najviši vrh 

Antarktika. Podsetimo se da je prvi vrh nekog kontinenta osvojen još davne 1786. Godine (Mon Blan). Bilo je potrebno 

ĉitavih 170 godina da budu osvojeni najviši vrhovi svih kontinenata. 

Poslednji je bio vrh Vinson - najviši vrh 

Antarktika. Iako je o Antarktiku pisao 

još Dţejms Kuk u XVIII veku, vrh 

kontinenta je otkriven tek 1958 godine. 

Vrh Vinson (4892 m) je deo planinskog 

lanca Elsvort (Ellsworth) i nazvan je u 

ĉast ameriĉkog kongresmena Karla 

Vinsona (Carl Vinson) za njegov 

doprinos istraţivanju Antarktika. Nalazi 

se na 

takozvanoj listi "Sedam vrhova" koju 

ĉine najviši vrhovi kontinenata. 

Zahvaljujući svom specifiĉnom 

geografskom poloţaju (1200 km od 

juţnog pola) ovaj zanimljiv vrh je jedini 

vrh sa te liste gde u letnjem periodu 

dani traju 24 sata, koji ne pripada ni 

jednoj drţavi i koji je otkriven iz aviona. 

Priĉa o otkriću vrha, ako je verovati 

organizatoru prvog uspona, je sledeća: Admiral Tajri (Tyree), komandant ameriĉke mornarice na Antarktiku je primio 

izveštaj od jednog pilota da je tokom izleta u sovjetski deo otkrio najviši vrh kontinenta. Admiral je odmah poslao 

telegram Ministarstvu odbrane o ovom otkriću istovremeno ih informišući da je najviši vrh nazvan po kongresmenu 

Vinsonu. Nekoliko dana kasnije, pilot koji je doneo vest o otkriću najvišeg vrha pojavio se u kancelariji admirala sa 

skrušenim izrazom na licu: 

"Šta je bilo? Opet ste slupali neki avion?" 

"Ne, bojim se da je nešto mnogo gore od toga", odgovorio je pilot. "Znate onaj najviši vrh što sam video pre neki dan? 

Danas sam ponovo bio u sovjetskom sektoru i ispostavilo se da od tog vrha nije ostalo ništa. Izgleda da sam video 

samo oblak." 

Admiral je odmahnuo glavom i rekao: "Jedino što ti sada preostaje je da ideš i da naĊeš najviši vrh kontinenta." 

Pilot je izvršio zadatak i pronašao najviši vrh koji je već imao ime, a ni admiral nije prošao loše jer je drugi po visini vrh 

Antarktika (4852 m) nazvan, po admiralu, Mount Tyree. 

Iako je bilo sporadiĉnih istraţivanja u tom kraju ni jedan iole ozbiljniji pokušaj uspona nije zabeleţen sve do sredine 

šezdesetih godina. Dve grupe planinara, jedna sa istoĉne a druga sa zapadne obale Amerike, nezavisno jedna od 

druge došle su na ideju da organizuju uspon na Vinson. Zahtevi za odobrenje uspona su poslati u Ministarstvo 

odbrane, ali pošto u to vreme Vinson nije bio na listi prioriteta (a i jedan od predloga je bio da se izvrši i zajedniĉki 

uspon na vrh sa sovjetskim planinarima) zahtevi su završili u fioci nekog ĉinovnika, od koga su tek nekoliko godina 

kasnije traţili da ih pronaĊe i oduva prašinu. 1966. godine, ameriĉka vlada je rešila da organizuje ekspediciju na 

Vinson spojivši dve zainteresovane grupe u jednu ekspediciju koju je podrţao Ameriĉki Alpski klub uz finansijsku 

pomoć ĉasopisa National Geographic. Izbor organizatora je bio lak i pao je na ĉoveka koji je organizovao ekspediciju 

koja se prva popela na Gašerbrum - 8080 m (Hidden Peak) 1958. godine I Mašerbrum (7821m) 1960. godine – 

Nikolasa Klinĉa (Nicholas Clinch). 

Klinĉ se upravo vratio sa teško iskamĉenog godišnjeg odmora na posao, kad ga je u kancelariji zatekao faksimil iz 

Ministarstva odbrane obaveštavajući ga da je izabran za organizatora ekspedicije. Pitanje ponovnog odsustvovanja sa 

posla je rešeno bez problema - ko moţe da odbije zahtev za godišnji koje je potpisalo Ministarstvo odbrane? Klinĉ nije 

imao puno vremena za organizaciju, poziv je stigao u septembru, ekspedicija je bila planirana za decembar i sastojala 

se od deset ĉlanova. U planinarskim krugovima najpoznatiji ĉlan ekspedicije je bio Pit Šoning (Pete Schoening). Klinĉ i 

Šoning su se poznavali još sa uspona na Gašerbrum 1958. godine kada se Šoning zajedno sa Endijem Kaufmanom 

prvi popeo na vrh. Ekspedicija je bila primer izuzetne organizacije i timskog rada, uspon je prošao bez nezgoda i 

nesreća, što je dobro za sam uspon ali nije mnogo zahvalno za hroniĉara. Šta napisati u knjizi o usponu u kome nema 
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dramatiĉnih dogaĊaja? Odgovor moţete otkriti u knjizi Nika Klinĉa - Šetnja po nebu (A Walk in the Sky), koja je 

napisana odmah po povratku sa Gašerbrum ekspedicije, ali je objavljena, skoro u nepromenjenom obliku, tek više od 

dvadeset godina kasnije. Iako je ovim usponom Šoning postao jedan od samo dvojice Amerikanaca kojima je uspelo 

da prvi osvoje vrh viši od 8000 metara, u istoriji planinarstva je ostao upamćen po herojskom delu tokom uspona na 

K2 1953. godine. Za razliku od uspona na Gašerbrum, ovaj neuspešan pokušaj ameriĉke ekspedicije na drugi po 

visini vrh na svetu obiluje dramom i napetim trenucimima ali i poduhvatom koji je na granici mogućeg i koji je dokaz da 

ţivot zaista piše najneverovatnije drame. No, detalje ove priĉe, dostojne vrha sa reputacijom i nadimkom divlje planine 

(Savage Mountain) ostavićemo za neki drugi put. 

Vratimo se ekspediciji na Vinson. Desetoĉlana ekspedicija je 9. decembra 1966. godine, vojnim avionima prebaĉena 

do podnoţja planine. Samo devet dana kasnije, 18. decembra, osvojen je najviši vrh Antarktika, bez previše 

poteškoća i uzbuĊenja, nalik ekspediciji na Gašerbrum. Bazni kamp, dva visinska kampa i šetnja do vrha je u 

najkraćem opis ovog uspona. Pit Šoning, Dţon Evans, Beri Korbet i Bil Long su ispunili glavni cilj ekspedicije. U 

sledeća dva dana, i ostalih šest ĉlanova je stajalo na vrhu Vinsona, što nije bilo iznenaĊujuće jer je uspon tehniĉki vrlo 

lak i ne zahteva previše napora. 

Tokom narednih mesec dana, ekspedicija je uspešno istraţila predele Elsvort masiva i popela se na drugi, treći i 

ĉetvrti najviši vrh (Tyree, Shin i Gardner). Najviše muke im je zadao Tyree, do koga su došli pravcem preko vrha 

Gardner. Na vrh su se popeli samo Korbet i Evans nakon 22 sata uspona. 

Obiĉno nakon završenih ekspedicija uĉesnici mogu da se pohvale dobijenim ţuljevima i u sluĉaju visokih planina 

promrzlinama. Uĉesnici ove ekspedicije su pored standardnih gorepomenutih nagrada za svoj trud, dobili i nešto što 

se ne dobija ĉesto - svako od uĉesnika ove ekspedicije ima vrh na Antarktiku nazvan po njemu! 

Posle ovog uspona, Vinson je ponovo osvojen tek nakon 13 godina. Uspon na Vinson je najzanimljiviji onima koji 

pretenduju na osvajanje nezvaniĉne titule "Sedam vrhova", tako da se organizuju mnogobrojni komercijalni usponi 

(što je u skladu sa današnjim trendom u planinarenju pogotovo na poznate i traţene vrhove). Cena organizovanog 

uspona na Vinson (koji kreće iz Ĉilea) je oko 40 000 ameriĉkih dolara. Za razliku od Vinsona, vrh Tyree, koji je niţi 

samo 40 metara (ali dovoljno da bude "samo" drugi), i pored toga što je sa planinarske strane mnogo lepši i izazovniji 

(vaţi za tehniĉki najteţi vrh na Antarktiku) je osvojen samo pet puta - ukupno deset ljudi je stajalo na vrhu Tyree 

(podatak iz 2012 godine). 

P.S. Inspiracija za ovaj tekst je bio podkast sa Godišnje skupštine Ameriĉkog Alpskog kluba (American Alpine Club) 

2016 godine i prezentacije 

povodom 50-to godišnjice prvog 

uspona na Vinson. O usponu su 

govorila petorica ĉlanova 

ekspedicije - Sam Silverstein, Nick 

Clinch, Bill Long, Brian Marts i 

Eiichi Fukushima. John Evans je 

bio spreĉen da prisustvuje jer je 

slomio kuk okliznuvši se na ledu 

ispred svoje garaţe (oĉigledno nije 

nosio dereze kad je trebalo). 

Preostala ĉetiri ĉlana ekspedicije – 

Barry Corbet, Pete Schoening, 

Charley Hollister i Dick Wahlstrom 

više nisu meĊu ţivima. 

Zahavljujem se Ameriĉkom 

Alpskom klubu na dozvoli za 

korišćenje fotografija sa 

prezentacije. 

Many thanks to the American 

Alpine Club for their permission to 

use the photographs from the AAC 

2016 Annual Meeting. Photo 

credits: American Alpine 

Club/Eddie Espinosa 

Jelena Poprţen 
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POŢUTELE STRANICE 
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- Часопис П У Т Н И К -------------------------------------------------------------------------------- 



Страна 570 ____________________________________________________________________________________________________ број 95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oba teksta objavljena u biltenu Putnik broj 3, maj 1998 godine 
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Консолидована маса кристала воде, снег и лед имају неко чаробно својство. У стању су да за кратко време 

планински предео прекрију блиставим плаштом и потпуно га преобрате. Нежно падање пахуља може бити 

мелем за душу, пејзажи чисте белине су инспирација и позив за акцију. Снег уравнотежује сваки предео, 

улепшава призоре прљавог града и укида ружне овдашњости. Изазива тишину. 

ВРСТЕ СНЕГА И ЛЕДА, ЛЕДНИЦИ 
 

Врсте снега и леда 

Познавање врста и стања снега и леда је од велике важности за разумевање опасности у планини и правилан 

избор технике кретања. Непознавање врсте снега и леда имају за последицу неразумевање потенцијалне 

опасности и могућу непланирану исцрпљеност организма. 

Снег 

Снег се образује када се ваздух засити воденом паром на температури испод 0°. Тада водена пара сублимира, 

тј. одмах прелази у чврсто стање. Ако је сублимација поступна и спора настају правилни шестоугаони 

кристали. При температури изнад -10° кристали су обично спојени помоћу водених превлака у пахуљице. 

Љутина је снег у облику неразгранатих ледених кристала у виду ситних иглица, плочица или штапића. То је 

снег поларних предела који настаје у условима веома ниских температура. 

Кристали снега 

а-плоче; b-дендрити (звездасти кристали); c-штапићи; d-игле; e-разгранати, перјасти кристали; f-штапићи са 

капицама, затворене колоне g-ситна крупа(циганчићи) h-крупа; i-суснежица; j-лед  

 

 

 

 

 

 

 

 

Снег спада у високе падавине заједно са кишом и градом. Он пада при температури од +10 до -40° С, а у 

умереним географским ширинама најчешће пада при температурама од -4 до +2° С. Наведене температуре 

односе се на приземни слој ваздуха, али снег настаје у вишим слојевима атмосфере где је температура знатно 

нижа. Од температуре при којој пада на тло зависе и особине снежног покривача. Кубни метар мокрог снега 

може тежити и до 900 kg, док je суви снег  растреситији и лакши и тежи 150 -200 kg/m
3
. 

Када снег пада при појачаном ветру такву појаву називамо вејавица. Појава преношења снега услед дувања 

ветра назива се мећава. Вејавица и мећава стварају снежне наносе, отежавају кретање и повећавају опасност 

од лавина. Наведене појаве ситуацију на планинском терену чине сложеном и отежавају планирање успона.  

Занимљиво је да снег, осим што слабо проводи топлоту, лоше проводи и звук. Будући растресит, налик на 

материјале који се у грађевинарству користе за звучну излоацију, снежни покривач добро апсорбује 

амбијентални звук услед чега настаје добро позната тишина, тајац после снежне вејавице. Када се довољно 

наталожи и временом постане гушћи, више није тако добар апсорбер звука. 

Још једна појава је занимљива за планинаре који уживају у шетњама по снегу. Сабијени снежни кристали на 

довољно ниској температури, уместо да се топе, пуцају под ногама, што изазива ефекат шкрипања. Када се 

температура подигне, кристали почињу да се топе под корацима и звук нестаје, тако да се шкрипање снега 

најчешће јавља ноћу и у хладним јутрима. 

Врсте снежног покривача 

На нашим географским ширинама снег и лед се трајно задржавају на 

висинама изнад 3000 метара, на нижим висинама снег се лети задржава 

само на северним падинама у кулоарима,  вртачама и другим местима 

заклоњеним од директног сунчевог зрачења. Снег који се лети заджава на 

нижим висинама је тврд и намрешкане површине. На његовој површини 

често има одроњеног камења. Такав снег сматрамо старим (одлежаним) 

снегом. 

У условима ниских температура, ветра и влаге, махом зими, настају разне 

врсте снежног покривача. Две су главне групе: нови и стари (одлежани) снег. 

Нови снег је онај снег који је тек нападао и није претрпео никакве (или тек 

минималне) модификације. У зависности од температуре настају разне 

врсте новог снега: прашинасти, пршић и мокри снег. 
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Прашинасти снег; Настаје код ниске температуре и састоји се од ситних снежних кристала. Ветар га лако 

подиже, не слеже се и не стабилизује. Кристали се тешко лепе и тешко је од њега направити грудву. Приликом 

кретања кроз ову врсту снега долази до дубоког пропадања. Омогућава стварање прашинастих лавина. 

Пршић (сипак снег); Настаје при температури од неколико 

степени испод нуле. Састоји се од кристала снега који су 

крупнији од кристала прашинастог снега. Од њега је веома 

тешко направити грудву, не стеже се и не може се 

стабилизовати уколико температура не порасте. 

Мокар снег; Настаје када је температура приземног слоја 

ваздуха изнад 0° C. Пада у великим пахуљицама које се 

понекад током падања лепе једна за другу у велике групе и 

добијају облик комада искидане крпе. Ако нема битног 

колебања температуре влажан снег се слеже, стабилизује и 

везује за подлогу. Прашинасти снег и пршић могу се 

претворити у мокри снег након наглог повећања температуре. 

Стари снег; Настаје изменом структуре новог снега под 

утицајем температуре, ветра и влаге.  

Зрнасти снег; настаје када се на површини снежног покривача преко дана створе капљице воде које продиру у 

снежни покривач, ноћу се смрзавају попримајући зрнасту структуру. Најчешће настаје током пролећног 

отопљавања. Погодан је за кретање у раним јутарњим сатима, поподне јако кваси обућу. 

Корасти снег настаје од мокрог снега под утицајем ниске температуре и ветра. Ако је кора дебља кретање је 

угодно, ако је кора танка нога пропада и на такав начин је кретање отежано. Најнеугоднија ситуација је када је 

кора средње чврстоће, у таквом случају планинар повремено или при сваком кораку пропадне уколико се 

целом тежином ослони на једну ногу. Препознајемо га по бљештању на сунцу. Корасти снег може настати и у 

случају када преко снежне површине падне киша након чега при ниским температурама долази до смрзавања 

воде. Тако настаје за кретање врло неугодна ледена кора. 

Бљузгавица или пливајући снег настаје у пролеће или када дође до отопљавања. Неугодна је и кваси обућу. 

Под деловањем тежине и топљења дебљина снежног покривача се постепено смањује. Временом се снег 

згушњава и постаје прикладнији за ходање. У нашим крајевима то се дешава углавном у пролеће. 

Аблационе шупљине су удубљења од неколико сантиметара па и 

више која настају у условима сувог ваздуха и интензивног сунчевог 

зрачења. Намрешкана површина снега настаје на већим висинама и 

у сушним областима. 

Покајници или пенитентес су 

нивални облици које 

најчешће срећемо у сушним 

пределима Анда. То су густо 

поређани стубови веома 

тврдог снега или леда високи 

око једног метра па и више. 

Настају продубљивањем аблационих шупљина у условима веома сувог 

ваздуха и снажног сунчевог зрачења. 

Саструге и бархани настају у снегу под утицајем ветра. То су различите 

форме ерозије и акумулације настале на равним површинама без вегетације. Неравнине имају изглед малих 

жљебова, реч саструги потиче од руске речи која значи жљеб. 

Снежне стрехе настају на оштрим планинским гребенима услед  дувања ветра. Представљају велику опасност 

за неупућене и неопрезне планинаре. 

Осим снега који се излучује из облака, преко површине тла или површине постојећег снежног покривача могу 

се наталожити наслаге слане и иња. Спадају, заједно са росом, у ниске падавине.  

Слана настаје сублимацијом водене паре на површини тла или на предметима и вегетацији који се налазе 

непосредно на површини при температури испод 0° C. Излучује се у облику танких ледених кристала који 

имају облик љушчица, иглица и перја који  бљескају на сунцу. Преко ових кристала скије одлично клизе. Исто 

тако, слана је одлична подлога преко које нови слој снега лако клизи стварајући лавину.  

Иње се састоји из сићушних, храпавих и слани сличних облика који се при магловитом времену нахватају на 

гранама и оштрим ивицама. Ствара се када прехлађене капљице воде које чине маглу ударе на површину и 

при томе се одмах заледе. 
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Снежна граница 

Са повећањем висине температура ваздуха опада на сваких 180 m просечно за 1°C. Иста појава настаје ако се 

од екватора крећемо према Земљиним половима; у овом случају температура просечно опада за 1° C на 

сваких 360 до 400 km. На такав начин се у високим планинама и на вишим географским ширинама доспева у 

области у којима се падавине излучују у облику снега. Граница изнад које настаје акумулација снега назива се 

снежна граница. Снег се изнад снежне границе нагомилава због тога што је количина палог снега већа од 

његовог укупног испаравања и отапања. Изнад ње је биланс снежних падавина позитиван те долази до 

образовања ''вечитог снега''. 

Висина снежне границе 

Област Географска ширина у степенима Висина СГ у метрима 

Исланд 64-67 600-1300 

Алпе 46-47 2700-2900 

Кавказ 40-44 2700-3800 

Хималаји 27-34 4900-6000 

Африка 0-3 4400-5200 

Аргентина 29 6400 

Претварење снега у леднички лед 

Снег који се изнад снежне границе нагомилава отапа се дању по површини снежаника. Отопљена вода понире 

у дубину снежне масе и тамо од воде и снежних кристала постају ледена зрна. Величина зрна се под 

притиском више лежећих слојева снега повећава са дубином. Од тих зрна постаје прозирни зрнасти лед или 

фирн (по речи доњобаварског дијалекта немачког језика vernt– из прошле године).  

Хладна фирнизација се одвија без отопљене површинске воде у условима стално ниских температура под 

условом да постоје моћне наслаге снега. Под утицајем слегања и притиска горњих слојева снежни кристали се 

приближавају и спајају, крупнији кристали снега апсорбују ситније и настаје фирн. 

Фирн се под притиском новог снега и нових маса фирна поступно претвара у дубини снежаника у леднички 

лед. Он је плавичасте боје и његова специфична тежина износи 0,917 g/cm
3 
. 

Лед 

У високим планинама у умереним географским ширинама 

лед настаје од снега који временом поприма зрнасту 

структуру и на тај начин постаје све тврђи. У великим 

наслагама под притиском тежине горњих слојева као и због 

наизменичног отапања и смрзавања снег се претвара у 

зрнасти лед. У зрнастом леду на стрмим падинама могуће је 

добро пењање и усецање ногоступа или степеница. Даљом 

метаморфозом снег се преко зрнастог леда међусобним 

срастањем кристала претвара у леднички (глечерски) лед.  

Водени (зелени) лед је за кретање неприкладан и 

представља захтевну препреку која се може савладати само 

применама посебне технике пењања у леду. Настаје 

директним смрзавањем текуће воде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настанак ледника 

Ледници или глечери у планинским пределима настају изнад одређене надморске висине коју називамо 

снежна граница. Предели обухвћени снежном границом су они предели у којима углавном зими падне више 

снега него што се преко лета отопи. Накупљањем снега и његовим претварањем у лед настају ледници. Снег 

се од почетне структуре модификује у зрнасту структуру под утицајем притиска горњих слојева претварајући 

се у фирн, затим у зрнасти лед и на крају у компактни глечерски лед. 
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Услед гравитације маса насталог леда клизи и спушта се у ниже 

пределе стварајући у планинским долинама ледену реку коју називамо 

глечер или ледник. Брзина тока ледника у планинским пределима је 

различита и зависи од много фактора: климатских услова, нагиба 

терена, облика рељефа, дебљине наслага леда и није иста у 

различитим деловима године и у различитим деловима корита ледника.  

Креће се од неколико метара до неколиоко стотина метара годишње. 

Планински ледник представља масу леда, поступно формирану од 

снежних падавина у пределима изнад снежне границе из којих он 

полази и пошто се спусти испод снежне границе доспева у ниже 

надморске висине где се због више температуре ваздуха завршава 

отапањем. На планинском леднику разликује се његова област 

храњења у којој се он образује и област отицања кроз коју се ледник 

креће и у којој се ледник отапа и ишчезава. 

Кретање ледника Под притиском вишележећих слојева кристали леда постају течни. Дебљина леда од 17-20 

метара довољна је да би учинила лед пластичним и омогућила кретање ледника. Кретање је брже уколико је 

већа моћност ледника. Брзина кретања ледника на Алпима и Кавказу износи просечно 100-150 метара 

годишње. На попречном профилу ледника његова маса не креће се подједнаком брзином. Највећу брзину има 

онај део ледника који је најдаљи од бочних страна и дна, а то је ледничка матица. Она се, као и речна вода, 

приближава на окукама конкавним странама ледника. Брзина кретања се смањује и са повећавањем дубине. 

Брзина изнад самог дна износи 75% површинске брзине.  

Брзина зависи и од рељефа, већа је на већим нагибима и у сужењима токова. Брзина је већа током лета у 

односу на зиму и већа је дању него током ноћи.   

Рељеф ледене масе ледника. Различита узвишења и удубљења на површини ледника чине његов рељеф. 

Ове неравнине у леду су често веома сложене и представљају препреку коју није лако савладати. Додатну 

тешкоћу представља чињеница да су облици рељефа у леду релативно нестабилни и променљиви у кратком 

временском периоду те су проблеми који очекују планинаре стога тешко предвидљиви. Често се дешава да се 

услови преласка преко ледника промене у току само једног дана. Ако смо ледену површину у пењању 

савладали на један начин, лако је могуће да ћемо у повратку имати измењену ситуацију и различиту путању.  

На промену рељефа и услова кретања преко ледника највише утиче његово кретање и температура површине 

преко које се крећемо. Од многобројних облика рељефа у леду за планинаре су најзначајнији сераци, 

ледопади и пукотине. 

Серак (француски seracгромада леда) је конгломерат леда испреплетаног низом пукотина без одређеног 

распореда. Настају на местима са нагибом ледничког корита од преко 25° најчешће  на избоченим деловима 

ледника. Изоловани  торњеви разних величина и димензија склони су рушењу. Услед кретања стално мења 

морфологију. Пролаз кроз серак је тежак и ризичан. Планинари покушавају да их прођу у раним јутарњим 

сатима када су температуре најниже како би избегли обрушавање леда и отварање пукотина. 

Ледопад је појава разламања пуцања и обрушавања на изразитим прегибима у уздужном профилу тока 

ледника. Има изглед ледене стене. Због честог обрушавања ледопади су места испод којих се планинари 

нерадо задржавају.   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пукотине у леднику не само да отежавају кретање преко ледника већ предстаљају и прикривену опасност ако 

су прекривене снегом који не може да издржи тежину планинара. 
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Због промене брзине кретања ледене масе на попречном и уздужном профилу ледника, сваки пут када се 

ледник прошири или стисне настају у њему бочне, попречне и уздужне пукотине. Могу бити испуњене водом 

или обрушеним камењем. Чешће настају лети када су температуре више него зими када се ледник спорије 

креће. Њихове димензије су различите, већина пукотина се сужава према дну, а у мање моћним ледницима 

често допиру до дна ледничког валова.  

Пукотине које се сужавају према дну називамо в пукотине према латиничном слову V. Оне у већем броју 

настају на местима конвексних прегиба у уздужном профилу ледничког валова.  

Пукотине облика слова А у већем броју настају на местима конкавних прегиба на уздужном профилу ледничког 

валова. 

Попречне пукотине пресецају ледник по целој шириним ледника.   

Бочне пукотине настају на спољним странама ледника, најчешће на местима скретања тока са спољне стране 

кривине. Имају облик лука и окренуте су у правцу спуштања ледника. Сужавају се према средини ледника. 

Уздужне пукотине су нешто ређе, ако се јављају последица су ширења корита ледника и често су 

комбиноване са попречним пукотинама.  

Комбинација попречних и уздужних пукотина чини мрежасте пукотине. 

Крајња пукотина (немачки Rangluft) настаје на месту додира ледника и стеновите обале леденог тока услед 

топљења леда и снега. Може бити дубока и тешка за прелаз на стену. 

Подгорне пукотине настају на највишем делу ледника, на његовом почетку под стеном у тачки где се он 

одваја од стене и где су две крајње стране стрмог процепа на различитим нивоима. 

1- попречна пукотина;  

2- уздужна пукотина;  

3- мрежасте пукотине;  

4- А пукотина;  

5- V пукотина;  

6- U пукотина;  

7- ледопад;  

8- висећи ледник;  

9- бочна морена;  

10- чеона морена;  

11- ледничка пећина из које 

извире леднички поток 
 

У пукотинама настају леднички 

потоци који се стварају 

отапањем ледничке површине 

током дана. Потоци граде 

разноврсне облике: бунаре, 

лонце, пећине у леду. Потоци у 

леду могу предстаљати 

озбиљну препреку и за њихово 

прелажење, ако су веће 

ширине, понекад се користе 

хоризонтално постављене 

лестве слично техникама преласка преко великих пукотина. Лети и дању на челу ледника из ледничке пећине 

избија ледничко врело и образује се подледнички поток. Вода потока је због веће количине суспендованих 

честица мутнобеле боје па се назива и ледничко млеко. 
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Од осталих облика који настају на леднику издвајамо још леднички сто – 

ледено узвишење на телу ледника заштићено од отапања већом стеном. 

Ако је комад стене мали онда се загрева на сунцу, отапа лед око себе и 

тако настају ледничке улоке. 

Ерозивни и акумулативни облици који настају радом ледника 

Снага ледника у кретању троши се на еродирање подлоге и преношење еродираног материјала. Изнад снежне 

границе ледник проширује удубљење у којем је настао. На такав начин настаје леднички цирк. У пределима у 

којима су ледници нестали након завршетка леденог доба, на дну некадашњег цирка формирају се планинска 

језера која називамо горске очи. Оваква језера су бројна на Рили, Проклетијама (Ђеравичка језера), 

Дурмитору (Зелени вир) и другим високим планинама нашег окружења. 

Излазећи из цирка ледник проширује некадашњу речну долину образујући своје корито – валов чији попречни 

профил има облик латиничног слова U. Крећући се, ледник преноси страни материјал који са стране доспе на 

његову површину. Швајцарци из долине Шамони називају такав материјал ''la moraine‘‘ ; тај термин – морена – 

прихваћен је и међу планинарима. Морене могу бити покретне (бочне, средишње и друге) и наталожене. 

Покретне морене се крећу заједно са ледником. Бочне површинске морене настају од обрушеног материјала 

обрушеног са падина ледничког валова, средишње морене настају од бочних када се споје два ледена тока.  

У доњем току ледника површинске морене прекривају готово целокупну површину ледника тако да се у 

појединим случајевима лед једва и назире од велике количине моренског материјала. 

Међу наталоженим моренама за планинаре су 

најзначајније чеоне које преграђују ледник на 

његовом доњем крају у облику великих лукова.  

У пределима некадашње глацијације на таквим 

местима често настају језера (Плавско језеро, 

Проклетије, Биоградско језеро, Бјеласица). 

На слици се види чело ледника Балторо и 

ледничка река која из њега извире. Ледници 

Каракорума су дужи и моћнији од ледника на 

Хималајима. Овде се снежна граница налази на 

око 4700 метара, а ледник Балторо се топи на 

око 3500 метара. Нешто дужи ледник Биафо 

се топи још ниже, на око 3000 метара н.в. На 

Хималајима ледници се топе на око 5000 

метара. 

Исо Планић 
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Успон на највиши врх Либана и целог Блиског Истока 

ЦРНИ РОГ 3088м 
 

Септембар је месец. Код нас још увек владају врућине. А шта нас чека у далеком Либану? 

На пут дуг скоро 8000 км аутобусом преко Бугарске, Турске, Сирије до Либана пошло је 24 планинара. Од тога 

броја шесторо су били Војвођани, а остали из Београда.   

После пет дана путовања, стигосмо у Либан. Мала је то држава. Стешњена је између Сирије и Израела са  

севера, истока и југа и Средоземног мора са запада. Обалом мора од севера ка југу на обронцима огромне 

планине Монт Либан, која се као кичма пружа кроз центар земље, нижу се градови: Триполи, Библос, Бејрут, 

Сидон, Тир... Свуда је топло. Осећа се Медитеран. Планина се као огроман зид наднела над питомим  крајем, 

где поред средоземних плодова поморанџи и лимуна успевају чак и банане, типично тропско воће. А шта нас 

чека горе ?! 

Пењемо се аутобусом доста стрмо. Вегетација је све слабија и кржљавија.  

Долазимо до места Кедар, на 

висину од око 2000 м. Добио је 

име по кедру, дрвету које је 

симбол Либана, али кедра ни од 

корова. На наше инсистирање, 

домаћини нам показују у даљини 

једну шуму, тачније шумарак, који 

је ограђен. То је данас једини 

остатак огромних кедрових шума, 

које су вековима немилице секли 

најпре Феничани, па Египћани, 

Грци, Римљани и Арапи, да би 

данас планина била гола скоро 

без вегетације, типичан љути 

крас, каквог има по Далмацији и 

Херцеговини. 

Место Кедар је зимски смучарски 

центар. У ово доба године делује 

пусто, јадно и суморно. Ту су два хотела, 

неколико продавница и још неколико кућа. И 

то је све. Ка гребену који се стрмо уздиже 

воде четири жичаре. Три су краће. Само је 

једна дугачка и води право на гребен, на 

превој. Висинска разлика од подножја до 

врха је преко 600 метара. Нема снега и није 

сезона, па жичаре не раде. Интересантно је 

да смо удаљени од увек топлог 

Средоземног мора свега десетак 

километара, а налазимо се у смучарском 

центру! 

Рано је јутро. Још није свануло. Колона од 

11 планинара као змија вијуга стрмим 

успоном, који још отежава ситно камење 

које се стално под ногама отискује. 

Температура је свега 5 степени изнад нуле. Са планине у прса дува доста јак ветар. После два и по сата 

напорног хода стиже се до превоја и краја жичаре. На висини смо од 2650 м Сунце излази и - одједном, за 

само десетак минута, температура скаче на невероватних 18 степени! 

Пред нама је, ка северу, валовита долина ширине неколико стотина метара, пуна понора, вртача, без дрвета, 

без травке. Пејсаж као на месецу! Са обе стране долине су каменити врхови, главице. Сви су висине око 

3000м. Али који је онај прави, највиши? Карте Либана које имамо, веома су прецизне код имена места, 

њихових растојања, али тамо где су врхови Монт Либана све је бело - карта је празна! 

Одлучујемо се да наставимо долином којом вијуга пут са доста трагова трактора, или теренских возила. У 

јаругама и на заклоњенијим местима наноси снега још од прошле  зиме стоје  дебели и  високи више  десетина  
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метара. После још сат и по хода, застајемо. Врх треба да је ту негде. Утврђујемо да је са леве, западне, 

стране долине, јер знамо да са тих врхова види се море. Али који је? Ми смо на висини око 2800 м. Пењање на 

било који од врхова захтева још сат хода. Процењујемо који је највиши и крећемо по камену, не много стрмом, 

узбрдо. Наилазимо при успону на нове трагове возила. Охрабрени смо. Савлађујемо један тврди намет снега. 

Затим угледасмо металну пирамиду на врху. Браво! На правом путу смо. Убрзо изађосмо на врх. Широк, 

заравњен плато са видицима на све стране. На истоку се најпре види долина којом смо дошли, а иза ланац 

врхова, који нам заклања поглед ка долини Бека, планини Анти Либан и Сирији. На западу видици су 

прекрасни. Дубоко испод нас на падини  бела, као зрна бисера, расуте куће, а затим плаво Средоземно море, 

бескрајно - све до Кипра!На највишем смо врху Либана, и не само Либана, већ и целог Блиског Истока,  који се 

зове Црни рог, или Црни врх. Висина је 3088 метара. На врху је нас деветоро. Четворо је Београђана, један 

Румљанин и четворо 

Новосађана. Треба им 

забележити имена, јер то су 

први планинари из ових 

крајева који су се попели на 

овај високи врх. Успон није 

опасан, али је дуготрајан - 

траје 5,5 сати хода, уз нагле 

промене температуре и 

немилосрдно јако сунце. 

Силазак је био нешто краћи. 

Трајао је 4 часа. Само је 

задњи окомити силазак поред 

жичаре изнад места Кедар био 

тежак, јер је стрм, ноге 

уморне, а камење се отискује. 

Но, савладано је и то. После 

десет часова хода сви смо 

били поново у Кедру уморни, 

али весели и задовољни, јер 

нас је очекивао заслужени 

одмор. 

На врху су били: Ранковић 

Јелена, Грозданић Јелена, 

Вујиновић Јелена и Вујиновић 

Предраг из Београда, Бероња 

Александар из Руме, Милица 

Шаћировић из Сомбора, те 

Глувајић Владимир, Крижнар 

Маријана, Далари Михајло и 

Дамјановић Александар као 

вођа пута и водич из Новог 

Сада. 

Сви су са ове туре понели 

лепе утиске и успомену на 

незаборавне видике и 

локалитете какви су права 

реткост. Зато је велика штета 

што је на акцији у организацији 

Железничара из Новог Сада 

био само један члан тога 

друштва – вођа пута! 

Александар Дамјановић 
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Jedan od mojih prvih susreta sa planinom dogodio se davne 2001. godine. Pirin - Bugarska. Iznova i iznova ţiĉara me 

je vrtela u krug kako bih upijala lepotu tog venca. Bilo je to za mene tada ogromno. Osećala sam da ću jednoga dana 

imati nekakve veze sa planinama, iako sam se bavila potpuno drugim sportom u to vreme. Planinarstvo je ĉitava 

filozofija, potrebno je da pre svega budeš i zrela liĉnost. Slušala sam ljude kako u alpinizam doĊes tek kada izliţeš 

planinarsku cipelu, a ja sam taj deo nekako preskoĉila. Ţelja da obnovim to što sam propustila u moj ţivot došla je 

kada i susret sa njih troje – Miki, Aleksandar i Jelena. Sve je poĉelo osnivanjem sekcije -THE ELEMENTS u okviru 

našeg planinarskog društva (PK „Vukan―) u cilju izvoĊenja ekstremnih avantura. 
 

KARPATI I OLIMP 
 

Naša prva zajedniĉka akcija dogodila se oko prvomajskih praznika - Fagaraške planine. Odluĉili smo da penjemo 

Moldoveanu i Viștea Mare ali ne od jezera Balea koje se nalazi na 2034 mnv sa juţne strane kako se to inaĉe radi, 

već iz doline Sambetei (Valea Sambetei)– 1400 mnv. Do mesta gde smo parkirali auto dolazi se preko Brašova, a 

zatim se šumskim putem koji je veoma dobro obeleţen trouglastim markacijama dolazi do Cabana Valea Sambetei 

(planinarski dom). Mi smo to uradili u jutarnjim ĉasovima, po mraku, a onda su nam Rumuni sutradan rekli da se to 

tako ne radi, jer u šumi ima medveda. Inaĉe, poznato je da je za vreme vladavine Ĉaušeskua bilo zabranjeno ubijati 

medvede pa je tako danas preko 50% populacije mrkog medveda nastanjeno upravo na Karapatima. Ispred doma 

saĉekali su nas psi ĉuvari, pufnasti psi koji podsećaju na šarplanince, sasvim je jasno da oni ĉuvaju dom, jer je dom u 

samoj divljini. Psi inaĉe nisu divlji, veoma su pitomi što smo kada se razdanilo i uvideli. U dom smo ušli jer je bio 

otkljuĉan i našli sobe u potrkrovlju. Dom je baš star i veoma ĉudan. Podseća na neka preĊašnja vremena. Ujutru smo 

konaĉno videli prve planinare a onda su 

nam domari rekli da imaju neke druge sobe 

za nas. Dom nema struju, uglavnom se 

snabdevaju strujom preko agregata, nema ni 

vodu, tako da napolju perete i ruke i zube, 

vodom sa izvora koja je veoma hladna. U 

sobi je takoĊe dosta hladno, ali Rumuni 

donose drva svaki put kada to traţite i koliko 

traţite. Posle par sati sna, odmah smo se 

bacili na tu predivnu planinu. Karpati su me 

odmah tog jutra kupili za ceo zivot, iako sam 

videla samo deo. Kasnije sam uvidela koliki 

je to u stvari masiv. On nije visinski veliki, 

vec površinski. Taj naš prvi dan sa par sati 

odmora, proveli smo ceo dan u planini i 

prešli odreĊeni deo puta koji nas ĉeka 

sledećeg dana. Kada smo rekli Rumunima šta hoćemo da uradimo, rekli su nam da to što ţelimo nije moguće. To je 

rekao apsolutno svako. Meni je to bilo teško da prihvatim, jer uvek nekako idem glavom kroz zid, a i ljudi koji su sa 

mnom. Jedan od razloga zašto ne moţemo da uradimo 

to što smo naumili je lavina. U tom danu sam 20 puta 

za tih par sati ĉula reĉ–avalanche. Bili smo u fazonu – 

ma kakve lavine, iako nam je reĉeno da je stopa 

smrtnosti na Fagaraškim planinama velika i da je dosta 

ljudi poginulo penjući Moldoveanu. Bukvalno ne proĊe 

ni godina da se nešto loše ne desi. Jedna od najlošijih 

ĉovekovih osobina je radoznalost. Uvek ţeliš da ispitaš 

to što se priĉa liĉnim iskustvom. Drugi razlozi su bili da 

se Moldoveanu penje ili leti, kada se otopi sneg, ili u 

zimskim uslovima kada je sneg dobar, april i maj nisu 

meseci kada se usponi izvode. I treći razlog je bio taj da 

je ovo potpuno suprotna strana i da su u pitanju 

kilometri i kilometri do vrha. Nama to ništa nije znaĉilo 

što nam je reĉeno. Znali smo da smo spremni, da 

moţemo. Ali jednu stvar nismo znali. Protiv lavina i 

vremena se ne moţe. To je viša sila. Prosto, toliko 

magije je bacila ta planina na nas u tim trenucima... Ja 

sam već duboko razmišljala o tome kako  ću tu  ponovo 
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da doĊem i kako to neće biti jedan put, nego više puta i da ćemo istraţiti sve ono što se istraţiti moţe. Potpuno sam 

se zaljubila, ali tek me je ĉekao potpuni zanos. Već prvi dan smo bili umorni od puta, od pristupa domu, od 

planinarenja. Vratili smo se u dom i baš rano legli. Za razliku od noći pre toga, mnogo smo bolje spavali, jer nismo bili 

u potrkrovlju, a i dobili smo drva. Probudili smo se veoma rano, oko 4 i oko 4 i 15 krenuli ka vrhovima. Ne znam koliko 

smo kilometara prešli toga dana, ali znam da je bilo i dosta kilometara, kao i metara uspona i silaza. Sretali smo ljude 

usput, niko nije išao tamo gde smo mi krenuli. Pravili smo veoma kratke pauze.  Jedina pauza koja je trajala malo 

duţe, bila je kada smo obuvali dereze. To je bio deo, gde smo prešli kuloar do prevoja sa koga se savršeno vidi Colţul 

Bălăceni i na njemu krst, a sa leve strane od njega prelep prizor sunca koje se probijalo kroz zupce i stvaralo ĉuveni 

„lens flare― u objektivu. Na putu do najvišeg vrha rumunskih Karpata – Moldoveanu, niţe se veći broj vrhova koji nisu 

obeleţeni. Da ste na nekom vrhu to vam moţe reći jedino vaš GPS ureĊaj ili ogromno znanje kojim ste se potkovali 

pre dolaska u ovu netaknutu prirodu. Vrhovi su sledeći: Cheia Bândei, Slaninei, Galasescu Mic, Galasescu Mare, 

Gălbenele, Hartopu Ursului. Na nekih pola puta do Moldoveanu , nailazite na prvi refuge (Fereastra Mică a Sâmbetei) 

koji izgleda sasvim ok. Do Moldoveanu postoji još jedan, u blizini Vistea Mare. Ovde smo ostavili štapove, jer smo 

imali cepine, da nam ne smetaju i nastavili smo dalje. Jedan od najlepših vrhova koje sam ikada videla je Galasescu 

Marena koji ubrzo nailazimo. Na tom mestu otprilike poĉinjemo da uviĊamo da u daljini lavine ostavljaju tragove. To su 

male lavinice, nastale od mokrog snega, ali kako se obrušavaju pod našim nogama, tako stiĉemo veliku nesigurnost, 

jer ako dobro ne utvrdiš cepin, letiš dole. Što je sunce bivalo jaĉe, to je sneg postajao sve mekši. Neverovatno je to 

koliko se sneg u momentima promenio, bio je sada sasvim nešto drugo od onoga što je bio jutros. Nailazimo već do 

dela odakle vidimo Moldoveanu i Vistea Mare. I poĉinjemo da razmatramo šta dalje. Koraci se gube. Niko nije išao 

dalje kao što su nam i rekli u domu. Miki i Aca većaju. Ţedni smo, gladni, umorni. Sada se nazire i kruţni put kojim se 

moţe doći do vrhova, koji deluje tako dugo i beskrajno. A taj put preĉi padinu. Što znaĉi da je sve to lavinozno. Već 

polako poĉinjem da shvatam da bi trebalo da se oprostim od ovih preostalih veliĉanstvenih vrhova. Miki mi se obraća 

reĉenicom da na ovom mestu stajemo. Nije mi krivo. Prošlo je skoro 12 sati kako neprekidno hodamo i hodamo i ĉini 

mi se kao da sam godinu dana provela u toj planini. Koliko iskustva za taj jedan dan. Upoznali smo i strance usput. 

Moje lice je izgorelo, a kao što to obiĉno biva, ja još uvek to ne osećam. Sunce peĉe, prizor je divan, vraćamo se u 

dom. Ponovo nailazimo na refuge i u njemu za razliku od pre nekoliko sati ima ljudi. Došla je grupa ljudi koja će tu da 

prespava i popne Moldoveanu. Dobra stvar je što su sebi znatno skratili put i što će da odmore, ali i oni kao sto i mi 

nismo znali, ne znaju da je sneg baš loš. Bila je to grupa ozbiljnijih planinara, mada to smo zakljuĉili po opremi i iz 

priĉe, što ne mora da znaĉi. Kada smo im rekli da nije tek tako moguće popeti to što su naumili, sada sam mogla da 

vidim istu onu sliku kada su nama to priĉali. Sa nevericom nas slušaju i sigurno su ubeĊeni da mogu. Nismo saznali 

da li su popeli, ali s obzirom da je sneg sledećeg dana bio jos lošiji, postoji šansa da jesu popeli ukoliko su krenuli 

noću, dok je sneg još uvek bio tvrd, ali teškoće su ih sigurno saĉekale u spustu. Ne zadrţavamo se mnogo u 

refjudţiju, trĉimo ka domu, letimo. Sada kuloar prelazimo kao da je tobogan, jer se sneg obrušava i klizamo po njemu. 

Kada smo se uspinjali tim kuloarom, ja sam bila poslednja i svi su videli medveĊe i kozje šape osim mene. Ja sam bila 

zadivljena prizorom koji sam imala sa leve strane, meĊutim kada sam gledala snimke videla sam i ja te šape. Ne 

znam kada su te ţivotinje uspele da projure tuda a da ih niko nije video. Verovatno im njihov instinkt  govori kada, šta i 

kako. Kada bi ĉovek imao barem malo takvih osećaja kao te ţivotinje koliko bi mu samo bilo lakše. Ali na nas utiĉu i 

druge stvari. Mi imamo i Ego koji nam ponekad ne da da dišemo. UbeĊeni smo da moţemo nešto, a ne moţemo. 

Prešli smo najveću rutu tih dana prema informacijama koje smo dobili, a povratak u dom je bio kao dolazak u raj. 

Krevet, hrana, voda. Konaĉno. Aca je upitao da li smo ljuti što nismo popeli vrhove zbog kojih smo došli. Nije ni bio 

svestan koliko smo bili 

srećni i bez njih. Ovaj 

deo Karpata je idealan 

za mnoge aktivnosti - 

planinarenje, alpinizam, 

turno skijanje, turno 

bordanje, paraglajding. 

Jedva ĉekam da se 

susretnemo sa 

Karapatima ponovo, a i 

sa ljudima iz Rumunije 

koji kaţu - Romania has 

only 2 good neighbors, 

Serbia and the Black 

Sea. 
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Oporavak od Karpata je potrajao. Ja sam dobila plihove 

na licu I koţa mi je danima zarastala. Imunitet mi je pao, 

smanjila sam treninge. I nisam razmišljala o narednim 

akcijama. MeĊutim Aca se vrlo brzo javio sa novom 

idejom. Ovoga puta rešio je da odemo na Olimp. Ponovo 

su se pominjali nekakvi trekovi koji ne postoje, odnosno 

putanje kojima se retko ide. Bila sam pomalo skeptiĉna i 

prvo što sam pomislila je bilo – Šta li si sada naumio, 

Aleksandre? Ideja je bila popeti u jednom danu Stefani, 

Mitikas i Skalu, ako se stigne i Skolio, od Prionija u cugu. 

Ĉitala sam forume, ivente, planove i izveštaje akcija i 

nisam pronašla da ljudi to tako rade. Sada nisam mogla 

da biram. Na raspolaganju smo imali samo 2 cela dana. 

Petak veĉe, jer preko dana radimo, subota, i nedelja pre 

podne, a ţeleli bismo da jedan dan odemo i na more. 

Jedina solucija nam je da sve popnemo u danu, bez 

noćenja i sliĉno. U bilo kakvim dugim prugama, postoji 

samo jedno o ĉemu se ne sme misliti, a to su oni kilometri 

koji su ispred. To mi je uvek bilo najteţe. Uvek sam bila 

neko ko postavlja pitanja – A koliko još kilometara? Sada 

pokušavam da mislim o svemu drugom, a najmanje o 

tome. Jedina dobra strana loših stvari u ţivotu je što dok 

prolaziš kroz muku te iste teškoće ti skrate vreme. U 

Prioniju smo bili oko 3 sata noću, spakovali se i krenuli na 

uspon. Do refuge A smo stigli u jutarnjim ĉasovima u 

vreme svitanja i imali smo prilike da vidimo prizor 

Egejskog mora sa izlaskom sunca, kako se gubi negde u 

daljini. Pojeli smo šta smo planirali i krenuli na uspon. Prvi 

na meti nam je bio Stefani. Dosta vremena smo izgubili. 

Kada smo sišli sa Stefanija, uputili smo se ka Mitikasu i 

pošto smo prvi put na Olimpu, pomogle su nam markacije, 

kao i stranci koje smo sreli. Oni su krenuli iz doma na 

Mitikas, a upitavši nas odakle smo mi krenuli i šta smo 

penjali, rekoše da smo  ludi. Pratili  smo ih  do Mitikasa,  a 
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zatim i do Skale. Ostao je Skolio. Ali, noge nisu mogle dalje. Ponovo agonija. Ţelja za hranom, ţelja za udobnom 

obućom, ţelja za tušem. Vraćamo se do refuge A gde je ţurka, mladi ljudi raznih profila piju i zabavljaju se, dobra 

energija. A u pozadini naši drugari koje smo sreli usput priĉaju – Crazy people, all day in mountain ... Ĉeka nas silaz 

do Prijonija. Sećam se da su nam sati i sati bili potrebni jutros dovde. Pokušaćemo da potrĉimo na dole, moţda ćemo 

biti brzi. Krećemo ka autu. Ako mi se nešto ikada oduţilo, to je taj put do parkinga. Kroz glavu mi prolazi to kako 

moramo do mora da se dovuĉemo pre mraka jer planiramo da spavamo u šatorima, treba to sve namestiti. A onda sa 

druge strane, prolazi mi ideja kako bismo mogli da iznajmimo apartman i da se okupamo i spavamo u ĉistoj posteljini. 

Osećam se kao da se nisam okupala 5 dana, a ne jedan. Srećna sam jer smo uspeli, ali i nesrećna jer pri silazu 

natekli prsti udaraju u vrh patike i to boli, a moram dole, jedva ĉekam da doĊem do dole. Iscrpljenost je mogla da se 

meri sa onom sa Karpata, bila je moţda i gora. Razlika je bila i u tome što smo na Karpatima bili baš nervozni i dosta 

loših reakcija je palo. Ovog puta je bilo više razumevanja. Razmišljala sam da odemo u neko prvo bolje letovalište i da 

tamo prenoćimo u smeštaju. Dok silazimo na trenutke ţelim da izgovorim tu svoju ideju ali se bojim da ću reći nešto 

pogrešno. MeĊutim, jednoglasno smo se sloţili da odemo u Leptokariju i da kao ljudi iznajmimo sobu. Jedno 

kilometar, dva do parkinga, haluciniramo da smo stigli. Svima nama se priĉinjavaju automobili. Šta radi ţelja za 

ciljem... Neverovatno. Ĉak ĉujemo i ljude, kojih trenutno nema. I kada konaĉno stiţemo do auta, kao da stiţemo do 

zakopanog blaga. Još uvek je dan. To nam je i bio cilj. Mnogo preĊenih kilometara i mnogo uspona i silaza. Do 

Leptokarije stiţemo veoma brzo i odlazimo pravo u kafanu. Ni to nam nije bio cilj, ali Aca je ţeleo da ĉasti za svoj 

roĊendan koji je bio tog dana. Kao što mi je višnja i šljiva koju berem pored puta kada vozim bajs najslaĊe voće na 

svetu, tako mi je ta pizza koju sam tada pojela bila najlepša pizza ikad. Pored mora smo, toplo je, naroda je dosta. 

Ĉudno nas posmatraju. Nismo odavali utisak pristojnih turista. Jedini spas je misao da te ti ljudi sada vide i nikad više. 

A onda je usledila misija – naći smeštaj u 22h za 4 osobe, na jedno veĉe, kako, gde, šta ? Upitali smo konobara da li 

zna nešto i za divno ĉudo, njegova majka izdaje apartman pored mora po veoma povoljnoj ceni, ĉak će i da nas 

odveze na motoru, da vidimo to pa da odluĉimo. Kao na filmu. Dešavalo se to. A to se dešava samo onda kada uloţiš 

veliki trud, pa to doĊe kao neka nagrada. Sreća prati ljude koji umeju da zapanu, da daju svoj poslednji atom snage. 

Ali kada nešto voliš istinski, od srca, onda ništa nije teško ili barem brzo zaboraviš tu teţinu 

Ana Stojanović 
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PENjAČKI KLUB "ADRENALIN" 
 

Slobodno penjanje je prilika da se upozna priroda, prošire 

horizonti, udahne punim plućima, da se pobegne iz 

svakodnevice i meĊu stenama otkrije kakvim nas je uĉinio 

grad. 

Ne treba se iznenaditi kada, po povratku iz prirode, otkrijete 

da su stene izmenile Vas. Ipak, da bi se bezbedno vratili kući, 

potrebno je poznavati neke osnove penjanja. Te osnove 

mogu se nauĉiti u penjaĉkom klubu "Adrenalin". 

Penjaĉki klub "Adrenalin" je nastao 1997. godine, kada se 

grupa studenata Fakulteta fiziĉke Kulture u Novom Sadu, 

okupila zbog istih interesa: zbog ljubavi prema prirodi, 

zdravom ţivotu, a pre svega prema ekstremnim sportovima i 

osnovala klub. 

Kretanje i veţbanje u prirodi - u funkciji zdravlja. Boravak u prirodi biće 

zanimljiviji i korisniji ukoliko postoji neki plan i sadrţaj aktivnosti. Veţbanje u 

prirodi podstiĉe opštu aktivnost kod ĉoveka, podiţe i produţava njegovu radnu 

sposobnost i daje elan za svaki rad. Takvo veţbanje neposredno omogućava da 

se ispravnije koristi, ne samo radno vreme već i racionalno raspolaţe i 

slobodnim vremenom.   

Fiziĉkim veţbanjem u prirodi stvara se otpornost prema bolestima. Veţbanje u 

promenljivim meteorološkim uslovima jaĉa organizam podiţući zdravlje ĉoveka 

na viši nivo. 

Već danas i Vi moţete 

uĉiniti prvi korak koji 

jeste najvaţniji, a svaki 

sledeći zavisiće samo 

od vaše ţelje za 

avanturom, sportskim 

prestiţem, pobedom 

vlastitih ograniĉenja. 

Sve što treba da uĉinite za poĉetak, je da u jednoj od svojih 

šetnji, svratite do naše veštaĉke stene, koju smo sami 

napravili i na koju smo 

veoma ponosni, a koja 

omogućava i proseĉnom 

ĉoveku da dosegne sanjane visine. Na licu mesta dobićete sigurnosni pojas, 

vrećicu sa magnezijumom i Vašeg liĉnog instruktora, koji će Vam pomoći da 

obuĉete pojas i priveţete se za sigurnosno uţe. Uţe Vam garantuje potpunu 

sigurnost i zaštitu od pada, a struĉnost instruktora potpunu bezbednost. Teţina 

"smera" (putanja ka vrhu) podešena je tako da zaista i mala deca, kao i oni sa 

viškom kilograma, mogu stići do ţeljene visine, pa ĉak i do vrha staze. Kada se 

umorite, opustite ruke i udobno "sedite" u pojas. Instruktor će Vas, uz pomoć 

uţeta, kao liftom spustiti na zemlju. 

Ako vam se dopadne, a siguran sam da hoće, navratite ponovo. Ako Vam se 

dogodi ljubav na prvi pogled, moţete se uĉlaniti u naš klub "Adrenalin".  

Veštacka stena napravljena je kako zbog naših treninga, tako i zbog 

omasovljavanja sporta, ali i za Vašu povremenu rekreaciju. Posle obuke na 

veštaĉkoj steni i upoznavanja sa opremom zainteresovani mogu otpoĉeti sa 

penjanjem po prirodnim stenama, kojih u okolini Novog Sada ima malo, ali zato 

nebrojeno mnogo u Srbiji i širom Evrope. Prirodni ambijent i sloboda polaganja 

pokreta uĉiniće da se, zaista osetite delom prirode. Slobodno penjanje, kao sportska i rekreativna aktivnost razvija 

koncentraciju, osećaj za ravnoteţu, oslobaĊa strah od visine, jaĉa volju, upornost i zaista prija i telu i duhu. 

Zato ne oklevajte. Probajte. I Vi to moţete. 

Nenad Matić 
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PLANINE AFRIKE 

 

Planine Afrike mogu se izdvojiti u nekoliko grupa: Atlaska, Saharska, Kamerunska, Istoĉno-ekvatorijalna, 

Juţnoafriĉka, Madagaskarska. Afrika ima 22 vrha visine preko 4000 m. 

Atlas: Atlas se nalazi na severozapadu Afriĉkog kontinenta. Najveći delovi venca leţe na teritoriji Maroka. Oko dve 

trećine venca prostire se uz Sredozemno more a oko trećina uz Atlantik. To je sloţen planinski venac koji se sastoji iz 

nekoliko celina: dva dugaĉka venca, Visoki Atlas sa vrhovima Tubkal 4165 m i Mguna 4071 m i Saharski Atlas; i dva 

kraća venca, Anti Atlas (2376 m) i Srednji Atlas (3290 m). 

Ostrvom Tenerife Kanarskog arhipelaga dominira vrh Teide visine 3718 m. 

Saharska grupa planina: U centralnom i juţnom delu Sahare nalazi se nekoliko nezavisnih planinskih masiva. Višlje 

planine su Ahagar na jugoistoku Alţira sa vrhom Tahat 3005 m, Tibesti na severu Ĉada sa vrhovima Emi Kusi 3415 m 

i Tuside 3265 m i Darfuska planina na zapadu Sudana sa vrhom Dţabel Mara 3088 m. Niţe su Air ili Azben sa vrhom 

Tamgak 1800 m, Enedi (1450 m) i Ubangišarske planine sa vrhom Ngadţa 1388 m. 

Kamerunske planine: Kamerunska planine su relativno usamljen venac na zapadu kontinenta i izlaze na Biafrinski 

zaliv (u okviru Gvinejskog zaliva). Veći deo venca su na teritoriji Kameruna a delovi prelaze u Nigeriju. Znaĉajni vrhovi 

su vulkanska kupa Kamerun 4070 m i Vogel 2042 m.  

Severno od ovog venca u centralnoj Nigeriji leţi masiv Bauĉi sa vrhom od 2010 m. 

Istočno-ekvatorijalna: U okviru Istoĉno-ekvatorijalne grupe afriĉkih planina moguće je izdvojiti dve skupine koje 

razdvaja Rudolfovo jezero (Baso Norok jezero).  

Prva je skupina Etiopijskih planina severno od ekvatora, koja zahvata veće delove Etiopije i Eritreje i zalazi na sever 

Somalije. Zove se još i Habeško visokogorje. Znaĉajniji vrhovi su Ras Dašan 4620 m, Abuja Mieda 4000 m, Ĉoke 

(4070 m), Guge 4200 m i dr. 

Drugu skupinu, koju preseca sam ekvator, ĉine dva venca koja formiraju prsten oko Viktorjinog jezera i Istoĉnoafriĉke 

jezerske visoravni. Zapadni venac je Centralnoafriĉki prag, a istoĉni venac je Istoĉnoafriĉki prag. Zahvataju Ugandu, 

Ruandu, Burundu, Tanzaniju i delova Zaira, Kenije, Zambije i Malavija. Deo vrhova ove skupine su vulkani.  

Znaĉajniji vrhovi zapadnog venca - Centralnoafriĉkog praga su Ruvenzori 5119 m, vulkan Karisimbi 4531 m. Na 

podruĉju Centralnoafriĉkog praga nalazi se ĉuveno veliko jezero Tanganjika i niz drugih manjih planinskih jezera. Na 

Zapadnafriĉkom pragu nalazi se najviši vrh Afričkog kontineta, Kilimandţaro 5895 (6010) m. Pored njega znaĉajni 

su vrhovi Kenija 5194 m, vulkan Meru 4556 m, Elgon 4321 m. 

Juţnoafričke planine: Na krajnjem jugu, uz istoĉnu obalu roga Afrike leţi venac Drakenskih planina sa vrhovima 

Katkin 3657 m i još jednim od 3001 m. Ovo je najznaĉajniji planinski venac u juţnoj Africi. 

Na samom jugu Afriĉkog Roga nalaze se Kepske planine ili Crne planine (2324 m). U zapadnom delu Juţne Afrike 

nalaze se Namibijske planine sa vrhovima Avaz 2421 m i Karas(berg) 2202 m. 

Madagaskar: Duţ ostrva Madagaskar pruţa se planinski venac kojim dominiraju vrhovi Ankaratra 2844 m i 

Caratanana 2880 m. 

Milorad Kliĉković 
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Ĉetvrtak 25 avgust 2016. 

20:00h ĈORTAFEST 
 

Petak 26 avgust 2016. 
16:00h OTVARANjE IZLOŢBE PLANINARSKE FOTOGRAFIJE 

19:00h ĈORTAFEST 
22:00h ZVEZDE ĈORTE – Šumski muziĉki talent šou 

 
Subota 27 avgust 2016. 

- ĈAMDţIJANjE DUNAVOM (polazak kada se skupi dovoljan broj putnika) 
09:00h MTB TRKA STRAŢILOVO – ĈORTANOVCI 

09:30h VOJVOĐANSKA TREKING LIGA 
- Velika staza 35km 

- Srednja staza 24km 
10:30h VOJVOĐANSKA TREKING LIGA 

- Mala staza 14km 
11:00h PLANINSKO TRĈANjE 

- Apsolutna muška kategorija 9km 
- Apsolutna ţenska kategorija 6km 

13:00h PROGLAŠENjE POBEDNIKA – Planinsko trĉanje 
13:30h PROGLAŠENjE POBEDNIKA - MTB trka 

14:00h PROGLAŠENjE POBEDNIKA - VojvoĊanska treking liga 
18:00h ORIJENTACIONI KROS 

19:30h PROGLAŠENjE POBEDNIKA - Orijentacioni kros 
20:00h PROGLAŠENjE POBEDNIKA - Planinarska fotografija, ĈortaFest 

20:30h SVIRKA 
 

Nedelja 28. Avgust 2016. 
- ĈAMDţIJANjE DUNAVOM (polazak kada se skupi dovoljan broj putnika) 

10:00h PEŠAĈKA TURA – Ĉortanovaĉka transverzala 
11:00h SKOKOVI U VODU SLOBODNIM STILOM 

14:00h PROGLAŠENjE POBEDNIKA – Skokovi u vodu slobodnim stilom 
 

Za više informacija: 
fejsbuk profil: Dunavske carolije ili broj telefona 0616541561 

 


