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ИЗВЕШТАЈ СА ИЗЛЕТА – АКЦИЈЕ 
 

Планина HIMALAJI                                Назив акције: THARPU CHULI 2015 

Датум и време:  

Поласка  16. 04. 2015. 
Повратка  02. 05. 2015. 

Максимална достигнута висина 
Пише се м/нм Број бодова 

5.663m  

Укупна висинска разлика на успону 4.600m  

Укупна висинска разлика при спуштању 4.600m  

Укупни пређени пут пешке 100km  

Број учесника 12  

                                                         УКУПАН БРОЈ БОДОВА  

 
 
Обављено фотографисање: 
 
1. фото  2. слајд   3. камера 
 
Име и презиме, адреса и телефон сниматеља за контакт: 
 
Mladen Kovačević, 
Marko Milovanović 
Aleksandar Rašin 
Učesnici ekspedicije 
 

 
 
 
 
 



КРАТАК ОПИС ТУРЕ 
    
     
Na ekspediciju smo krenuli 16. aprila, letom u 8.45 od Beograda do Istambula. U Istambul smo 
stigli u 10.30, a let za Katmandu je bio u 20.45. Plan je bio sledeći:  

17. 04. Kathmandu, smeštaj, kupovina opreme, slobodno vreme. 

18. 04. Katmandu – Pokhara, vožnja minibusom 300km. Krenuli smo u 9.00, a stigli u 16h. 
Smeštaj, noćenje. 

19. 04. Pokhara - Naya Pul (1,5h). Pešačenje do Gandruka (1.940m) 6h30min. 
20. 04. Ghandruk – Sinuwa (2.300m). Prvobitni plan je bio da spavamo u Chhomrongu 
(2.170m), ali, pošto nismo imali puno vremena za aklimatizaciju, ubrzali smo tempo, da bi dobili 
jedan slobodan dan u ABC (4.130m). Pešačenje 10h. 

21. 04. Sinuwa – Deurali (3.200m) Pešačenje 8.45h (8.15-17.00h) 

22. 04. Deurali – Annapurna Base Camp (ABC) (4.130m) Pešačenje 6h (9.00-15.00). Vreme 
se kvarilo. Sneg je padao celo popodne i veče. U ABC-u su nam se pridružili visinski šerpasi, 
koji će biti sa nama na usponu. Bili su zabrinuti zbog vremena. Većina devojaka je imala 
glavobolju. 

23. 04. ABC, slobodan dan. Dan za odmor i aklimatizaciju. Zbog ovog dana smo žurili sa 
trekom. Celoj ekipi treba da se malo odmore pred veće napore i da se prilagode visini. Izvršili 
smo mali uspon na nekih 100m visinske razlike od ABC i tu proveli oko pola sata. Vreme se 
opet kvarilo, a sneg je bio loš. Propadalo se do iznad kolena i nije imalo smisla gubiti snagu i ići 
na veću visinu. Uveče sam imao razgovor sa šerpasima koji nisu bili za to da idemo dalje. 
Saslušao sam njihovu priču, ali sam odlučio da ujutro ipak krenemo ka baznom kampu, pa da 
tamo vidimo kakvo će vreme biti i onda odlučimo šta dalje.    

24. 04. ABC - Bazni kamp (4.500m) Krenuli smo u 8.15h. Spustili smo se niz obod glečera 
100-nak m. Nagib oko 45 stepeni. Po prelasku glečera hodali smo vrlo polako i oprezno, zbog 
odrona kamenja na siparu sa druge strane. Šlemovi su obavezni! Zatim smo stigli do mesta gde 
se trebalo popeti uz sipar oko 100m. Šerpasi su postavili uže uz koje smo oprezno žimarili. Oko 
17h smo stigli do baznog kampa. 

25. 04. BC Tharpu Chuli. Plan je bio da idemo od baznog kampa da visinskog kampa na 
4.900m. Međutim, zbog snega koji je padao, porteri nisu izneli šatore. Sa šerpasima sam se 
dogovorio da sačekamo do 10h, da vidimo kakvo će vreme biti. Pošto se vreme nije popravilo, 
odlučio sam da ostanemo u BC i pratimo razvoj vremena. Ako se vreme popravi, krenućemo na 
vrh iz BC, a ako ne – vraćamo se sutra u ABC. Biljana Savković i Radmila Krgović se nisu 
osećale dobro i rekao sam im da se sa Mladenom i Markom (snimateljska ekipa), jednim 
šerpasom i dvojicom portera, vrate u ABC. Oko 12h smo osetili snažan zemljotres. Bili smo vrlo 
iznenadjeni. Mislili smo da je lavina. Celo popodne smo proveli u BC. Vreme se prolepšalo. 
Posle večere, u 18h, smo otišli na spavanje, sa planom da ustanemo oko ponoći i, ako vreme 
bude dobro, krenemo na uspon na vrh. 

26. 04. BC- Vrh – BC Ustali smo oko ponoći. Vreme je bilo vedro. Temperatura oko -210C. U 
1.30 smo krenuli. Tri šerpasa, osam devojaka i ja. Hodali smo polako, ali kontinuirano. Sneg je 
bio dobar za hodanje. Oko 4h smo bili na mestu gde je trebalo da bude visinski kamp, a oko 6 
ispod tzv „zida”, mesta odakle se treba popeti na greben. To je najteži deo uspona. Nagib oko 
45-50 stepeni, dužine oko 400m. Čekali smo skoro 2,5 sata da šerpasi postave fiksnu užad. Zatim 
smo, jedno za drugim, peli uz uže, vodeći računa da između sidrišta ne bude više od dve osobe u 
jednom trenutku. Na greben, koji je veoma uzan (kao „Nož” na Mon Blanu), smo izašli oko 10 
sati. Odatle nam je trebalo 2 sata do vrha. Kad smo stigli na vrh, vreme je počelo da se kvari. 
Navukli su se oblaci i morali smo da krenemo nazad što pre. U BC smo stigli oko18h. Kuvari su 
nam spremili tortu! Iz ABC je stigao porter sa porukom da je naša druga grupa odustala od 
uspona i da su krenuli nazad. Dobili smo prve informacije o posledicama zemljotresa. 



27. 04. BC – ABC Ustali smo kasno, oko 9h. Kuvari su rasklopili trpezarijski šator i pakovali 
opremu. Dan je bio prelep. Doručak, slikanje, pakovanje... Oko 13h smo krenuli ka ABC. Na 
siparu glečera su bili vidljivi tragovi zemljotresa. Bilja, Marko, Mladen i Rada su nas sačekali 
pred ulazak u ABC, oko 18.30h. Iz lodža u kom je radio telefon smo se javili kućama. 

28. 04. ABC – Sinuwa Ustali smo u 7, doručkovali i u 8.00 krenuli nizbrdo. U 14.00 smo ručali 
u Deuraliju (3.200m). U Sinuwu smo stigli oko 18.h 

29. 04. Sinuwa – Naya Pul Dugačak dan. Krenuli smo u 8, ručali u New Bridge i u mestu 
Saylan, oko 19h iznajmili džipove da nas prevezu 30tak km do NayaPula, gde nas je čekao 
minibus kojim smo stigli u Pokharu. 

30. 04. Pokhara – Kathmandu prevoz minibusom. 

01. 05. Kathmandu Slobodan dan 

02. 05. Kathmandu – Beograd Iz Katmandua smo do Beograda stigli po planu, preko 
Istambula, oko 19.30h 
 

 

U Lazarevcu               , 

11. 06. 2015. god                             VOĐA AKCIJE 
         Aleksandar Rašin 

 
   
 

  


