
   
 

 
 
 
  
 
 
                               115.год- Планинарског Савеза Србије 
                   20.год- Планинарског клуба Копаоник- Лепосавић 

   
           ПРОГРАМА АКЦИЈЕ БМУ - КАЈМАКЧАЛАН 2016. 
 

Позивамо Вас на Балканску планинарску акцију организовану поводом 100.год Горничевске битке и Боја на 

Кајмакчалану, Бугарског неосвојивог Борисовог града, а Српске Капије Слободе у Великом рату 1916.год.          

Програм акције обухвата успон на врх Кајмакчалана- 2521м, обилазећи већину значајних кота на којима су 

се одиграле одсудне битке у пробоју Солунског фронта, као и војничких гробаља расутих широм планине и 

других локалитета и интересантних нових података из историје Великог рата. Да се као потомци подсетимо 

наших славних предака и одамо пошту на хумкама у туђини...                                                                                     

Да се никад не заборави...  Да рата никада више не буде… 

***Програм акције- ГРУПА.1.- Водич Радољуб Кнежевић 

1.Дан- 19.08.2016.г.- Петак – Полазак организованим превозом у 7.часова из Лепосавића, правцем 

Краљево- 9 час, Крагујевац- 10 час, Баточина- 1о,30час, Ниш- 12 час , Скопље, Битољ (пауза), с.Живојно.             

Смештај и ноћење у школи и шаторима у селу Живојно ( минимум 40.пријављених). 

2.Дан- 20.08.2016.г. – Субота - 5 час- Припрема и полазак из с.Живојна- 700.м, правцем с.Сович- 1080.м, 

излазак на границу између Р.Македоније и Р.Грчке, којом креће успон на коту Старков гроб- 1878м, Старков 

зуб и задњи успон на врх Кајмакчалан- 2521м. Ноћење у шаторима на Кајмакчалану.                                                                                                                    

Дужина стазе око 25км, са успоном око 1800м. Напорна стаза. 

3.Дан – 21.08.2016.г. – Недеља -  9.час- Одавање почасти страдалим у славу и част 100.г. Боја на 

Кајмакчалану.  По завршетку пут се продужава правцем граничне линије, гребеном планине Ниџе, са 

успоном на други врх Ниџе- 2360м. Спуштање у два правца:                                                                                             

Група А- Спуштање до летње карауле Кајмакчалан.Ноћење у шаторима.                                                        

Дужина стазе око 8км са успоном око 200м и спуштањем око 750м.                                                                  

Група Б- Спуштање са Ниџе северо-западним венцем преко коте Вир- 1707м, до коте Орешец- 1353м, затим 

спуст у слив Велике реке, на месту тзв. Студена вода- 970.м. Продужетак десном обалом Велике реке до 

манастира Трново- 900.м. Ноћење у шаторима, уз могућност  ноћења у конаку.                                         

Наведени венац, на правцу спуштања са Ниџе планине  била је линија фронта 1916- 1918.год. На овом 

правцу се налазе и обилазе  локалитети четри Српска војничка гробља, ретко позната и посећена.                                                                                                                   

Дужина стазе око 17км, са успоном око 200м и спуштањем око 1800м. 



   
 

4.Дан – 22.08.2016.г. – Понедељак                                                                                                                                            

Група А- Полазак из летње карауле Кајмакчалан- 1992м, спуштањем правцем Влашке колибе- 1853м, Редер  

до долине Црне реке, села Скочивир- 571м и планинарског дома . Повезивање са групом Б.                             

На овом правцу спуштања обилазе се локалитети четри Српска војничка гробља.                                                                               

Дужина стазе око 20км, са успономоко 50м и спуштањем око 1450м.                                                                                                                                     

Група Б– Манастир Трново- 900.м, с.Будимирци- 830.м, Грунишки вис , Старавински вис- 1035м, место где је 

погинуо легендарни Војвода Вук, Пуковник Војин Поповић, до с.Груниште- 800.м.                                                                                                                                                                                                 

Из с.Груништа спуштање и прелаз Беле реке- 650.м, правац с.Петалино, продужетак до с.Скочивир до 

планинарског дома. Стаза води изнад десне обале кањона Црне реке. На стази се обилазе локалитети седам 

Српских војничких гробаља и доста других интересантних сведочанстава Великог рата.                                  

Другарско вече  и затварање акције. Ноћење у дому и шаторима.                                                                                                                                                                       

Дужина стазе око 30км, са успоном око 700м и спуштањем око 900м. 

5.Дан – 23.08.2016.г.- Уторак – Повратак из с.Скочивир, у јутарњим часовима уз обилазак града Битољ. 

Продужетак пута правцем доласка, Скопље,Ниш, Баточина, Крагујевац, Краљево до Лепосавића.  

*** ГРУПА 2. –  Успон на Кајмакчалан са Грчке територије- лака стаза- Водич Боривоје Вељковић 

1.Дан - 20.08.2016.год- субота- Полазак организованим превозом у 8 часова из Новог Сада, правцем 

Београд, Ниш, Скопље, Ђевђелија, Едеса до села Панагица у Подножију Кајмакчалана. Смештај и ноћење.                                                                                                                                        

2.Дан - 21.08.2016.год- недеља- Успон на врх Кајмакчалан-2521м из Ски центра рано у свануће. Повезивање 

са свим учесницима, до 9 часова ( по Грчком до 8 час), одавање почасти, полагање венаца и повратак.                                                                   

Дужина стазе око 8км са успоном око 500м и спуштања око 500м.                                                                         

Повратак правцем Веви ( Горничево), Битољ, Скопље, Нови Сад. 

***Могућност суорганизације                                                                                                                                                    

1.Дан -20.08.2016.год- субота- Успон на врх Кајмакчалана заједно са Групом 1. Ноћење у шаторима.                                                       

2.Дан-21.08.2016.год- недеља- Спуштање  са врха Кајмакчалана до села Скочивир.                                                  

Дужина стазе око 30км са спуштањем око 1950м. 

НАПОМЕНЕ:    

 *** Предлог група су планирана уз омогућавање свим заинтересованим планинарима за учешће у складу 

својих могућности. У циљу упознавања једне од лепших планина Балкана, видиковаца који прате цео пут 

акције, повезаним са историским догађајима из времена Великог рата.                                                                                                                                                         

* На стази се иде са малим ранчевима, уз логистику превоза опреме са џиповима до свих локација где је 

планирано ноћење. Такође могућност превоза заинтересованих џиповима уз обилазак наведених 

локалитета.                                                                                                                                                                                          

*За учешће на овој акцији потребна је физичка припремљеност  учесника, шатор, подметач, врећа за 

спавање, чеона лампа, заштита од сунца, суд за 2.литра воде- минимум, храна за 4.дана и путно осигурање.                                                                                                                                       

*Котизација зависи од обезбеђених средстава- тренутно- 60.еура.                                               

Пријаве и информације обавезне за све учеснике до 05.08.2016.год, са бр.пасоша или л.к.са чипом.                                                           

Западна Србија+ АПКиМ- Водич бр.165.-Радољуб Кнежевић- Раде – 062 281- 282 и knez003@mts.rs                                                                       

Источна Србија- Водич бр.516.-Добривоје Николић – 061 168- 7771 и dobrivojenikolic@yahoo.co.uk                   

АП Војводина- Начелник ПСС-а  Исо Планић- 065 809- 4065 и planiciso@hotmail.com   и                                       

Водич бр.165.- Боривоје Вељковић – 064 2369524 и  vamatours@hotmail.com 
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