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Међутим, много врхова је досегнуто, километара препешачено и пећина истражено, али није забележено, па је брзо и заборављено. Схватајући значај
и вредност записаног, из разговора неколицине планинара ентузијаста,
потекла је 1993. године идеја да се, у оквиру предложеног плана за унапређење планинарских активности, размисли о покретању планинарског
гласила.
Концепт часописа и назив “Планинарски гласник” предложио
је планинар Владимир Поповић. Формиран је Редакциони одбор, а Владимир Поповић је именован за главног и одговорног уредника. Издавање
листа почело је у нејтежем периоду сиромаштва у време економских
санкција, када нико није могао да буде сигуран да ће, након дужег периода
затишја у издавачкој делатности, у тако тешким условима беспарице,
живот часописа потрајати...
Захваљујући помоћи руководства Савеза и ангажовању чланова
Издавачког савета и Редакционог одбора, који су веровали у трајање
листа, а уз финасијску помоћ спонзора, који су препознали значај покретања новог часописа за љубитеље природе, у мају 1994. године излази
први број “Планинарског гласника”. У техници две боје, скроман, на 12
страница, штампан је у тиражу од 3.000 примерака, по цени од 1,20 динара.
Позиву да пишу, сликају, извештавају, саветују куда ићи, а куда не,
где преноћити, како карту прочитати и како здравље у планини сачувати,
одазвало се на стотине планинара и својим прилозима пунило странице
наредних бројева часописа. Идеја свих покретача “Гласника” и свесрдно залагање уредника Владимира Поповића да у могућим условима
часопис има и садржајну и естетску вредност, пре седамнаест година
пала је на плодно тло. Пред читаоцем је данас 67. број “Планинарског
гласника”, користан извор информација за све оне који се спремају да
упрте ранац и крену, као и оне којима је планина далеко, па у топлом
дому прелиставају своје успомене...
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Поводом 110 година организованог планинарства у Србији и
златне једанаесте деценије планинарског спорта

„ГДЕ ЈА СТАДОХ ТИ ПРОДУЖИ“
РЕЧ УРЕДНИКА
Од Српског планинског друштва до
Планинарског савеза Србије, и до
данас, када обележавамо 110 година организованог планинарства у
Србији, свесни смо величине и значаја заједничке идеје и јединственог гесла од културног покрета до
спорта који нас окупљају у сталном
покрету кроз природу и друштво,
омладину и грађане што осећају да
ће им боравак у планинској природи
даривати нешто више од свакодневног живота.
На спирали времена развоја планинарског покрета у свету, Србија се
прикључила 1901. године и од тада
са једанаест деценија које се протежу скоро кроз три века планинарски покрет расте, развија се и
помера границе планинарских дисциплина, вештина, знања и могућности. Ова спирала времена може
се посматрати као синергија људи
и дела које су постигли, песнички
речено, као „плодно дрво синергије“. Стално успињање спирале је
и сама бит планинарства са колонама планинара који се пењу на
планину. У њима се препознају ликови оних који су поставили више
светлијих каменчића у заједнички
мозаик планинарског стваралаштва. Њих има у свим генерацијама кроз протеклих 110 година.
На тој спирали времена, људи и
дела са таложењем планинарских
знања и планинарских вештина
развиле су се бројне дисциплине:
планинарење, рекреативно пешачење, смучарство, алпинизам,
спелеологија, експедиционизам,
горска служба спасавања, планинарска оријентација , спортско пењање, планинарска уметност. Из
овог букета дисциплина током времена настајали су и нови спортски
савези као знак квалитетног развоја
и усавршавања појединих дисциплина. То су савези: за Смучарски спорт,
Оријентациони спорт и Спортско пењање на вештачким стенама.

Фотографије: Трајковић

Будућност планинарства је увек извесна. Природа и планине вечито
ће интересовати и привлачити

Ј.Ј. Змај

људе. Само од нас зависи хоћемо
ли на те изазове одговарати примерено како наслеђу тако и времену
у коме живимо или ћемо то чинити
стихијски према пробуђеној жељи
за „адреналином“ или тренутној
моди сликања за јавност. Наши оснивачи показали су нам прави пут и
начин рада. Опстанак и трајање
подразумева љубав, истрајност,
стандарде понашања и квалитет.
Свака нова генерација имаће своје
(extreme) екстремне снове и помераће границе могућности планинарства. Са њима ће се али много
спорије мењати и планине и природа. За то се мора бити спреман.
Једно је истина, све је више људи
који одлазе у природу у целом
свету да пешаче, шетају, пењу се,
веру постенама и леду, истражују,
фотографишу и снимају, пишу
књиге.
Наш задатак је да и даље отварамо
планинарство за све који желе а не
само за оне који могу, јер могу сви,
млади и старији, снажни и слабији
али и наши блиски са посебним потребама.
Посебан задатак јесте заштита и
чување природе планина и њених
вредности, чистих вода, биолошке
и геолошке разноврсности и културног наслеђа.
Ми све то већ радимо. Зашто не
рећи, поносни смо да смо увек били
„испред времена и окружења“.
Овај број Планинарског гласника
посвећујемо свима, од почетка планинарске идеје у Србији, до данас.
У њега посебно уграђујемо једанаесту „златну деценију“ која се може
сматрати златним исходиштем планинарске спирале времена људи и
дела свих генерација. У овој деценији наши планинари су достигли
врхунске резултате успонима на
најтеже и највише врхове светских
планина висине преко 8000 метара,
Чо оја, Гашербрум I и II , Броуд пик,
Шишапангма, Манаслу, Канчанџенга и „кров света“ Сагармата или
Чомолунгма или Монт Еверест како
га назваше његови истраживачи.
Бранислав Денис Божовић
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НАШ УГАОНИ КАМЕН

ИНЖ. РАТИМИР СТЕФАНОВИЋ
ЗНАЧАЈНА ЛИЧНОСТ СРПСКОГ
ПЛАНИНАРСТВА

Ево доброг повода, истека прве
деценије након пуног века, да
пажња планинарске јавности буде
окренута ликовима људи који су цео
свој живот уткали у планинарски покрет, обогатили његова достигнућа и
својим доприносом постали један од
његових каменова темељаца. Поводом првих сто година нашег планинарства пажња је била усмерена ка
претечама и оснивачима. Деценију
касније, можда баш зато што смо
том приликом постали свесни колико има празнина у познавању сопствене прошлости, проналажењем
и повезивањем података из разних
извора и тако стечених нових сазнања, слика о појединим драгоценим планинарским посленицима се
употпуњује. Из неких давних деценија појављују се ликови планинара
који нису били на челу друштава
или савеза, али који су не само
оставили траг, већ тај траг траје кроз
време, а понекад управо протеком
времена постаје све вреднији.
Захваљујући старијем брату,
професору др Душану Стефановићу, члану Српског планинског
друштва, а после Другог светског
рата члану ПСД „Авала“, истакнутом
планинару и одличном смучару, заокружена су сазнања о укупном планинарском деловању инж. Ратимира
Стефановића који је свој планинарски пут, такође почео у Српском планинарском друштву и наставио у
„Авали“. Његова планинарска биографија је колико необична, толико
и занимљива.
Обичан породични излет у Топчидер на њега је оставио такав утисак да се убрзо са нешто старијим
братом упутио на Авалу. Случајни
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сусрет са једним планинаром, прописно опремљеним и разговор са
њим, навели су браћу да се учлане
у Српско планинско друштво. Млађи
брат је тада био свршени ученик
четвртог разреда основне школе,
имао је највероватније једанаест година ( осим ако није у школу пошао
са шест),а у Српско планинско
друштво га је учланио Душан Митровић - Спирта. Сама чињеница да
су се ова два дечака сама са своје
Палилуле упутила на Авалу као да
је указивала на њихову планинарску
будућност. Имајмо на уму разлике
између одласка на ту оближњу планину онда и данас.
Ратимир је планинарио не само
по питомим србијанским планинама. Био је врстан планинар- високогорац; излазио је на највише
врхове Македоније, планинарио по
словеначким Алпима, успињао се
на неке високе врхове у Сједињеним државама... Осећао је шта је
планинарству потребно и захваљујући великом знању и огромној
енергији много је, на разне начине,
учинио за његово унапређење. Био
је личност велике културе и беспрекорне племенитости, а та својства
примењена на оно што је било више
од хобија и што му је представљало
животно определење дало је изузетне плодове.
Из личног искуства је сазнао колико је било неизвесно кретање по
планинама које нису биле ни уређене ни означене. Написао је књижицу „Означавање планинских
стаза и путева“, коју је, као трећу у
низу публикација, издало Српско
планинско друштво. Активном се
бавио маркирањем, свакако доста
пре 1934. године, као и после Другог
светског рата. У Сарајеву је Планинарски савез Босне и Херцеговине
објавио 1950. године његову нову
књижицу „Упутство за означавање
планинарских стаза и путева“.
Његов књижевни смисао се показао већ 1931. године када је
објавио збирку песама „Сећање једног планинара“., а „Ново поколење“
је 1931. године издало његов текст
„Записи из наших планина“; 1952.
године је објавио књигу „Циљ Монт

Еверест“, а после ње књигу „Борба
за Хималаје“. У веома запаженом
Авалином Зборнику радова „Људи и
природа у нашим планинама“ издатом 1950. године имао је неколико
чланака о разним, али увек важним
и заниомљивим планинарским темама.
Мада је до краја седамдесетих
или почетком осамдесетих година
прошлог века живео у Канади, остао
је у току са збивањем у српском планинарству од како је обновљено почетком
деведесетих
година.
Поводом обележавања стогодишњице послао је неколико занимљивих прилога. У рубрици „Грађа за
историју планинарства Србије“, с
насловом „Време кад су планине походили велики људи“ и поднасловом „Сећање једног старог
планинара“ и фотографијом из
1936. године, објављен је у „Планинарском гласнику“ 2002. године
један од његових текстова. Зна се
да му је то улепшало последње месеце живота.
Био је цењен предавач, зналац,
тема о којима је говорио, занимљив
у излагању. Предавања је држао у
„Авали“, на планинарским трибинама и на Коларчевом народном
универзитету.
Познато је да је у Српском планинском друштву фотографији посвећивана велика пажња и да је
постојала јака фото секција коју је
водио др. Петар Костић. Инж. Ратимир Стефановић је био врло активан члан и снимио велики број
веома добрих фотографија. У дубокој старости и озбиљно болестан
послао је брату Душану поред неколико одломака рукописа и малу али
драгоцену колекцију фотографија.
Прва је снимљена 1928. године, а
последња 1941. године, а садржи и
две послератне , од којих је она из
1958. године најновија. Та колекција
представља посебну вредност која
ће временом расти. Рукописи и фотографије би требало да буду објављени у посебној малој публикацији
као важан прилог историји нашег
планинарства.
Драган Божовић

СПОРТСКИ ПОДВИГ

НАЈНОВИЈИ УСПЕХ
СРПСКОГ АЛПИНИЗМА

ОСТВАРЕНИ САН АЛПИНИСТЕ

Успон на
El Cap

Милош Ивачковић

Одлазак у Yosemite национални парк
сан је многих пењача, па тако и мој. Идеја
да се упутим на далек пут у Америку родила се изнанада ове године у јуну месецу. Петра Берилажића, који се управо
вратио из Америке, а са којим нисам дуго
био у контакту, срећем на калемегданској
Тврђави јуна ове године. После кратке
уопштене приче о томе шта се у међувремену издешавало у нашим животима, долазимо на незаобилазну тему о пењању.
Петар ми износи своју дугогодишњу идеју
о успону на El Cap, да тражи партнера за
успон и да би највише волео да то буде
неко из Србије. На питање када ћемо да
се запутимо за Америку, ја одговарам
"Сутра"... Тако је све почело.

Близу 1 000 метара висока гранитна стена El
Capitan у Националном парку Yosemite, САД, надалеко је позната алпинистима широм планете.
Сваки добар пењач прижељкује да једног дана
крене на успон на El Cap. Српски алпинизам
доживео је и тај тренутак када се испод великог
зида од гранита нашао алпиниста Милош
Ивачковић, који у својој младој али изванредној
каријери има уписан и Монт Еверест. Милошев
партнер на успону на El Cap био је Петар Берилажић. Познати смер The Nose био је испред њих.
Пред вама је Милошев први извештај, још увек
освежен поветарцем из долине Yosemite.

Наша мини експедиција почиње припремама
у The needles California почетком септембра, да би
се после недељу дана преселили у долину Yosemite. После три недеље пењања по гранитним пукотинама Yоsemiтe-а, осећали смо се спремни за
успон на El Cap.
Сам успон и атмосферу кроз море гранита је
тешко описати. Боравак у самој стени је несвакидашње искуство и јасно ми је зашто многи пењачи
кажу да им се уопште не жури са пењањем док су
у стени. Успон је трајао пет дана, након чега смо
коначно стигли на врх El Capitan-а. Као и сваки велики успон, The Nose нас је поприлично исцрпео,
али и обогатио за још једно велико искуство.

Смер The Nose у стени El Capitan је
један од најпознатијих светских успона.
На стотине пењача из целог света сваке
године искушава своје пењачке вештине
на стенама El Cap-а. Стена је вискока
900м , а оно што је чини тако популарном
је чињеница да је од паркинга удаљена
15ак минута хода и неколико сати вожње
од Сан Франциска.
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ОСВРТ НА СРПСКЕ
ЕКСПЕДИЦИЈСКЕ
ПОДУХВАТЕ

Када причамо о деценији експедиција, или једанаестој златној деценији ПСС-а, треба напоменути да
је све почело са првим успоном на
један од врхова 8000+ 29. 09. 1998.
године, успоном Горана Ферлана и
Драгана Јаћимовића на Чо-оју
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(8201м). То је био само
почетак и припрема за
историјски успон првог
човека из тадашње
СРЈ Драгана Јаћимовића на Мт. Еверест
(8848м) – 26.5. 2000. године. Све се
то одвијало у једном тешком амбијенту, у којем су се налазили како
ПСС, тако и цела држава. Али, уз
огроман труд и упорност, велика
лична одрицања и непресушни ентузијазам, неким чудом сакупљена
су финансијска средства како би се
отишло на експедицију.

На жалост, као и много пута пре
тога, показало се како су врхунски
резултати више плод ентузијазма и
посвећености појединца, него производ организованог система иза
којега стоји држава. Једина предност постизања спортских резултата
на такав начин јесте искуство и самопоуздање, које смо добили зато
што смо све радили на тежи начин.
Зато су као плод тог искуства од
2000. до 2010. године организоване
многе успешне експедиције широм
света.

ЕКСПЕДИЦИЈЕ

У претходних 10 година експедицијских успона широм света постигнут је огроман напредак - како по
резултатима, тако и по стеченом искуству, које се ширило не само у
клубовима - чланицама ПСС, него и
преко граница наше земље. Простора је мало да би се набројали
сви који су испењали неки од врхова
преко 6000м, па ћемо се сада осврнути само на оне, који су извршили
успешан успон на врх преко 8000м.
После успона Драгана Јаћимовића на Мт. Еверест, у нове подухвате кренула је екипа под вођством
Миће Јововића и Миливоја Ердељана, а све под покровитељством
и у организацији ПСВ.
Паралелно са ПСВ, Драган Јаћимовић је наставио да организује и
води експедиције, па је тако 26. 09.
2006. године седам планинара извршило успешан успон на врх Чо-оју
(8201м). На врху су били: Басар Чаровац, Илија Андрејић, Драган
Петрић,
Драгана
Рајбловић,
Марко Николић, Петар Пећанац и
Драган Челиковић.
Била је то експедиција у којој је
Драгана Рајбловић постала прва
дама на врху преко 8000м.
Након тога организована је експедиција на Мт. Еверест током пролећа 2007. године, када су после
двомесечне експедиције на кров
света стали заједно: Милош Ивацковић, Басар Чаровац, Драгана
Рајбловић, Илија Андрајић , Драган Петрић и Петар Пећанац. Био
је то велики успех када је од девет
чланова експедиције - седам
изашло на врх.
Током јесени 2008. годинее
имали смо експедицију на Манаслу
(8156м) која је била изузетно успешна, јер је поновљен успон у великом броју планинара и што је још
важније, као и свих претходних го-

дина, сви су се вратили живи и
здрави својим кућама. Ту част да
први буду из Србије на овом врху
имали су: Кристина Ађанин, Драган
Челиковић,
Дејан Апостоловић и Александар
Рашин.
Драган Челиковић је као учесник
међународне експедиције прво извршио
успешан
успон на Мт. Еверест током пролећа
2010. године, да би
2011. године,
у
мају месецу, постао
први и за сада
једини Србин који
је стајао на врху
Канченџунга
(8586м). Тако се на
најбољи могући начин завршила
најуспешнија деценија експедицијског пењања ПСС-а.
Мислим да је изузетно важно посебно поменути Басара Чаровца,
који је са ових наших простора први
комплетирао
седам
највиших
врхова по континентима. Личним
одрицањем и великим ентузијазмом
успео је да помери границе и да нам
покаже како је све могуће, ако си
спреман да себе дајеш до краја.
Својим успесима значајно је допринео развоју и ширењу планинарског
покрета у Новом Пазару.
Поред планинара из Србије, на
свим овим експедицијама учествовао ја значајан број планинара из
суседних земаља - Македоније,
Црне Горе, БиХ и Хрватске, који су
тако у нашој организацији постизали
врхунске резултате. На тај начин
стекли смо углед и признање од
стране планинарских организација и
њихових чланова земаља у окру-

жењу. То се огледа кроз поверење
које и данас траје, јер се они и
даље прикључују нашим експедицијама. Надамо се да ће будуће генерације наших водича наставити
ову традицију и даље развијати
углед и поверење које смо стекли у
претходних десетак година.
Захваљујући свим овим напорима и постизању великих резултата, привукли смо пажњу плани
нарске јавности не смо у окружењу,
већ и у светским оквирима. Више
није могуће доћи у Непал и рећи да
сте из Србије, а да се они чешкају
по глави покушавајући да се сете
где је то. Сви они, који су упућени у
Хималаје, рећи ће вам да је то
земља из које долазе добри планинари и чак ће вам набројати неке од
остварених успона. У претходном
периоду направили смо један огроман искорак напред. Сада је на
новим генерацијама да, користећи
стечена искуства, наставе даље како би се направио континуитет у
развоју нашега спорта.

Ово је прилика да се присетимо
и одамо пошту планинарима који су
заувек остали у планинама. Они су,
такође, покушавали да помере неке
границе и то треба поштовати.
Зоран Милетић је заувек остао на
северном гребену Mt.Everesta,
Павле Милошевић у базном кампу
Чо-оју , а Дрен Мандић на најсуровијој од свих планина – К2. Поред
њих, који су настрадали на експедицијама, изгубили смо двојицу младих алпиниста. Прво је Владимир
Филиповић настрадао у Аустрији,
а затим је најперспективнији српски
алпиниста Игор Скендер погинуо у
француским Алпима.
Нека им је лака земља и вечна
слава за оданост и љубав према
планини
Драган Јаћимовић
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ВОЈВОЂАНСКЕ
ЕКСПЕДИЦИЈЕ НА
8 000

чић и Бојана Ерговер
1991.), Дамавенд (Н.
Варга, Е. Варга, М.
Бокоров, З. Пеле
1983.), Елбрус (Зоран
Навратил 1986.) Калапатар (Светозар Вукојевић 1996.) Мон
Блан (Тодор Цвејић
1924.) итд.
Посебан утицај на
организацију имали су
подухвати
Драгана
Јаћимовића и Горана
Ферлана пре свега
због тога што је Горан
био један од идејних
твораца пројекта Еверест 2006.
Почетак приче би
могао да гласи овако:

Испричаћу кратку причу о експедицијама које су организоване у оквиру два пројекта ПССВ: Пројекат
Еверест 2006 и Пројекат К2. Та два
пројекта реализована су у периоду
између 2002. и 2008. године. Није
згорег одмах на почетку подсетити
се на опште познату истину да се ми
уствари пењемо не само на планинске висове већ, фигуративно речено
и на леђа једни другима. Сваки нови
планинарски успех, као и неуспех,
једно је више искуство које представља ослонац за наредни корак.
Пројекти и експедиције Планинарско-смучарског савеза Војводине у
том погледу нису изузетак, и њима
су претходили подухвати којима је
акумулирано искуство и који су послужили као инспирација. Знам да
је незахвално набрајати јер ћу сигурно неког изоставити, али у припреми експедиција анализирани су
успони који су претходили и чији извештаји су организаторима били доступни.
Војвођани су дакле пре 2002. пењали врхове као што су: Пик Лењина (Ламброс Худелудис 1990.),
Аконкагва (Тибор Секељ 1944.
Петар Јањатовић 1992.), Исланд
Пик (Миодраг Јововић 1998.),
Ухуру Пик (Радивој Ковачевић
1976; Тереза Оморац, Јован Опа6

Једном, не тако
давно, у времену узлетелих надања почетком 21. века сплетом
околности скупила се
група људи која је
имала необичан циљ.
Могло би се једноставно рећи да је циљ
био да се пењу највиши врхови света и
да су њихови мотиви били различити и слични онолико колико је
то примерено људима различитих
карактера и опредељења. Циљ
којег су себи поставили био је скоро
јеретички, незамислив за многе чланове тадашње планинарске организације јер је по многима одударао
од једног од основног принципа успешно вођене организације: принципа поступности.
Успон на Еверест је у свој план
ставила организација (ПССВ) која
до тада није имала резултате, инфрасртуктуру, организационо искуство и довољан број искусних
планинара. За неке безобразлук,
ароганција и лудост, за неке храброст и далековидост. Окупљени око
идеје, доследни себи деловали су у
складу са својим убеђењима и способностима.У сваком случају чињеница је да се идеја родила у глава
ма Горана Ферлана и Миливоја
Ердељана и да је ту идеју здушно
подржао и прихватио Миодраг
Јововић. Њих тројица су одредили
циљеве и правила игре.
Од 2002. Па до 2005. У оквиру
пројекта Еверест 2006 организоване
су следеће експедиције:
-2002. Килиманџаро-Ухуру Пик
(5896 м) Чланови експедиције:

Мирјана Стевановић, Мирјана
Вашут, Андор Луховић, Горан Ферлан, Миливој Ердељан (вођа експедиције). На врху 31.јула 2002. били
су сви чланови експедиције.
-2003. Барунце (7129 м) Чланови
експедиције: Миодраг Јововић (вођа
експедиције), Мирјана Вашут, Ан дор Луховић, Горан Ферлан, Миливој Ердељан. На врху 27.априла
2003. Андор Луховић и Горан Ферлан.
-2004. Шиша Пангма (8012 м) северна рута. Чланови експедиције:
Миодраг Јововић (вођа експедиције), Андор Луховић, Горан Ферлан, Миливој Ердељан, Хоселито
Бите, Исо Планић. На врху 27.септембра 2004. Ферлан, Бите, Луховић и Планић
-2005. Монт Еверест (8848 м) северо-источни гребен.Чланови експедиције: Миодраг Јововић (вођа
експедиције), Андор Луховић, Горан
Ферлан, Миливој Ердељан, Хоселито Бите, Душко Момић, Исо
Планић. На врху 29.маја 2005. Исо
Планић
Када сам се вратио кући, када
сам се наспавао, пун оптимизма и
рамена болног од тапшања, у дневник сам записао:
Дубоко сам уверен да све праве
вредности имају дискретан сјај
који дуго траје. Тако ће се значај
нашег успона показати у времену
које долази. А највећи резултат
овог пројекта је исказани оптимизам и предузимљивост, предузимљивост која покреће напред у
неизвесност и оптимизам који нам
даје наду. Било је искрено.
Након пројекта Еверест 2006
уследило је питање које се наметнуло: куда даље? Храбро и једноставно рођен је план. Уследио је
пројекат К2 којем се прикључио и
Планинарски савез Београда. У оквиру пројекта пењани су следећи
врхови:
-2006. Гашербрум 2 (8035 м), јужна
стена, и Хајд пик или Гашербрум
1(8068 м), јапански кулоар. Чланови експедиције: Миодраг Јововић,Горан
Ферлан,
Миливој
Ердељан (вођа експедиције), Исо
Планић, Мишо Николић, Мирко
Кујунџић. На врху Г2 Горан Ферлан
и Исо Планић 12.07. На врху Г1 Исо
Планић 31.07.
-2007. Брод Пик (8047 м) западни
гребен. Чланови експедиције:
Миодраг Јововић, Миливој Ердељан (вођа експедиције), Исо Планић, Предраг Загорац, Дрен
Мандић, Владимир Рашковић. На
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врху 12.07.2007. Дрен Мандић и Исо
Планић
-2008. К2(8612 м) Абруцијев гребен.Чланови експедиције: Миодраг
Јововић, Миливој Ердељан (вођа
експедиције), Исо Планић, Предраг
Загорац, Дрен Мандић. После погибије Дрена Мандића услед пада са
8200 м Предраг Загорац и Исо Планић су одустали од успона.
Осим ових људи у експедицијама су учествовали многи шерпаси, балти, хунзе и други носачи,
кувари, другари и пријатељи без
презимена. Са нама су били чланови породица који су о нама бринули (док смо ми можда певушили
песмице у топлим врећама) и далеко од нас проживљавали тешке
тренутке замишљајући муке кроз
које пролазимо. Па онда сви они
који су нам помагали. Нема места
да се наброје. Без донатора и спонзора не би смо стигли ни до подножја тих горостаса. Уверити оне
који са новцем располажу да је улагање у планинарску експедицију
улагање које није бацање пара је
вероватно (неиспричана) прича која
би многе заинтересовала. Многе
књиге о успонима сам прочитао,
многе експедиције су подухвати
вредни дивљења.
Наше експедиције нису по светским критеријумима начиниле никакав посебан успех, нису донеле ништа ново. Једино по чему су посебне то је што су на светске врхове
извеле чланове организације која у
организовању експедиција није
имала готово никаквог искуства, организације која располаже буџетом
који је смешно мали, организације
коју боље описује речи хтети и
смети него моћи и знати. И која је
захваљујући овим експедицијама
израсла и акумулирала прилично
искуство.

Сада су остале успомене и
последице. Резултати и последице
су бројни. Осим оних којима се хвалимо ту је и споменик Дрену Мандићу који ће трајно чувати успемену
на нашег пријатеља и један кратак
период у којем је мала група људи
постизала резултате уз крајње напоре.
Ако мене питате оно што сам у
оквиру тих експедиција постигао
учинио сам не само захваљујући
околностима него и успркос њима.
Ови пројекти су показали како се
пуно може учинити када се нешто
ради тимски и безкомпромисно. И
како су скромне моћи човека у поређењу са неумољивом природом.
Испењано је пет врхова виших
од 8000 метара и још два нижа врха
током припремних експедиција. Испењан је највиши врх света по први
пут (за нас из Србије) са северне
стране. У оквиру једне експедиције
испењана су два врха од 8000 метара. Испењани су врхови виши од
8000 метара без употребе додатног
кисеоника. Експедиције су организоване као националне, под заставом
Србије. Промовисали смо вредности наше земље и планинарства у
многим срединама. Планинарство
се померило са маргине и заокупило пажњу јавности, доспели смо
на насловне стране. Резиме сваке
експедиције дат је у облику полусатног филма који је монтиран од снимљеног материјала. Ти филмови били су приказани на многим презентацијама широм Србије па и у иностранству. Приказале су их и многе
ТВ станице. После оба пројекта
објављене су књиге које представљају својеврсни споменик ових подухвата. Две објављене књиге су
начин да се искуства и утисци пренесу кроз време и простор. Ове и
сличне експедиције и успеси омогућили су Планинарском савезу
Србије да подигне свој рејтинг у

Спортском савезу Србије, да се
попне у виши ранг спортова и на тај
начин су ове експедиције планинарском спорту донеле милионе динара. Тај новац је ПСС употребио за
развој целокупног система планинарског покрета. Успех и медијска
пажња јавности су допринеле омасовљавању планинарског покрета,
више младих људи и више новца
довели су до нових успеха и подизања нивоа рада у целокупном покрету. Успех је рађао успех, експедиције су се ређале и кроз њих је
прошао читав низ планинара. Захваљујући средствима намењеним
експедицији организоване су припремне туре на којима је учествовао
такође велики број кандидата, алпиниста и планинара. Последице су и
изграђене вештачке стене, услови
за тренинг и такмичења које бар у
Суботици до овог времена нису постојали.

Да ли ће планинари наставити
да се пењу на врхове више од 8000
метара? Сигурно је да хоће, а ко и
када ће поново покушати да се
попне на, например, К2 зависи од
више фактора. Пре свега, потребан
је тим. И ту не мислим само на (бар)
две пењачке навезе већ и на спонзоре, тренере, метеорологе, чланове тима који су задужени за
организацију, подршку и медије. Да
би се тим оформио и ’’уиграо’’ потребно је извести неколико припремних успона што значи да је
потребно време и средства. Када се
склопе коцкице, ако буде и мало
среће све ће се десити само од
себе. За почетак потребно је да руководство планинарске организације истрајно ради на стварању
услова за размишљање о организацији таквих подухвата као што је
успон на К2. Не треба сумњати да
ће се то једном десити, гаранција је
већ то што су ти врхови тамо. Они
нас зову. Да ли смо спремни?
Исо Планић
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Високогорство, као једна од категорија планинарства,
доживела је праву експанзију у протеклих десет година.
Многа друштва у оквиру планинарске едукације, веома
успешно организују Основне планинарске школе, а поред
течајева које организују специјалистичке комисије, организују
се и Школе високогорства, на којима се стичу знања за
самостално кретање у планинама, како у летњим, тако и у
зимским условима.
Две основне категорије планинарства, високогорство и алпинизам, немогуће је раздвојити, јер се међусобно преплићу.
Добар високогорац мора познавати основе алпинистичке технике и коришћење алпинистичке опреме. Захваљујући адекватној едукацији и одважности многих водича и пењача, изведен
је веома велики број квалитетних успона, како на врхове преко
2500 м., тако и на највише врхове Света.

Због некомплетне евиденције, немогуће је евидентирати све значајне успоне који су изведени по друштвима. Зато смо се највише базирали на евидентирање
успона који су пријављени и регистровани у протеклој
деценији у оквиру категоризације спортиста на основу
Правилника о критеријумима за категоризацију спортиста Планинарског савеза Србије и Спортског савеза
Србије.
На Годишњој конференцији у Грзи 1980. године,
формирана је Комисија за експедиције ПСС која је
имала за задатак организацију високогорских експедиција.
Након успешно изведених експедиција у Ирану,
1983. и 1984. године, појавила се група ентузијаста која
је 05. 11. 1984. године формирала Комисију за експедиције СПДГ Нови Сад. Комисија је имала за задатак
организовање планинарско алпинистичких експедиција
у оквиру ПСС Војводине. КЕ СПДГ Нови Сад је својом
активношћу дала значајан допринос развоју алпинизма
и експедиционизма у Војводини. Током периода 1984 1994 године, потписани су веома значајни уговори о безвалутној и валутној размени, међу којима се истичу:
30. 08. 1989. године са Управљенијем аљпинизма
СССР из Москве,
06. 12. 1989. године са Управљенијем аљпинизма
Учебно спортивне базе ,,АИЛАМА,, за подручје Казбека,
04. 01. 1991. године са Республиканским Украинским
клубом аљпинистов из Кијева за подручје Памира,
31. 12. 1991. године са Спортивним клубом аљпинистов КГС ВДФСО Профсојузов из Кијева за Памир.
12. 12. 1985. године, започета је сарадња и са КОТГ
ПЗ Словеније / Комисија за одправе в туја горства ПЗС
/ и ККАЕ ПС Југославије / Координационом комиисјом
за алпинизам и експедиције ПСЈ /. Успостављањем сарадње, омогућено је учешће и суорганизација ,,VI Ју
алп. експедиције Кавказ 86 ,,и организација и вођство
,,I Ју алп. експ. Памир - Алај 88,,.
22 - 26. 08. 1982. године у заједничкој акцији ПСС и
ПССВ на успону на врх Митикас, 2917m. учествовало
је 50 планинара.
Период од 1980 - 1999 године, карактеришу успони
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на врхове у масивима: Проклетија, Високих
Татри, по планинама бивших република,
Карпата, Олимпа, Доломита, Етне, Централних Алпа, Атласа, Сиера Неваде у Шпанији, Тауруса у Турској, Арарата, Цен
-тралног Кавказа, Килиманџара, Памира,
Анда, Хималаје. У организацији се истичу:
ПД ,,Победа ,, Београд, ПД ,,Авала,, Београд, ПСД ,,Железничар,, Београд, ПСД ,,
Железничар ,, Нови Сад, ПСД ,,Челик,,
Смедерево и др.
2000 - 2002 године, изведени су успони на
највише врхове у седам планинских масива: Хималаја - Ајланд пик, 6160m; Анди Аконкагва, 6962m, Килиманџаро - Ухуру
пик, 5895m, Арарат - Бујук Агри, 5135m,
Кавказ - Западни Елбрус, 5642m, Памир Пик Коржењевска, 7105m. и Централни
Алпи - Мон Блан, 4807m.

2003 године, изведени су успони у пет масива: Анди Аконкагва, 6962m, Аљаска - Мт. Денали, 6194m, Централни Алпи - Мон Блан, 4807m, Гран Парадизо, 4061m.
2004 године, изведени су успони у четири масива: Анди
- Аконкагва, 6962m, Кавказ - Западни Елбрус, 5642m,
Арарат - Бујук Агри, 5135m. и Централни Алпи - Мон
Блан, 4807m.

2005 године, изведени су успони у пет масива: Хималаја - Ајланд пик, 6160m; Нага Цанг, 5085m, Килиманџаро - Ухуру пик, 5895m, Кавказ - Западни Елбрус,
5642m, Алборс - Дамаванд Коох, 5671m, Централни
Алпи - Мон Блан, 4807m. и Монте Роза, 4634m.
2006 године, изведени су успони у шест масива: Хималаја - Лобоче ист, 6119m, Ама Даблам, 6812m, Ајланд
пик, 6160m; Нагар Цанг, 5085m, Алборс - Дамаванд
Коох, 5671m, Анди - Аконкагва, 6962m, Арарат - Бујук
Агри, 5135m, Килиманџаро - Ухуру пик, 5895m, Цент-
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рални Алпи - Мон Блан, 4807m, Кумштајн, 4563m. и Сигналкуте, 4554m.
2007. године, изведени су успони у седам масива: Хималаја - Ама Даблам, 6812м, Нагар Цанг, 5085м, Арарат
- Бујук Агри, 5135м, Кавказ - Западни Елбрус, 5642м,
Анди - Аконкагва, 6962м, Гаригуасо, 5100м, Котопакси,
5897m, Аљаска - Мт. Денали, 6194m, Централни Алпи Дуфор, 4634m. и Антарктик - Мт. Винсон, 4897m.
28. 12. 2007. године, Чаровац Басар постаје наш први
освајач највишег врха Антарктика.
2008 године, изведени су успони у седам масива: Анди
- Аконкагва, 6962m, Памир - Раздељнаја, 6100m, Петровски, 4750m. Хималаја - Чу Кунг Ре, 5550.м, Ајланд
пик, 6160m; Кавказ - Западни Елбрус, 5642.м. ; Централни Алпи - Мон Блан, 4807m. и Нова Гвинеја - Карстенс пирамид, 4884m, Аљаска - Мт. Денали, 6194m. 03.
12. 2008. године, Чаровац Басар постаје наш први
освајач ,, 7 врхова Света ,,.
2009 године, изведени су успони у четири масива: Хималаја - Мера пик, 6476m, Анди - Аконкагва, 6962m,
Кавказ - Западни Елбрус, 5642.м. и Ладах-Сток Кангри,
6153m.
2010 године, изведени су успони у два масива: Анди Аконкагва, 6962m. и Кавказ - Западни Елбрус, 5642.м.

Током ових година, најзначајније успоне на врхове
преко 4000m., извели су чланови следећих ПСД, ПД и
клубова: Победа, Железничар, Раднички, Авала, Копаоник, ПТТ, Високогорци Србије, Еxtreme summit team Београд ; Железничар, Нафташ, Поштар, Занатлија,
ГСП - Нови Сад; др Р. Симоновић - Сомбор; Зрењанин
- Зрењанин; Вршачка кула и Железничар - Вршац; Вилине водице - Буковац; Железничар - Инђија; Железничар - Шид; Челик - Смедерево; Јастребац - Крушевац;
Каблар - Чачак; Зорка и Спартак - Суботица; Јеленак -

Панчево; Борковац - Рума; Калафат и ПАЕК - Ниш; Камена гора - Пријепоље; Гучево и Цер -Шабац; Змај Звечан; Кинђа - Кикинда; Санџак - Нови Пазар; Врбица
- Велика Плана; Крагујевац и Kraguj peak - Крагујевац;
Јаворак - Параћин; Рујно - Ужице; Јухор - Јагодина; Вис
- Лазаревац; Венчац - Аранђеловац; Љуктен - Трстеник;
Позитив и Вукан - Кучево и Јети Цеца - Краљево.
За врхунске резултате у вусокогорству, поред наведених друштава, заслужни су Министарство омладине
и спорта, Спортски савез Србије, Планинарски савез
Србије, многобројни спонзори и водичи који су годинама стварали широку базу спортиста, неопходну за
врхунске резултате.
У протеклој деценији, успоне на врхове преко 4000.м .,
најчешће су водили:
Драган Јаћимовић, извео је највећи број учесника
на врх Акокагва и на врхове у Хималаји;
Владислав Матковић, извео је највећи број учесника на врхове преко 2500m. Килиманџаро - Ухуру пик,
5895m. са 24 планинара; Арарат - Бујук Агри, 5137m. 70
планинара, Кавказ - Западни Елбрус, 5642m. са 71 планинаром и Мон Блан, 4807m. са 97 планинара.
Лазар Попара је организовао и водио 35 експедиција на Кавказ, Дамаванд, Арарат и на врхове Памира.
Поред горе наведених, истичу се Ламброс Худелудис вођењем група у Алпе, Мића Јововић и Миливој
Ердељан , вођењем Војвођанских експедиција, Драган
Павловић, Зоран Филиповић, Зоран Степановић и др.
Спортски савез Србије и Планинарски савез Србије су
током година, пооштравали критеријуме за категоризацију спортиста. И поред тога, наши спортисти су забележили врхунске резултате:
28. 12. 2007. године, Басар Чаровац постаје наш
први освајач највишег врха Антарктика,
03. 12. 2008. године, Басар Чаровац је наш први
освајач ,,7 врхова Света,, и др.
Лазар Попара
Владислав Матковић
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ИЗВОРНЕ
ПЛАНИНАРСКЕ
АКТИВНОСТИ

У својим првим Правилима, које доноси ПСС 1949. године, установљено је
„начелништво“, као стручно тело ( Орган )
задужено за планирање, организовање и
спровођење акција, вертикално од друштава до ПСС-а. Свакако да је за начелништво важна 1950. година, када је у
периоду од 2. до 20. августа у срцу Проклетија , под Визитором, на Плавском језеру,
ПСС организовао течај за начелнике планинарских друштава.
Почетак организованих планинарских активности у Србији
Када се пише о данашњим активноповезан је са годином 1901. када је формирана прва
стима планинара у оквиру ПСС-а, свакако
планинарска организација – Српско планинско друштво.
треба поменути изворне планинарске акУ наредним годинама дешавали су се неки веома важни
тивности, које у почетку и нису биле тако
историјски догађаји који су имали мањи, или већи утицај на
разноврсне, али су, са друге стране, биле
планинарске активности у Србији, тако да су оне некада
веома интересантне: излети и успони, а подобијале на интензитету, а неких година су престајале.
везано са њима - путовања и дружења. ДаУ овом периоду постојања планинарске организације међу
нашње активности у оквиру ПСС-а су
члановима Управа, које су водиле планинаре, не помињу
разноврсне. Поред поменутих излета и уссе термини начелник и начелништво.
пона ту су табори, који се одржавају на различитим планинама Србије почетком јула,
затим, посебно атрактивни маратони, који
се одржавају на различитим локацијама у
Србији , где је најпознатији и свакако најинтересантнији маратон на Фрушкој гори. Републичке и традиционалне
акције су прави бисери планинарства, јер нам нуде пријатна дружења током целе године, а и добре домаћине
који најбоље познају планине из окружења. Ту су и планинарска оријентациона такмичења, обележавање планинарских стаза, многи курсеви из различитих планинарских дисциплина и још много других активности. Активности
у оквиру ПСС-а, толико су разноврсне и бројне да су се неке од њих током времена осамосталиле и постале самосталне спортске дисциплине.
Потпуна анализа активности планинарских друштава, која обухвата број акција током године и број планинара
на тим акцијама је немогућа, јер скоро половина друштава још увек није доставила своје годишње извештаје (за
2010.годину). Ипак, неки подаци посто-је,тако да је ПД „Победа“ у 2010. години имало 332 акције са 11 762 учесника, ПСД „Железничар“ (Београд) око 300 акција са око 8 000 учесника, а активна планинарска друштва са
мањим бројем чланова годишње организују око 45 акција са око 1 500 учесника. Остаје не мали број друштава о
чијим активностима немамо никакве извештаје, може се рећи да се о њима ништа не зна.
Републичке акције су најверодостојнији показатељ планинарских активности, јер су планинарска друштва у
обавези да достављају извештаје са ових акција, тако да ту постоји велики број корисних података, који могу да
се употребе за статистички приказ . Учешће планинара на републичким планинарским акцијама у наредној табели
нам показује да се, са мањим стагнацијама, тај број константно повећавао од 235 (2004. год ) до сјајних 455
(2010. год ).
Година
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
Просечан
бр. планинара 249 317 235 349 328 319 444 410 455
Табела 1. Просечан број планинара на републичким акцијама.
Наредну табелу бисмо могли да назовемо „Омиљене планине”
јер нам она показује које то планине наши планинари најрадије
посећују на републичким планинарским акцијама. Очигледно
је да су Фрушка гора и Ртањ најомиљенија места за наше чланство.
Републичка Фрушка г. Божићни Палићки Дан чист. Зимски Јесењи
планинарска Врдник успон на сусрети пл. Рајац успон успон
акција
Ртањ
на Трем на Лесковик
Просечан
бр. планинара 865
729
597
596
573
523
Табела 2. Број планинара на појединим републичким
планинарским акцијама.
Колико су наша планинарска друштва заинтересована за
учешће на републичким планинарским акцијама, али и колико су
присутна на овим акцијама најбоље ће нам показати наредна
табела:
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ПЛАНИНАРЕЊЕ

Друштво

ПСД
ПСД
ПК
ПК
„Брђанка“ „Копаоник“ „Челик“
„Железничар“
Алексинац Београд Смедерево
Ниш

Просечан бр.
планинара на
Републичким
акцијама

263

219

210

208

Табела 3.
Број планинара појединих планинарских друштава на
републичким акцијама

Посебан значај за планинаре има планинарски
маратон на Фрушкој Гори, који је по многим показатељима јединствена планинарска манифестација. Неписано је правило да се овде окупља највећи број
планинара, али не само из Србије, већ и из других
држава, па је значај ове планинарске акције не само у
пређеним километрима и савладаној висини, већ и у
могућности да се размењују планинарска искуства и
склапају нова познанства међу планинарима. До сада
је одржано укупно 34 маратона на којима је учествовало 163 156 рекреативаца, а ова година (2011) је једна
од рекордних година по броју учесника, јер је број учесника на старту био 11 828.
Опуштање у планинском амбијенту је најприроднији и врло ефикасан начин психичког и физичког
окрепљења и погодује човеку од детињства до старости. Због тога, планинарска друштва и њихови чланови
треба да настоје да у свет планина привуку што више
љубитеља природе, децу и омладину посебно, али и
остале којима треба помоћ и смерница како да на овај
начин обогате свој живот.
Планинарство, у најширем смислу речи, најлакше је
доступно и највише прилагођено свакоме
.
Зато је, у односу на саме почетке, постало масовно.
Планинарска друштва су се множила, број планинара
и посетилаца планина је из године у годину растао. Постојали су ( и постоје) периоди стагнације. Ипак, треба
да будемо задовољни, јер се та „планинарска породица“ држи на окупу у великом броју већ пуних 110 година. И нека траје тако док је „века и човека“ .
Начелник ПСС-а Берислав Трајковић

Када се говори о републичким планинарским акцијама, као једном важном сегменту у низу планинарских активности, које постоје у ПСС, врло је важно
написати да су локације за њихово одржавање врло пажљиво биране, тако да су оне одржаване од Суботице
до Врања и од борског Стола и Власинског језера до
Златибора и Таре.
Посебно место и значај за ПСС имају табори планинара Србије, који се већ десетак година успешно организују на различитим локацијама наше лепе земље.
Почело се са жељом и идејом да се током вишедневног
боравка у подножју планине, или на планини организују
школе за водиче, али током времена показало се да је
то право место где и остале комисије могу да покажу
своје активности и знања. Наредна табела нам показује
локације на којима су се табори ПСС организовали.

Година
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

Место одржавања табора ПСС
Торничка бобија – Љубовија
Јелакце – Лепосавић
Дојкинци – Пирот
Сопотница – Пријепоље
Кукавица – Лесковац
Авала – Београд
Солотуша – Бајина Башта
Стол – Бор
Голијска река – Ивањица
Дел – Црна Трава
Лисине - Бељаница

Број учесника
124
114
287
195
150
128
239
211
396

Табела 4.
Преглед одржаних табора ПСС
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АЛПИНИЗАМ
У СРБИЈИ
2000 - 2011.

Алпинизма, оног организованог, није било
у Србији пре II светског
рата. Била је само неколицина усамљеника,
који су своје алпинистичке
активности
практиковали највише
Шта је заправо алпинизам?
у Словенији заједно са
Зашто се људи њиме уопште баве?
тадашњим истакнутим
И, на крају, ко су ти људи који су обележили
словеначким алпинипочетак и развој алпинистичке
стима. У том периоду
делатности
најви-ше су се истакли
у Србији?
Рашко Димитријевић,
Станко Алексић и
Дефиниције алпинизма су
Исток Паљаруци.
различите, али задржали би
После II светског
се на неколико најједноставрата алпинизам понијих и најпрецизнијих.
чиње да се организовано развија доласком
Звонета Блажине и Ис„Алпинизам је спорт који се раз- тока Паљаруција у Србију. Крајем
ликује од осталих спортских грана 1950.године основана је прва алпипо томе што одражава борбу чо- нистичка секција у Београду (АОБ).
века са природом и њеним силама, У фебруару 1951.одржан је и први
у којем нема бодрења гледалаца и зимски алпинистички течај на Сувој
овација. То је борба човека у којој он планини, а у јулу и први летњи у стетежи да се афирмише пред самим нама Малог Вукана. На њима је одсобом, савладавајући властите школована прва генерација српских
слабости и непрекидно се прилаго- алпиниста, која је врло успешно деђавајући природи и њеним ћудима. ловала наредних 15-20 година, све
Алпинизам представља највећи до краја шездесетих, почетка седамстепен достигнућа у плани- десетих. Ту су се посебно истакли :
нарству. То је кретање човека по Иван Стојановић, Бранко Котлајић,
стеновитим планинама при чему Живојин Градишар, Милан Матић,
се не користе планинарски путеви Растко Стојановић, Бранко Штефаза успон на врхове, него слободне нац, Бранислав Митрашиновић,
стене у разним смеровима.
Љиљана Пилетић, Александар
Бављене алпинизмом захтева Ђорић, Томислав Врачевић. Они су
сталну, одличну физичку кондицију, убрзо одшколовали следећу генерапсихичку стабилност, велико иску- цију међу којим су и Добривоје
ство, познавање различитих техника пењања и других фактора
неопходних за сигурно и успешно
извођење пењачког успона.
Алпинизам представља естетски доживљај и спортско деловање
у стеновитим планинама. Највећа
вредност алпинизма је у синтези
физичке снаге, вештине и духовне
вредности. То је, заправо, синтеза
телесних напора, интелектуалних
трагања и откривања, и снажних
емоција.
Савладавајући тешкоће и опасности, алпиниста потискује страх,
да би осетио апсолутну слободу и
радост живота. У понекад суровој
борби најбоље спознаје вредности
живота. Алпинисти знају ценити
свој живот и живот других људи, и
знају у животу уживати“ (из књиге
Златка Смеркеа „Планинарство и
алпинизам“)
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Гаћеша, Милан Куљај, Бранко
Турин, Велибор Станишић, М. Стоичевић, Миодраг Трајковић, Вера
Симић, Александар Рогулић, Душан
Мочилник, Срба Петровић, М. Предин, Жарко Гостовић, Ранко Ђурица, Слободан Миловановић и
многи други. Та генерација делује
све до друге половине седамдесетих година XX века. 50.-тих и 60.-тих
година испењане су бројне првенствене смери у српским планинама:
Мали Вукан, Хомољски Стол, Каблар, Сићево, Сува планина... као и
први успони у стенама Проклетија,
масива Каранфила из Грбаје и из
Ропојане, у масивима Комова, Дурмитора, Маглића, Биоча. Паралелно
се врше и тешки успони прослављеним смерима у Јулијским Алпима,
Доломитима, Центалним Алпима,
Мон Блан Групи. Врше се први успони на Мон Блан, Матерхорн и
остале велике врхове у Алпима. Почињу се вршити и успони у реону
Кавказа, на Елбрус и Ужбу. Учествује се у југословенским експедицијама.
Почетак 80-тих година карактерише велики прилив нових младих
снага у српском алпинизму. Они настављају добро трасираним путем и
убрзо постижу високе домете у југословенским оквирима. Пењу се
бројне првенствене и тешке смери,
врше се понављања најтежих смерова у Јулијским Алпима, Доломитима, француским Алпима...
Организују се иностране српске
алпинистичке експедиције на којима
се остварују запажени резултати.
Алпинизам у Србији доживљава велики узлет. Формирају се јаки пењачки центри не само у Београду,
него и у Нишу, Бору, Пожаревцу,
Чачку, Крушевцу. Раде се квалитетне и савремене алпинистичке
школе, одлази се у иностранство.
Истакнути представници те генерације су: Александар Аничин, Радослав Милојевић, Миленко Савић,
Алекса Срданов, Зоран Богдановић,
Предраг Костић, Драган Златановић, Небојша Ђорђевић, Ламброс
Худелудис, Стево Цупаћ, Благоје
Мићковић...
Долазе 90-те и доносе последњу
праву српску алпинистичку експедицију, Анапурна IV, 1991. Убрзо потом
следи распад СФРЈ, ратови, санкције, као и све оно што је карактерисало то време – одлазак младих
људи из Србије. То није мимоишло
ни ову генерацију, па је добар део

АЛПИНИЗАМ
тадашњих алпиниста отишао у иностранство да потражи бољи живот.
Већина осталих се преоријентисала
на решавање основних животних
проблема. Алпинизам је почео
нагло да стагнира. Али, није и нестао. Генерацију 90-тих предводили
су тада већ искусни „вукови“ Радослав Милојевић, Слободан Миловановић... Најпродуктивнији је био
Радослав Милојевић, уз кога су се
афирмисали Милан Љубојевић, Томислав Келић, Иван Пантелић, Иван
Лаковић, Александар Сарач, Ненад
Трипковић. На жалост, баш у то
време дешава се и општи пад
друштвених вредности, морала и
етике. То се одражава и у српском
планинарству, па лошу ситуацију у
алпинизму користе неки који са алпинизмом баш и немају везе. Тенденција самопроглашавања „алпинистима“ од стране оних који то
нису наставља се и у 2000-тим.
Улазак у XXI век дочекан је са обећавајућим бројем нових пењача и,
на жалост, само са неколико искусних инструктора и алпиниста. Бригу
о новим пењачима водили су Радослав Милојевић, Милан Љубојевић,
Анђелко Ћирковић у Београду, Слободан Миловановић и Војислав
Шкрбић у Чачку и Крагујевцу, Алекса
Срданов у Пожаревцу, Борко Гајић у
Бору. Знатно се повећао интензитет
пењачких активности. Почело се
чешће одлазити на пењање у иностранство, што је донело и нове технике пењања и опрему. Почели су
се пењати залеђени водопади,
најпре код нас, на Дивчибарама, Копаонику, Старој планини, Пријепољу, а онда и у Бугарској, Црној
Гори, Аустрији, Италији, Словачкој.
Стасавала је и ова садашња генерација алпиниста и алпинистичких
инструктора, међу којима су и: Иван
Лаковић, Милош Ивачковић, Синиша Вујић, Сана Зулић, Стеван Обрадовић, Никола Ђурић, Предраг
Загорац, Дамјан Живаљевић, Синиша Зороја и други. Брз напредак
показао је млади Игор Скендер, који
је у навези са Николом Ђурићем
урадио неколико врло тешких успона у француским Алпима, нпр.
Gervasuti pillar. Прва звања инструктора алпинизма после пуних 20 и
више година стекли су Алекса Срданов и Слободан Жарковић, а у
најскорије време очекује се још неколико младих инструктора из генерације после 2000-те. У Војводини
одскачу по инензитету пењања и

квалитету успона Обрад Кузељевић, Хоселито Бите. У Кикинди, под
надзором Лазе Радивојца стасавају
младе наде српског алпинизма, Катарина Мановски и Александар
Влашкалић.
Изведено је прво понављање
смера „Копље“ у Проклетијама, 600
м, VI+, А2 (јул 2005., навеза Иван
Лаковић-Милош Ивачковић), као и
још неколико првенствених успона
из Ропојане. Први пут је људска
нога ступила на проклетијски врх
Маја Форз у јулу 2009. 400 м, VI
(Стеван Обрадовић, Предраг Загорац, Борис Јанковић). Попет је легендарни „big wall“ смер „Nose“ у
Јосемитима (900 м, VI, А2- попели
Милош Ивачковић и Петар Берилажић, октобар 2011.) Посебно детаљно се обрађује масив Кучких
планина, где се врши велики број
првенствених успона свих тежина.
Реафирмише се пењачки реон
Малог Вукана, отварају се нова пењалишта на Бељаници, кањону
Јерме, Соколским планинама.
Често се одлази у разне делове
Алпа, где се врше бројни захтевни
успони. Почиње се са интензивним
опремањем школских смерова, као
и отварање нових дугих смерова
спортско пењачког карактера.
Уређују се и модернизују постојећи
алпинистички правилници, систем
школовања се усклађује са трендовима у свету и прилагођава нашим
условима. Сваке године наши
млади алпинисти учествују на традиционалном сусрету алпиниста из
целог света, BMC Meeting-у, који се
одржава у Великој Британији. Комисија за алпинизам поново преузима
улогу носиоца развоја алпинизма у
Србији, са новим људима, идејама,
инструкторима.

Ипак, над сав тај поновни залет
алпинистичке активности надвила
се и једна тамна мрља. Десило се
неколико трагичних погибија, прво
Весна Дракулић и Бојана Текић
2001.у масиву Жијева, па Зоран Милетић у Хималајима, Павле Милошевић, такође у Хималајима, Дрен
Мандић 2008. на К2. На крају, у фебруару 2011. пењући залеђени водопад у Аустрији гине Владимир
Филиповић, а Милан Саватић задобија тешке повреде услед којих је
преминуо седам месеци касније. У
марту месецу гине Игор Скендер пењући екстремно тешку смер у француским Алпима.
Управо тај празан простор настао
наглим и ненадоместивим одливом
већине добрих и афирмисаних пењача током 1990-тих година довео
је до тога да са новом генерацијом,
али и са оним преосталим алпинистима, није имао скоро нико да
ради, да их одговорно и ауторитативно усмери на прави пут. Новостворени систем „вредности“ генерисао је низ лоших поступака, који
су коначно довели до трагичних исхода. Најпознатије светске ведете
овог спорта кажу да тек после 10 година интензивног бављења алпинизмом можете рећи да имате
некакво искуство и зрелост.
То је навело Комисију за алпинизам да недавно организује алпинистичке таборе са основном темом
безбедности и превентиве приликом вршења алпинистичких успона.
Табори су одржани у два викенда на
две различите локације, окупили су
најбоље предаваче које Србија тренутно има, и на њима је учествовало 95% укупне пењачке популације земље. Потврђена је оправданост одржавања таквих активности и јасно се увидела неопходност
пропагирања манифестација оваквог типа и у будућности, јер људски
живот за алпинисту има највећу
вредност.
Ипак, уза све тешкоће на које је
алпинизам наилазио у последње
време, ипак се види светло на крају
тунела. Осећа се један позитиван
дух и здрав приступ овом захтевном
спорту. То обећава да ће, уз адекватну подршку и однос Планинарског савеза Србије, алпинизам
поново доћи на место које му и припада – као највећи степен достигнућа у планинарству.
Слободан Жарковић
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НАСТАНАК И
РАЗВОЈ
СПОРТСКОГ
ПЕЊАЊА
Спортско пењање развило се из алпинизма,
и то из посебне алпинистичке технике
“слободног пењања”. Из ове технике
преузета је идеја савлађивања пењачких
проблема искључиво снагом властитог тела,
уз коришћење техничких помагала, само са
циљем осигуравања сопствене безбедности.
Прве назнаке нове спортске дисциплине
(“free climbing”), појављују се око 1950.
године у Јосемитској долини у САД-у и
везане су искључиво за природне стене.
Седамдесетих година 20. века ова врста
пењања проширила се и на Европу.
Уз развој пењања као самосталне
спортске дисциплине све више се користи термин спортско пењање. Он се
данас подједнако односи на пењање
природних стена према тачно одређеним правилима, као и на такмичарско
пењање на вештачким стенама.
Треба поменути да спортско пењање свој настанак у великој мери дугује развоју одговарајуће опреме. Тек уз
могућност да се сигурно падне, отворила се перспектива пењања изузетно
тешких смерова. Резултати у спортском
пењању почињу да се рачунају тек изнад оцене VI+,
што је у традиционалном алпинизму некада означавало “границу људских могућности”.
Почеци у Србији
Почеци организованог спортског пењања у Србији датирају од 1990. године
и везују се за оснивање прве пењачке
секције при Планинарском друштву
“Авала”, као и за име Славе Глушчевића
који је, поред тога што је био иницијатор
многих активности, опремио и попео
први спортско-пењачки смер у Србији –
„Скепса“ (VIII-) у Кошутњаку. Већ 1996.
године, у оквиру Планинарског савеза
Србије, формирана је Комисија за
спортско пењање.
Уређење нових смерова био је предуслов за развој пењања у Србији и овом
задатку несебично су се посветили
многи ентузијасти. Иако је тешко набројати сва имена и изразити захвалност пењачке популације, поред
поменутог Глушчевића, велики допри14

нос дали су Благоје Доброта, Марко Ратковић,
Александар Брборовић,
затим млађа екипа:
Милош Пулетић, Даниел
Станковић, Милош Стошић, Марко Ћирковић,
Слободан
Мазалица,
браћа Делибашић... Све
више се ангажује и трећа
генерација пењача: Немања Чизмић, Елвин Мусовић...
Заједничким
радом свих њих, а и многих других, од „Скепсе“ се
дошло до броја од близу
500 уређених смерова
широм Србије.

Пењалишта
Пењалишта на природној
стени
су
својеврсни
спортски
објекти и ПСС је годинама улагао у њихов развој. Колико су први смерови били дело
ентузијаста, толико се у последњих неколико година њиховом уређењу све
више прилази плански и уз подршку из
буџета ПСС. Највећа пењалишта су у
Јелашничкој клисури, Грдоби код Ваљева, Соколици код Пријепоља; а само
у последње две године отворена су још
четири - у Сићевачкој клисури, Крњачи
код Прибоја, Љубовији и Суваји на Бељаници.
Таква експанзија пењалишта намеће потребу да се посебна пажња обрати на очување природе, биљног и
животињског света на датим локацијама. Иако у сваком планинару постоји дубоко усађена еколошка свест,

било је потребно све ове норме
уобличити у одговарајуће правилнике,
како би се правила понашања на пењалиштима ускладила са законом и лакше
пренела новим члановима. Због тога Комисија за спортско пењање знатно интензивније ради на едукацији уређивача
смерова у природи, а наравно и самих
спортских пењача.

Вештачке стене
Током првих неколико година вештачке стене су углавном подизане као
привремене, а најчешће због одржавања неког такмичења. Ипак, врло брзо
је постало јасно да су за озбиљан развој
спорта неопходни и одговарајући стални
објекти. Чак и заклети противници такмичарског пењања схватају да је, без
тренинга на вештачким стенама, немогуће постићи врхунски резултат у природи. Зато, можда управо вештачке
стене представљају најизразитију спону
између ове две дисциплине.
Прва стална вештачка стена подигнута је 1996. на Ади Циганлији. Током
следећих 15 година подигнуто је много
већих и мањих вештачких стена - од хотела Гранд на Копаонику, Хале спортова
на Новом Београду, Омладинског спортског кампа Караташ, па до најновијих
стена подигнутих у Врњачкој Бањи,
Ужицу, Крушевцу и на Земунском кеју.
Иако неке од њих нису више у употреби,
треба напоменути да је у последње три
године подигнуто бар 7 нових великих
стена, а још неколико је реновирано и
проширено, што представља огроман
напредак.

СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ
пењалишту Котечник.
У женској конкуренцији, током низа година, оцену је померала Габријела Доброта, која је пре две године достигла
„десетку“, а 2010. године исту оцену испењала је и 14-тогодишња Сташа Гејо,
чији резултат представља један од
најбољих у свету за тај узраст. Рекорд у
пењању „на поглед“ је оцена IX, а
остварили су га Милош Стошић, Марко
Ћирковић и Лука Перуновић.

Ипак, колико год да радује овакав развој
и повећање броја вештачких стена,
мора се поменути да Београд, као
највећи пењачки центар, још увек нема
велику стену у затвореном, где би се уз
приступачне услове могло тренирати
преко целе године.
Клубови
Са уређењем пењалишта у природи
и изградњом вештачких стена, створени су услови за тренинге, па је са
њима растао и број планинарских друштава и клубова који су се бавили спортским пењањем. Само у Нишу на
пример, у близини Јелашничке клисуре,
данас је активно 5 спортско-пењачких
клубова, а слично је и у другим местима
где постоји уређено пењалиште или
вештачка стена – свуда се активирају и
локални пењачи.
Тренутно у Србији ради тридесетак
клубова и планинарских друштава, а
број њихових чланова прелази 250.
Иако још увек има клубова који се претежно баве само пењањем у природи,
или само такмичарским пењањем,
највећи број је ипак укључен у оба сегмента.
При томе треба знати да се, као и у
остатку света, већина пењањем бави
рекреативно, док се врхунским пењањем бави релативно мали број, а врхунске резултате постигне тек понеко.
Резултати
Иако се прецизна евиденција спортскопењачких резултата на природној стени
води тек однедавно, познато је да је
након Славиних почетних успеха, прву
„деветку“ попео Дејан Дрча 1997, а прву
„десетку“ Милош Стошић 2006. године;
обојица на пењалишту Лакатник у Бугарској. Тренутно најбољи резултат у
Србији остварио је Лука Перуновић
2009. успоном оцене X+ на словеначком

Такмичења
И на плану пењачких такмичења развој је текао доста
брзо. Прво такмичење у
спортском пењању у Србији
одржано је 1994. године на
природној стени на Соколици
код Пријепоља. Годину дана
касније, 1995. у Сопотници
код Пријепоља одржано је и
прво званично државно
првенство (тада СР Југославије) на вештачкој стени, а забележено је да су први
државни шампиони постали Владан
Љујић и Наташа Благојевић. Од тада је
државно првенство одржавано сваке године.
Србија је такође била домаћин првог
Балканског првенства у спортском пењању које је одржано 1997. на Ади Циганилији. Након тога, наша земља је још
6 пута била домаћин набољим пењачима Балкана. Резултати наших пењача су током година постајали све
бољи, а врхунац је постигнут 2008. када
је на такмичењу у Турској српска репрезентација освојила укупно 15 медаља.
Ове године Србија је освојила своју прву
медаљу од како такмичарско пењање
постоји у систему официјелних IFSC
такмичења ЕYС (European Youth Series).
Бронзану медаљу у дисциплини брзинског пењања освојила је Сташа Гејо на
Европском купу за јуниоре у Великом
Трнову (Бугарска).
Иако је код нас такмичарско спортско
пењање настало и развило се у оквиру
ПСС-а, након издвајања овог
спорта на светском нивоу из
UIAA и стварања засебне Међународне спортско-пењачке
федерације (IFSC) 2007., и
српско такмичарско пењање је
кренуло путем осамостаљивања. Тако је 2009. године основана
нова,
Уједињена
спортскопењачка федерација
Србије, која је преузела улогу
савеза националног спортскопењачког, надлежног за так-

мичења на вештачким стенама. ПСС је
задржао надлежност за пењање на природној стени и у току прве године рада
подржао нову федерацију финансирајући такмичења и чланство у IFSC-у.
Наравно, као што је већ поменуто, велика већина пењача који се такмиче на
вештачкој стени, истовремено пењу и
природне смерове, те је и ова сарадња
сасвим природна.

У јулу текуће 2011. гoдинe извршни
одбор MOK-a сaoпштиo je дa je спoртскo пeњaњe ушлo у ужи избoр спoртoвa
кaндидaтa зa учeшћe нa Oлимпиjским
игрaмa 2020. Oдлуци je прeтхoдилa прoцeнa упитникa kojи су прeдстaвили пoдaткe o дeмoгрaфским кaрaктeристикaмa и брojнoсти спoртских пeњaчa, присуству и рeзултaтимa млaђих кaтeгoриja
тaкмичaрa, aнгaжoвaњимa нa пoљу
aнти-дoпинг кoнтрoлe, трaдициjи и пeрспeктиви спoртa, кao и мeдиjскoj пaжњи.
Koнaчнa oдлукa бићe дoнeтa нa гoдишњoj скупштини MOK-a 2013. у Брaзилу.
Имајући у виду да је спортско пењање
најозбиљнији кандидат да уђе на редовни програм Олимпијских игара 2020.
године, права експанзија овог спорта тек
предстоји.
Горан Перуновић
Ана Петровић
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СЛУЖБА ВОДИЧА
ПЛАНИНАРСКОГ
САВЕЗА СРБИЈЕ
Пре оснивања „Српског планинског
друштва“, људи су имали потребу да иду у
планину и да их неко води. Они, који су
планину боље познавали, водили су друге,
неке из радозналости, неки су ишли науке
ради, а неки и забаве ради.
Јосиф Панчић је први практични
организатор планинарства на простору
Србије и то због свог познатог става
„да се у планине не иде сам!“. Панчић
организује први групни поход у планине
1856. године, додуше, у научне сврхе,
са седам лицејаца и са њима пешачи
40 дана по планинама Србије.

Након оснивања Српског планинског душтва 1901. године, професор Јован Жујовић организује и
води први масовни излет на Ртањ
1903. године. Како се указује потреба да се већи број планинара
води у планине, а искусног планинарског кадра је мало, 28. јула 1924.
године у Српско планинско друштво
уводи се звање „вођа излета“, са
задатком да носиоци тог звања
„држе ред“.
Доктор Радивоје Симоновић
1923. године у свом делу „Ђаци пла-

нинари“, објављеном у
новосадском часопису
„Нова Војводина“ бр. 910, чији је уредник Васа
Стајић, износи своју
животну филозофију,
која је постала основни
мото планинарских водича, а гласи: „Планинац, никад не пренагли
кад иде уз брдо, па се
никад и не премори и
не задува“, „Има планинаца који преко велике
и високе планине под
теретом могу прећи,
да се нигде не одмарају, јер иду полагано,
одмерено, корак по
корак, натенане, као
по неком такту...“

из реда управе добијају функцију
„вођа излета“, а добијају и пуномоћје „вођа пута“.
После Другог светског рата, планинарска организација у Србији се
обнавља и 1948. године формира се
прва самостална планинарска организација у Србији после рата – „Београдско планинарско друштво“. То
Друштво у својим Правилима одређује најважније задатке, међу којима
су посебно истакнути задаци: школовање планинара, организација течајева за руководиоце дружина и
организација течајева за вође излета.

У Српском планинском друштву 1925. године се уводи звање
„главни вођа излета“, чији је задатак
да са вођама излета организује и
безбедно води планинаре у планину.
Дужни смо да истакнемо најпризнатије организаторе и водиче излета између два рата. Као вође
излета посебно су се истакли др
Душан Митровић – Спирта, инж
Душан Подградски и др Војин Смодлака.
Формирањем Удружења студената планинара – УСП, 1933. године, искусни планинари студенти
Планинарска друштва 27. јуна
1948. године оснивају Планинарски
савез Србије, који преузима обавезу
јединственог школовања: алпиниста, руководилаца омладинских секција, руководилаца пионирских
одељења и водича излета. Нагло
повећање броја друштава, а у организацији је било мало искусних планинара, условило је да се 1950.
године одшколује већи број планинара за водиче, организатора излета, маршева и похода. Тако се на
Плавском језеру одржава Савезни
течај за водиче похода, где се из
Србије школује 35 полазника (32
планинара и 3 планинарке) из 33
друштва, 6 полазника из Босне и
Херцеговине и 2 полазника из Македоније, са основним задатком да у
својим друштвима организују курсеве и семинаре за водиче излета и
да организују обуку планинара.
Вредно је поменути да је на овом
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курсу из Војводине било 10 полазника, са Космета 4, из Београда 11,
Врања 2, Лесковца 2, Крушевца 2,
Чачка 1, Влашке 1, Рашке 1 и Смедеревске Паланке 1 полазник. Све
до 1962. године Планинарски савез
Србије школује водиче излета и похода, а на том послу се посебно истичу Жарко Жарић - Жаре, Раде
Недељковић, Милорад Станковић –
Бели, Драгош Стефановић, др Драгомир Стојчевић, Теодор Андрејевић и Милорад Милошевић.
Школовање за водиче од 1962.
до 1997. године преузимају покрајински савези, обласни, регионал
ни и јачи градски савези (Београд и
Ниш). Планинарски савез Србије задржава школовање алпиниста,
пећинара и спасилаца. У Београдском савезу школовање водича организују и изводе Блашко Нова
ковић, Растко Стојановић, Станиша
Јовановић и Слободан Гочманац.
Група планинарских радника и
дугогодишњих предавача на течајевима за водиче излета и похода,
9. августа 1997. године оснива
Службу водича излета и похода
Планинарског савеза Србије. Оснивачи су: Слободан Гочманац – Цоле
(ПСД „Авала“, Београд), који је био
иницијатор, Милорад Станковић –
Бели (ПД „Јастребац“, Крушевац),
Божидар Вељковић – Боки (ПД
„Златибор“, Београд), Жарко Жарић
– Жаре (ПД „Јастребац“, Крушевац),
Владимир Поповић – Влада (ПД
„Раднички“, Београд), Негосава Гавриловић – Нега (ПД „Маглеш“, Ваљево), Драган Божовић (ПСД
„Авала“, Београд), Радован Си-

лашки – Раде (ПСД „Авала“, Београд), Оливера, Симић – Вера (ПСД
„Авала“, Београд), Драган Радовановић (ПСД „Ћира“, Лајковац), Емил
Половина (ПД „Спартак“, Суботица)
и Светислав Чичић – Света (ПД
„Шара“, Призрен). На Стружју –
Шара, у планинарском дому „Арса
Јовановић“, одржана је школа и
испит за 45 полазника, а након тога
предавачи и сви који су успешно завршили школу одржали су Оснивачки збор Службе водича излета и
похода
Планинарског
савеза
Србије, чиме је формирана Служба.
Формирањем Службе водича излета и похода Планинарског савеза
Србије и доношењем Правилника о
раду Службе, дефинисани су основни задаци Службе и то: стручно
и безбедно вођење планинара у

планине и организовање и извођење Основне планинарске школе.
Првим Правилником су уведена
звања „водич излета и похода у летњим условима“, „водич излета и похода у зимским условима“, „водич
излета и похода“ и „водич почасни
члан Службе“.
Покретањем поступка усаглашавања Програма школовања водича
са Комисијом за стандарде UIAA
ради добијања међународног сертификата, 2010. године промењен је
назив Службе и уведена су нова
звања. Сада ради Служба водича
Планинарског савеза Србије, а водичи су разврстани у: „планинарски
водич III категорије“, „планинарски
водич II категорије“, „планинарски
водич I категорије“ и „планинарски
водич инструктор“.
Од 170 активних планинарских
друштава у Србији са око 15000
чланова, 305 сертификованих водича из 83 планинарска друштва се
брину о безбедном и стручном вођењу планинара. У Служби има 6
инструктора, 57 водича III категорије, 76 почасних чланова, 74 кандидата за дообуку за III категорију,
47 кандидата за дообуку за II категорију и 45 водича који поседују
само звање “водич у зимским условима” и они су обухваћени дообуком
за III категорију.
Од оснивања Службе до 2011.
године одржано је 17 школа за водиче у летњим и зимским условима.
Локације за одржавање школа бирали су инструктори, а одржане су
на Стружју код Призрена, Торничкој
Бобији код Љубовије, Сопотници
код Пријепоља, Дојкинцима код Пирота, Кукавици код Лесковца, Авали
код Београда, Солотуши код Бајине
Баште, Голијској Реци код Ивањице.
Последњих 14 година рада и резултати рада Службе дају нам за
право да очекујемо међународно
признавање програма школовања
свих категорија водича до 2013. године. Ментор Комисије за стандарде UIAA је 2010. године извршио
прву проверу квалитета нашег програма за планинарске водиче III категорије, оценио програм врло
повољно и на основу тога се у 2012.
години очекује дефинитивна сертификација програма школовања планинарских водича III категорије.
Гочманац Слободан
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ГОРСКА СЛУЖБА
СПАСАВАЊА У
ИЗАЗОВИМА
ВРЕМЕНА,
2000. - 2011.

храброст и ефикасност, и то
од оних којима смо били потребни. Због тога је ГСС,
данас,
специфични
заштитни знак српског планинарства, а појава наших
спасилаца увек бива примећена и цењена. Горска
служба спасавања (ГСС) је
специфична организација у
оквиру Планинарског савеза
Шта је Горска служба спасавања,
Србије (ПСС).
ко је чини, који су њени циљеви и заКао што смо напоменули,
даци? Како је ишао њен историјски
ГСС је основана 1952. од
развој и шта је чека у будућности?
стране тадашнњих искуних
алпиниста Алпинистичког
Горска служба спасавања (ГСС) је
одсека Београда, вођених
добровољна и непрофитна организаидејом постојања таквих орција, чији је основни циљ помоћ и спаганизација у алпским земсавање људи у неприступачним,
љама. Ту су се истакли др.
планинским и
Иван Стојановић, који је био
урбаним условима. Наши спасиоци су
и први начелник службе копоследња инстанца и нада угрожених
мисије за ГСС ПСС, Жика
људи, јер наша активност почиње
Градишар, који постаје наонда, када друге, цивилне и војне
челник касније основане стаслужбе остану без адекватних ренице
Београд
(1954.),
шења. Спасити људски живот, помоћи
Добрица Гаћеша, Бранко
човеку у невољи основни је задатак
Штефанац, Мирко СтојичеГСС-а.
вић, Милутин-Бата Родић,
Бата
Попадић,
Бранко
Турин, Александар-Саша Рогулић, Миша Куљај, Радован Силашки, Срба
Петровић, Ранко Ђурица,
др. Александров Баташа.
Оснива се станица ГСС у Пећи, коју
воде
Миле
Јевтић,
др.Илија Савић, Љубиша
Ђорђевић, браћа Перо и
Миша Лазовић. Касније
се оснивају станице у
Нишу, коју води Аца
Ђорић, у Пожаревцу,
Слободан
Јовановић,
Мирко Драгић, затим у
Бору, Призрену, Чачку.
Касних 60-тих година, због смене генерација, служба
ГСС је основана 1952. године од
доживљава стагнацију.
стране искусних алпиниста, по угСредином 70-тих долази нови
леду на алпске земље, а затим су
талас младих спелелога који прециљеви и задаци модификовани и
узимају службу и враћају је у праву
усклађивани са потребама и могућфункцију. Најактивнији су браћа
ностима у Србији. Данас, Горску
Петар Бакић и Милорад Мика
службу спасавања сачињава око
Бакић, Стадоје Кусицки Шиља, Бра150 активних спасилаца, од којих су
нислав Божовић Денис, Миодраг Рамноги искусни планинари, високодоичић, Томислав Ћосић, Станигорци, алпинисти, спортски пењачи,
слав Жолнај, Слободан Гочманац,
спелеолози, рониоци, скијаши и паМилутин Рудаковић Кепа, др. Јоца
раглајдеристи.
Радаковић, који делују највише кроз
Током свих ових година спасистаницу ПС Београд.
лачког рада, наши спасиоци су доОтварањем Ски-центра „Копабили све похвале за пожртвованост,
оник“ 1979. почиње нова ера ГСС.
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Почињу вишемесечна спасилачка
дежурства на пословима ски-патрола, а до тада основне спасилачке
активности (алпинизам, спелеологија, високогорство) падају у други
план. Долази и до подељености између специјализованих одсека ПСБа и Станице „Београд“, упркос чињеници да су Станицу чинили
афирмисани и активни чланови
управо самих специјализованих одсека.
90-те године XX века доносе
општи пад свих друштвених вредности узроковано распадом државе,
ратовима, санкцијама. Млади људи
масовно одлазе ван земље, а ГСС
је могла само да покуша да задржи
традиционални дух другарства и
заједништва, који је увек красио
службу, као и стручне и материјалне
ресурсе. На сву срећу, захваљујући
неколицини људи који су пренели
дух 70-тих и 80-тих година и у 90-те,
у томе се успело. Велики допринос
дали су Стадоје Кусицки Шиља,
Драгољуб Станковић Ћора (истакнути спелеолог и спасилац, погинуо
несрећним случајем на Ускрс 1995.),
Бранислав Божовић Денис, Радоичић Миодраг - Радојко, као и доајени
ГСС др. Иван Стојановић, Бранко
Штефанац, Александар Власак...
Стасава нова генерација младих
спасилаца, жељна знања и доказивања. Поново се успоставља сарадња са специјализованим одсе
цима, чланство се упућује на алпинистичке и спелеолошке курсеве,
праве се елаборати о раду на
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скијалиштима, уводе се нови савременији правилници, изводе се спасилачки тренинзи и вежбе. Посебан
допринос дају Милан Виторовић
Гуза, Ђорђе Вдовић Вд, Предраг
Пеца Јанић, Денис Чубраковић,
др.Предраг Илић, др. Александар
Стијачић, др. Јовица Миловановић,
др Александар Миловановић и
многи други.
НАТО агресија накратко прекида
започети напредак ГСС. Служба
кроз деловање у јединици Цивилне
заштите активно учествује у спасавању и извлачењу погинулих и рањених из рушевина. Многи њени
чланови су мобилисани у војни састав и учествују у одбрани земље.
По завршетку агресије, у иностранство одлазе главни носиоци модернизације службе, долази период
стагнације, одржава се само рад на
скијалишту. Ипак, набавља се нова
техничка опрема, ради се на промовисању службе, привлачи се ново
чланство. На жалост, долази до губљења чвршћих контаката са Планинарским савезом, али сарадња са
одсецима се наставља. Активно делује једино Станица „Београд“.
У тој преломној фази поново долази до изражаја правилна селекција и избор кадрова у служби.
Дошли су нови људи који преузимају вођење службе, непрекидно се
трудећи да је што боље развију и
осавремене. Почетком 2000.-тих
вођење службе преузима Слободан
Жарковић Цобе. Заједно са њим
раде Владимир Павловић ДЈ,
Милан Ивковић Слајба, Дане
Медић, др. Предраг Илић, Милан

Петронијевић Малиша... Али, велик
допринос дају и Урош Сарјановић
Ефи, реализујући стабилне и за ГСС
изузетно важне спонзорске уговоре,
Борис Зорић Борац на пољу техничке обуке, Александар Милошевић Гидра, Милош Бореновић.
Преузима се рад на новоотвореним
скијалиштима на Старој планини,
Дивчибарама, Златибору. Интензивно се изводе спасилачке вежбе,
обуке, набавља се нова техничка
опрема, службене јакне, ранчеви.
Враћају се добри односи и сарадња
са Планинарским савезом, прате се
све републичке и веће акције Савеза или планинарских друштава.
Отвара се ново поглавље у сарадњи са државом и њеним институцијама. Успостављају се непосредни контакти са Сектором за
противпожарну заштиту, данас Сектор за ванредне ситуације МУП-а
Србије. Изводе се заједничке вежбе,
наступи на сајмовима заштите и
спасавања, добијамо позиве за интервенције на тешко приступачним
теренима. Кулминација је улазак
ГСС у Закон о ванредним ситуацијама, у којем је ГСС препозната
као једина служба задужена и оспособљена за обављање послова
спасавања на неприступачним теренима и ван урбаних средина. То је
велико признање раду и напорима
службе, од њеног оснивања до данашњих дана.
Још веће признање био је пријем
службе у Светску спасилачку асоцијацију ИКАР (International Commision for alpine rescue), као члан
највеће, А категорије. То се десило
у октобру 2006. године на Конгресу
ИКАР-а одржаног у Крањској гори,
Словенија.
У међувремену, служба је изнова
подмлађена новим квалитетним и
технички врло оспособљеним спасиоцима. Ти момци треба у најскорије време да преузму вођење
Службе.
Тренутна ситуација је таква да
Служба има највећи број позива за
интервенције, које нису везане за
планинарство и Планинарски савез.
Сликовито, од неких 700 интервенција годишње, само 20-ак се односи
на интервенције приликом повреда
планинара. Све остало су интервенције услед неких других разлога, као
што су земљотреси (Краљево
2010.), пожари (Ртањ, Краљево,
Стара планина 2011.), претраге
(велик број лица сваке године не-

стане, или се изгуби негде ван насељених места), скијалишта,...
То намеће један сасвим другачији приступ размишљањима о
даљем развоју службе. ГСС прераста по разноврсности и броју својих
интервенција у службу од општег
јавног значаја. Из тога се јавила потреба да служба буде организована
и успостављена на сасвим другим
основама, као засебан правни
субјекат са потпуном самосталношћу у одлучивању и раду. Наравно
да везе са Планинарским савезом
не би биле запостављене и да би се
интерес Савеза максимално заступао. Али, то је управо у процесу решавања, и не сумња се да ће се
пронаћи обострано прихватљиво
решење.

На крају, био би ред да се спомену и неки људи, који више нису са
нама. Сви они су дали значајан допринос раду и афирмацији идеје
спасилаштва у Србији у последњих
15 година.
Незаобилазан је Драгољуб Станковић Ћора, истакнути инструктор
спелеологије и ГСС-а, трагично настрадао на београдском вежбалишту В3 1995. Душан Чалић Циле
погинуо је вршећи алпинистички
успон на Grossglockner-у 1996. У саобраћајној несрећи код Новог Сада
2000.-те, враћајући се из Мађарске,
куда су ишли у набавку нове алпинистичке и спасилачке опреме, гину
Горан Живановић Живи и Владимир
Николић. И на крају, 28.априла 2007.
у једној од највећих трагедија у
српској спелеологији и у српском
планинарству уопште, страдају
Саша Чолић и Бошко Маџаревић,
велика нада ГСС-а. Сви они остаће
у нашим срцима упамћени као велики људи и пријатељи, који су свим
срцем припадали Служби и дали јој
најбољи део себе. ГСС се поноси
њима и њихов траг никад неће бити
избрисан.
Жарковић Слободан -Цобе
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КАТЕГОРТИЗАЦИЈА
И СПОРТСКА ЗВАЊА
У ПЛАНИНАРСКОМ
СПОРТУ

То су следећа звања:
Врхунски спортисти
1. Заслужни спортиста
2. Спортиста међународног
разреда
3. Спортиста националног
разреда

Планинарски савез Србије активно је укључен у
званичну категоризацију спортова при Спортском
савезу Србије.

Сениори
1. Спортиста I сениорског
разреда
2. Спортиста II сениорског
разреда
3. Спортиста III сениорског
разреда

Планинарство као спорт, кроз упорни вишедеценијски рад и на основу врхунских резултата сврстано је
у II категорију спортова.
Планинари - спортисти у разноврсним планинарским дисциплинама конкуришу за спортска звања која
додељује Спортски савез Србије у складу са Правилницима о критеријумима за категоризацију спортиста.

ТАБЕЛА ЗВАЊА СПОРТИСТА ПЛАНИНАРА
КАТЕГОРИЈЕ

1997. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
-2001.

Заслужни спортиста
Високогорство
4
Спортско пењање
Спелеологија

1

Спортиста међународног разреда
Високогорство
5
1
11
Спортско пењање
1
Алпинизам
Спелеологија
Спортиста националног разреда
Високогорство
61
6
50
Спортско пењање
2
3
Алпинизам
Спелеологија
Спортиста I сениорског разреда
Спортско пењање

3

2

6

19
1
1

37
2

25
2
9

4

Спортиста II сениорског разреда
Спортско пењање
Спортиста III сениорског разреда
Спортско пењање

4

Спортиста I јуниорског разреда
Високогорство
Спортско пењање

7
3

Спортиста II јуниорског разреда
Високогорство

7

Спортиста III јуниорског разреда
Високогорство
Спортско пењање

2
9

20

10
2

8
2
4

9

14

11

5

37
1
1

9
2

3
3

3
1

6
1
3

2

10
1
2
1

46
1

37
3

14
1
2

7
2

3

2

1

Јуниори
1. Спортиста I јуниорског
разреда
2. Спортиста II јуниорског
разреда
3. Спортиста III јуниорског
разреда
Звање Заслужни спортиста,
до 2010. године стекло је 67 планинара из 21 друштва/клуба у различитим дисциплинама.
Звање Спортиста међународног разреда до 2010. године стекло
је 95 планинара из 37 друштава
/клубова у различитим дисциплинама.
Звање Спортиста националног разреда до 2010. године стекла
су
352
планинара
из
54
друштва/клуба у различитим дисциплинама.
Звање Спортиста I сениорског
разреда у периоду 2006.-2010. године стекла су 4 планинара из 3
друштва/клуба .
Звање Спортиста II сениорског
разреда, није додељивано.
Звање Спортиста III сениорског
разреда стекла су 4 планинара из
3 друштва/клуба.
Звање Спортиста I јуниорског
разреда стекло је 10 планинара из
3 друштва/клуба.
Звање Спортиста II јуниорског
разреда стекло је 7 планинара из
2 друштва/клуба.
Звање Спортиста III јуниорског
разреда стекло је 11 планинара
из 3 друштва/клуба.

СПОРТСКА ЗВАЊА
КАТЕГОРИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА
ПЛАНИНАРА
У складу са Правилником о критеријумима за категоризацију спортских стручњака у Спортском
савезу Србије, спортски стручњаци стичу следећа тренерска звања:
- Врхунски тренери
1. Заслужни тренер
2. Тренер међународног разреда
3. Тренер националног разреда
Звање Тренер националног разреда, у 2011. години стекла су 3 планинара из 3 друштва/клуба
у категорији „високогорство“.
( Звање Тренер републичког разреда које је додељивано у претходној категоризацији 2007.
године, стекло је 8 планинара из 7 друштава
/клубова).

ТАБЕЛА СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА ПЛАНИНАРА
КАТЕГОРИЈЕ

2007. - 2008.

Тренери републичког разреда
Високогорство
Спелеологија

2011.

7
1

Тренери националног разреда
Високогорство

3

СТИПЕНДИРАЊЕ ВРХУНСКИХ СПОРТИСТА
ПЛАНИНАРА
Захваљујући вредним спортским резултатима у
планинарству, наши чланови испуњавају критеријуме из Правилника за стипендирање врхунских спортиста
Министарства омладине и
спорта и Спортског савеза Србије. Планинарски
спорт од 2005. године има право на 10 стипендија годишње за врхунске спортисте.
Од 2001. године стипендије су додељене за 88
планинара спортиста из 25 друштава/клубова.

Табела носилацастипендија
за врхунске спортске резултате у планинарству
КАТЕГОРИЈЕ

2001 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Заслужни
спортиста

1

4

4

8

8

5

4

4

2

3

4

1

2

2

4

Спортиста
међународног
разреда

1

1

1

3

3

4

1

Спортиста
националног
разреда

3

4

4

1

3

2

1

Податке обрадили: Лазар Попара, Јела Илић,
Снежана Ћировић, Бранислав Божовић
и Миломир Ћировић
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ПЛАНИНАРСКА
СПЕЛЕОЛОГИЈА
Кроз крашко
подземље Србије

СПЕЛЕОЛОГИЈА
Часно је поменути имена
др.проф. Јована Петровића, Петра
Бакића, Боривоја Матејића, Миодрага Радоичића, Драгољуба Станковића, који више нису живи из тих
генерација.
У текућој деценији 2000.-2011.
планинарска спелеологија упражњава се у спелеолошким одсецима
друштава „АС“ из Београда, Спелеолошког одсека ПС Београда,
„Дубашнице“ из Злота, „Црни врх „
из Бора, „Двиг“ Владичин Хан.
Истраживачке активности обављале су се најчешће на теренима
Бељанице,
Хомоља,
планине
Мироч у Ђердапу, а затим у Црној
Гори на понорима Сливља код Никшића и на крашкој површи Црквице
изнад Рисна где се већ дуже од две
деценије организују истраживачке
акције под називом „Камено море“.

Комисија за спелеологију Планинарског савеза Србије већ шесту деценију окупља планинаре заинтере
соване за истраживање крашких
феномена, пећина, јама, понора,
понорница, и других спелеоморфолошких облика.
Традиција планинарске спелологије утемељена је у изванредним
резултатима предходних генерација
које су истражиле и у јавност изнеле
податке о бројним вредним спелеолошким објектима како Србије тако
и других крашких предела некадашње Југославије.
Позната
Ресавска
пећина,
Церјанска пећина, Церемошња,
Рајкова пећина, Лазарева пећина,
Преконошка пећина и друге пећине
само су пример ових активности.

Интезивно се ради на сталном техничком усавршавању и усклађивању стандарда техничке опреме и
метода истраживања на међународном нивоу.
Поред редовних течајева за спелеолошку обуку одржана су и два
семинара за обуку особља и водича
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у Ресавској пећини, Пећини Церје
код Ниша и Лазаревој пећини код
Злота.
Међународна сарадња обављена је са колегама из Румуније и
Републике Српске.
Комисија за спелеологију ПСС и
спелеолошки отсеци успешно сарађују у оквиру Савеза спелеолошких
организација Србије у коју су учлањене и организације које нису чланови ПСС.
Са пијететом се мора означити
тужни догађај који се десио у месецу мају 2007. године када су приликом истраживања Раваничке
пећине живот изгубила четири
млада спелеолога: Бошко Маџаревић, Филип Аврамовић, Бојан Борокић и Александар Чолић. Слава
им и хвала. Остаје наше сећање на
њихов ентузијазам.
Бранислав Денис Божовић

ОМЛАДИНА
Када сте одрасли, знате шта
хоћете и којим спортом желите да
се бавите, али када сте млади, посебно у школској доби, подложни
сте разним утицајима, те је обавеза свих нас "старих" планинара
да деци и омладини из нашег окружења покажемо прави-планинарски пут. Стога се планинари из
планинарских друштава труде да
привуку младе у планинарски
спорт, презентацијама изведених
акција и планинарских специјалности (алпинизам, спелеологиоја,
планинарска орјентација, слободно пењање).
У раду са школском децом и
омладином нарочито се истичу
планинарска друштва из Београда:
„Победа“ и „Авала“, „Вис“ из Лазаревца и „Први корак“ из Обреновца.

Посебан пример рада са предшколском децом даје нам ПД
"Раднички" из Београда, који је за
свој подмладак, од октобра 2009.
године па до сада извео 13 успона
на врхове Србије. Око тридесетак
деце узраста од 5-7 година, себе са
поносом називају "клинци планинци" и надају се да ће остати
планинари и када порасту.
Планинарски савез Србије у сарадњи са Министарством за спорт
и омладину, организује кампове за
младе перспективне спортистепланинаре. Кампови су посвећени
планинарским специјалностима,

МЛАДИ У
ПЛАНИНАРСТВУ
Иако је уврежено мишљење да
се у Србији планинарством баве
већином људи средње животне
доби, то није тачно. Наиме, последњих десетак година, приметан је пораст броја деце и
омладине, која се учлањују у наша
планинарска друштва да би уживали у природи и друштву својих
вршњака, освојили врхове и упознали Србију из планинарске перспективе.
односно: алпинизму, слободном
пењању, спелеологији и планинарској орјентацији. Кроз ове кампове,
почев од 2006. године, прошло је
више стотина младих планинара.
Кампови су се одржавали 2006.,
2007. и 2008. године у Омладинском спортском кампу "Ђердап" у
Кaраташу, затим 2009. на Сопотници, Авали и у Београду, у 2010.
години на Рајцу, у Бору и Врњачкој
бањи. У 2011. години је одржан
заједнички камп на Бељаници (Лисине) са свим планинарским дисциплинама .
Планинарски савез Србије, у
складу са својим могућностима,
шаље младе на кампове у иностранству. Наиме, УИАА и планинарски савез државе домаћина
организују кампове за омладину из
држава чланица УИАА, на којима
се размењују знања и искуства омладине, стичу нова пријатељства и
успостављају везе за будућу сарадњу, организују успони на
оближње врхове или такмичења. У
току 2010. године, двоје наших планинара је учествовало на Кампу за
младе у Румунији, на Карпатима,
2009. године, троје младих планинара је било на кампу у Русији, на
планини Урал а такође и у Велику
Британију (Шкотска, Северни Велс)
и Доломитима у Италији.
Да би задржали младе у планинарству и повећали њихов број, потребно је планинарство представити на савремен начин и приближити младима. Желела бих да то
буде обавеза постојеће генерације
младих планинара која се храбро
прекалила у овој протеклој деценији у којој су постигнути велики успеси.
Неда Милошевић
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ЕВРОПСКИ
ПЕШАЧКИ ПУ ТЕВИ Е4 И Е7
КРОЗ СРБИЈУ
У Естонији, 2007. на годишњој
конференцији Европске пешачке асоцијације (European
Rambler's Association – ERA),
Планинарски савез Србије је
примљен као пуноправни
члан.

Шта је то ЕРА одн. Европска пешачка асоцијација? То је удружење
које је први пут створено у Немачкој,
19. октобра 1969. године. Две године касније, удружено је 14 пешачких организација из 6 земаља..
Данас је то европски покрет који окупља преко 50 организација из 28
држава (и три организације из Израела и Марока као посматраче).
Бројимо преко 3 милиона регистрованих чланова. Нерегистрованих је
још много више.
Циљеви које ова организација
има пред собом су:
- планирање, обележавање и
одржавање 12 дугих пешачких
путева кроз европске земље
- планирање, обележавање и
одржавање прекограничних
путева (барем између две државе)
- разумевање и заштита природе
засновани на одрживом развоју
- упознавање са културом и
историјом европских народа и
заштита њиховог наслеђа
- очување путева слободног
приступа у природи са
поштовањем принципа заштите
животне средине
- прекогранична сарадња и
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организација паневропских
манифестација различитог
карактера и садржаја посвећеног
свим вредностима природног
и створеног наслеђа Европе.
И ево нас, Планинарски савез
Србије, од 2007. је члан ЕРА. Одмах
тражимо место под овим сунцем. Да
ли може и неки од ових европских
путева да прође кроз Србију?
Имамо срећу да је од исте године председник Комисије за путеве
постао Словенац Урош Видович из
Птуја. Добро се разумемо. Не само
језички. Брзо смо нашли решење и
предложили да два пута прођу кроз
Србију. После две године, наш предлог је усвојен. Коридори путева Е4 и
Е7 су нам одобрени. Коначно можемо да планирамо и да радимо.
Извршена је припрема обрађивањем целокупне картографске документације, предходно планирање
трасе оба коридора, израђени су
стандарди за избор путева и услове
трасирања пројектованих праваца.
Изабрана је стручна екипа од 35
планинара, добрих познавалаца топографије и предела Србије који ће
радити на трасирању на терену, у
непосредној сарадњи са планинарским друштвима из зона проласка
путева, одржана су два стручна семинара за обуку и усаглашавање
Стандарда за пројектовање, трасирање и обележавање (маркирање),
на којима су учествовали чланови
стручне екипе трасера и чланови
планинарских друштава са више од
100 чланова. Извршен је детаљан
преглед постојеће мреже планинарских путева и трансверзала које су
у оквиру ПСС и планинарских друштава, обележаване и коришћене
предходних деценија. Остварена је
координација са релевантним институцијама у циљу укључивљња у
пројекат, пре свега са ЈП „Србија
шуме“. Сарадња је остварена и са
Заводом за заштиту природе
Србије, националним парковима
„Ђердап“ и „Тара“, као и са већим
бројем локалних управа и туристичких организација.
Током јесени 2010. дошла је на ред
реализација на терену. Под условом
да нам гости долазе са севера
земље, наш пут Е4 се пружа од мађарске границе (место Ђала), преко
источне Бачке и Баната, затим Бео-

града, према Ђердапу и Старој планини прелази у Бугарску. Пут Е7 који
креће од Хоргоша, пролази кроз западну и јужну Бачку, кроз Нови Сад,
па преко Фрушке Горе и Срема,
затим преко Цера, Ваљевских планина, Таре, Златибора, Златара, Голије, Копаоника, Јастрепца односно
Радана иде на крајњи југ Србије и
прелази у Македонију. Извршено је
теренско трасирање и обилазак
пројектованих путева, са графичкоинформатичком обрадом података
трасирања. Уследила је интерпретација трасираних путева на топографским картама 1:25000 и
1:300.000. Резултат: трасиран је пут
Е4 у дужини од 1.482 км и Е7 у дужини од 2.021 км.
Следећа фаза овог пројекта, која
је започела у зиму 2010/2011. је
била надградња. Сакупљена је
обимна расположива документација
о укупној инфраструктури која је од
значаја за функционисање Европских пешачких путева (саобраћај,
угоститељство, туризам, култура и
историја, природне лепоте и разноврсност, безбедност и остало).
Свих ових 3.500 км са потребним
детаљима је кондензовано и представљено у збирној свесци под називом „КРОЗ СРБИЈУ ПЕШКЕ,
ЛАКИМ КОРАКОМ“ на 120 страна.

На препоруку државног секретара проф. др. Горана Петковића,
Министарства за економију и регионални развој (које је препознало
значај овог пројекта и веома га по-

ЕВРОПСКИ ПЕШАЧКИ ПУТЕВИ
могло), у овој фази пројекта
укључене су и три свеске тзв. „пилот
пројекти“ (НП „Фрушка Гора“, деоницу Дивчибаре – Рајац и резерват природе „Увац“).
Ове три свеске су поставиле
стандарде шта треба да садрже
(описно, картографски и фактографски) будући сепаратни водичи деоница дуж ових траса. Најзад, сви
ови материјали су преведени на
званична три језика који се користе
у ЕРА, енглески, немачки и француски.

2012. конкуришемо у истом министарству за подстицајна средства за
наставак обраде преосталих деоница. План је да се све заврши до
лета 2013. године.

„Задивљујуће, два европска пута
за једну зиму“.

ЦИЉЕВИ
Жеља нам је да до октобра 2013.
предамо комплетних 3.503 км
српским и европским пешацим и
планинарима на безбедно и угодно
коришћење. На овај начин обогатићемо Србију са потпуно новом
спортском и туристичком инфраструктуром. Надамо се да ћемо успети да обезбедимо да пешачки и
планинарски путеви буду регулисани законом као јавно добро.

Пешачење или шетња?

САРАДЊА СА ЕРА
Наш рад је препознала и ЕРА. У
марту 2011. одржан је регионални
састанак ЕРА (први региоанлни у
42 година дугој историји ЕРА) за
југоисточну Европу коме су присуствовали представници планинарских и пешачких савеза: Мађарске,
Румуније, Бугарске, Македоније, Албаније, Црне Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске, са темом одре
ђивања који ће Е путеви пролазити
кроз коју земљу.
УО ПСС је донео одлуку да конкуришемо за домаћина Годишње
конференција ЕРА 2013. године,
што је прихваћено у октобру ове године на конференцији у Шпанији.
Друга фаза која нам предстоји у
овој 2011. и почетком 2012. године
је обележавање ове три деонице
чије су свеске објављене, а припремамо документацију, да и следеће

На предлог Лиз Нилсен, садашње председнице ЕРА, на конференцији у Шпанији представили смо
наш досадашњи рад под називом

Комисија за спорт ЕУ
тражила је да се промени
име савеза и да се уместо
„rambler“ користи опште
позната реч „walker“ како би
нас боље препознали у Европи. За реч се јавио Артур
Крофорд (80 година), из Велике Британије, професор
енглеског језика и прилично
строго је упозорио:
У Вебстеровом речнику, који
је Библија за енглески језик,
глагол „walk“ значи „ходати,
ићи“, а глагол „rambler”
значи „пешачити из
задовољства“. Након овога
одустало се од измене
Статута и остао је назив
ЕРА.
Координатори пројекта: Божовић
Бранислав и Борис Мићић.
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КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ПСС ЗА 2012. ГОДИНУ
ЈАНУАР
14. I
21.-30. I
28. I
28. I
30. I – 21. II

Божићни успон на Ртањ
Ледно пењање Малтатал-аоста
Светосавски успон на Гудурички врх
Светосавски успон на Велики Ветрен
Аконкагва (6962m)
Extreme Summit Team
ФЕБРУАР
10.II– 10. III Алпинистички течај
зимска техника
10.-12. II
Вежба тех. спасавања у зимским условима (Трем)
11.-12. II
Меморијални поход на Прењ
БиХ (Лупоглав-2102 м/нв)
25.II
15. зимски успон на Трем, Сува планина
25.II
Збор водича ПСС
МАРТ
III
Вежба техничког спасавања у зимским условима
09.-18. III
Зимски алпинистички табор
10. III
Осмомартовски сусрет планинара на
Фрушкој гори
17.-18.III
Семинар за стицање звања спасилац
и спасилац инструктор
24. III
Поздрав пролећу
31. III
Март на Моричу
31. III
Доситејевим стазама
Фрушка гора
АПРИЛ
IV
Вежба техничког спасавања
Рогозна
6.-8. IV
07. IV
Технички дан, (Сићево)
14. IV
Пролеће у парку природе,
Јелашничка клисура
14. IV
Пролећни дан планинара, Гледићке планине
14. IV – 03.V Исланд пеак (6189 м), Extreme Summit Team
14.-15. IV
Курс техничког спасавања
14. IV
Оријентационо такмичење Црни врх Бор
20.-22. IV
Стручно усавршавање алпиниста
Овчар и Каблар
20.-22. IV
Курс за уређиваче смери у природи
21.IV
7.стазама II српског устанка
21. IV
Технички дан
21.-22.IV
Семинар за стицање звања спасилац
и спасилац инструктор
21.и 22. IV
Обилазак Голијске трансверзале
28. IV
Пролећни дан планинара Свилајнац
28. IV
Карађорђевим стопама
28. и 29. IV
Фрушкогорски планинарски маратон
МАЈ
V
Спасилачки семинар
Семинар за инструкторе ГСС
V
02. V
Пикник на Лазином виру, Фрушка гора
5. V
Технички дан
12. V
Пријемни испит за 3. категорију водича ПСС
12. V
Нарцису у походе, Столови
15.V -15. VI Алпинистички течај – летња техника
15. V
Полагање за спортско пењачка звања
18.-20. V
Вежба техничког спасавања у стени
19. V
Технички дан (Борски стол)
19.и 20. V
Дани јоргована, Тупижница
25.-27. V
Такмичење у спортском пењању, тежинско
25.-27. V
Курс за спелеоприправнике
26. V
Сусрет планинара
26.-27. V
Такмичење у оријентацији, Мајски сусрет Авала
ЈУН
VI
Спортско пењачки камп
Вежба техничког спасавања
VI
VI
Пријемни испит за водиче 3. категорије
01.-03. VI
Трансверзала Јосиф Панчић, Копаоник
1.-17. VI
Посета светском пењалишту
02. VI
Пролећни дан планинара Малиник
09. VI
Хомољска трансверзала
15. VI– 15. VII Перу – Анди – Кордиљери- Бланка
15.-17. VI
Државно првенство на природној стени - болдер
15.-17. VI
Семинар из медицине (Крушевац)
16.-17. VI
Семинар за стицање звања спасилац
и спасилац инструктор
16. VI
Царска бара
22.-24. VI
Голи крш
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ОПСД Д Радосављевић, Зајечар
Комисија за алпинизам ПСС
ПСД Железничар, Вршац
ПСД Јухор, Јагодина

Реп. Акција
Трад.акција
Трад.акција

Комисија за експедиције

Комисија за алпинизам
ГСС
ПС Б и Х
ПК Железничар Ниш
Служба водича ПСС

Међунар.
Реп.акција

ГСС
Комисија за алпинизам ПСС
ПСД ЗVевац, Врдник

Трад.акција

ГСС
ПСД Брђанка, Алексинац
ПК Морич, Власотинце

Трад.акција
Трад.акција

ПСД Др Лаза Марковић, Ириг

Трад.акција

ГСС
ПСК Копаоник, Лепосавић
Комисија за алпинизам ПСС

Реп. Акција

ПСД Јелашничка клисура
ПСД Љуктен, Трстеник
Комисија за експедиције
ГСС
Комисија за оријентацију

Трад.акција
Трад.акција

Комисија за алпинизам ПСС
Комисија за спортско пењање ПСС
ПД Рудник-Г.Милановац
Комисија за алпинизам ПСС

Трад.акција

ГСС
ПК Железничар, Краљево
ПСД Бељаница, Свилајнац
ПД Врбица, Велика Плана
ПСД Железничар, Нови Сад

Реп.акција
Трад.акција
Трад.акција
Реп. Акција

ГСС
ГСС
ПСД ГСП Нови Сад
Комисија за алпинизам ПСС
Служба водича ПСС
ПСД Гвоздац, Краљево
Комисија за алпинизам ПСС
Комисија за спортско пењање ПСС
ГСС
Комисија за алпинизам ПСС
ПК Шиљак, Бољевац
Комисија за спортско пењање ПСС
Комисија за спелеологију ПСС
ПСД Фра, Чачак
Комисија за оријентацију
Комисија за спортско пењање ПСС
ГСС
Служба водича излета и похода
ПСД Копаоник, Београд
Комисија за спортско пењање ПСС
ПД Дубашница, Злот
ПД Вукан, Пожаревац
Комисија за алпинизам ПСС
Комисија за спортско пењање ПСС
ГСС
ГСС
ПСД Зрењанин
ПСД Црни врх Бор

Трад.акција
Трад.акција

Реп.акција
Трад.акција

Трад.акција
Трад.акција
Реп. акција

Трад.акција
Реп. акција

ЈУЛ
VII
VII
VII
03.- 08. VII
13.-15. VII
21-22. VII
21.-22. VII
21.-22. VII
22. VII – 5. VIII
23. VII– 17. VIII
22. VII – 5. VIII
28. VII– 5. VIII
28.VII
28. VII – 8. VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
10.-19. VIII
11.-12. VIII
11. VIII
14.-28.VIII
18. – 19. VIII
24.-26. VIII
25.-26. VIII
IX
7.-9. IX
8.-9. IX
08. IX
08.. IX
15.-16. IX
15. IX
15. IX– 08. X
20.-22. IX
20.-23. IX
21.-23. IX
22. IX
22.и 23. IX
22.-23. IX
28.-30. IX
28. IX – 7. X
X
X
5.-7. X
06. X
6.-9. X
12.-14. X
13. X
13. и 14. X
13. X
19.-21. X
20. X
20. X
20.-21. X
21-23. X
26.-28. X
27.-28. X
XI
XI
XI
3. XI
03. XI
05. – 10. XI
10.-11. XI
10. XI
7.9. XII
22.-23. XII

Алпинистички камп, Словенија, Бугарска, Хрватска
Балканско првенство у спортском пењању
Вежба техничког спасавања
Табор планинара Србије
УО ПСС, комисија за оријентацију, служба водича
Стазама Старе планине
Збор спелеолога, Бор
Ноћни успон на кров Војводине
Вршачке планине
Повленски врхови
Обука за водиче 3. категорије
Лотус флауер таур, Канада
Обука за водиче 3. категорије
Спасилачки табор
15.Симоновићеви дани
Школа за водиче излета и похода ПСС
АВГУСТ
Лотус флауер таур, Канада
Такмичење у спортском пењању
Спортско пењачки камп
Вежба техничког спасавања
Летњи алпинистички табор
Семинар за стицање звања
спасилац и спасилац инструктор
Марш трагом 2. прекобројног пука
Стручно усавршавање алпиниста – Кавказ
Поход планинара на Кукавицу
Дани планинара ПС Б и Х
Врањски планинарски маратон
СЕПТЕМБАР
Рајац оријентационо такмичење
Спортско пењање болдер
Испит за водиче 3. категорије
Буковачки маратон, Фрушка гора
Гледићка трансверзала
Брзинско такмичење у спортском пењању
на природној стени
Вукове богазе
Carstensz Pyramid Редовни почетни курс ГСС
Пењачки камп, Пакленица
Такмичење у спортском пењању тежинско
Палићки сурети
Дан чистих планина Рајац
Курс за спелеологе
Редовни почетни курс ГСС
Посета светском пењалишту
ОКТОБАР
Спортско пењачки камп
Конгрес ИКАР
Редовни почетни курс ГСС
25.јесењи успон на Гудурички врх
Алпинистички течај Ледна техника
Курс за уређиваче смери у природи
Пријемни испит за водиче 2. категорије
Јастребачки марш
Такмичење у оријентацији, Рудник
Редовни почетни курс ГСС
Ноћно такмичење у оријентацији, Авала
Полагање за спортско пењачка звања
Планинарски марш, Врање - Зребрњак
Семинар за инструкторе алпинизма,
Вежба спасавања из спелеолошких објеката
По венцу Лесковика
НОВЕМБАР
Основни курс спасавања
Вежба техничког спасавања
Спасилачки семинар
Такмичење у оријентацији,
Ноћни марш на Фрушкој гори
Камп за младе оријентирце
Рибникареви дани
Саветовање за све чланове службе водича ПСС
ДЕЦЕМБАР
Редовни почетни курс ГСС
Авала из 4 правца

Комисија за алпинизам ПСС
Комисија за спортско пењање ПСС
ГСС
Реп.акција
ПСД Бабин зуб, Књажевац
Комисiја за спелеологију
ПСД Железничар, Вршац
ПЕУ Повлен, Ваљево
Служба водича ПСС
Комисија за алпинизам ПСС
Служба водича излета и похода
ГСС
ЖПСД Др. Р. Симоновић, Сомбор
Служба водича излета и похода, ПСС

Реп. акција
Трад.акција
Трад.акција

Трад.акција

Комисија за алпинизам ПСС
Комисија за спортско пењање ПСС
Комисија за спортско пењање ПСС
ГСС
Комисија за алпинизам ПСС
ГСС
ПСД Цер, Шабац
Комисија за алпинизам ПСС
ПСД Кукавица, Лесковац
ПС Б и Х
СПИД Железничар, 2006 Врање

Трад.акција
Међународ.
Реп.акција

Комисија за оријентацију ПСС
Комисија за спортско пењање
Служба водича
ПД Вилина водица, Буковац
ПСД Жежељ, Крагујевац

Реп.акција
Трад.акција

Комисија за спортско пењање ПСС
ПСД Гучево, Лозница
Комисија за експедиције
ГСС
Комисија за алпинизам ПСС
Комисија за спортско пењање ПСС
ПК Спартак, Суботица
ПД Победа, Београд
Комисија за спелеологоју
ГСС
Комисија за спортско пењање
Комисија за спортско пењање ПСС
ГСС
ГСС
ПСД Вршачка кула, Вршац
Комисија за алпинизам
Комисија за спортско пењање
Служба водича
ПСД Јастребац, Крушевац
Комисија за оријентацију ПСС
ГСС
Комисија за оријентацију ПСС
Комисија за спортско пењање
ПСС
Сићевачка клисура
ГСС
ПСД Брђанка, Алексинац

Трад.акција

Трад.акција

Трад.акција
Реп.акција

Трад.акција

Реп.акција

Комисија за
алпинизам
Реп.акција

ГСС
ГСС
ГСС
Сремски Карловци
ПСД Поштар, Нови Сад
Комисија за оријентацију
ПСД Љуктен, Трстениик
Служба водича

Комисија ПСС
Трад.акција

ГСС
ПСД Копаоник, Београд

Трад.акција

Трад.акција

Начелник ПСС
Берислав Трајковић
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ЕУРОРАНДО
2011.
ИЗВОРИ
ЈЕРМЕ
У АЛХАМБРИ

ЕУРОРАНДО - ЕВРОПСКИ КОРАК 2011.
У Гранади је одржана централна
манифестација. Организовано, у 11
међународних група на полазним
тачкама распоређеним по ободу
града, кретале су колоне пешака,
њих десетак хиљада заједно, да би
на једном од централних градских

тргова донете воде сипали у 12 амфора. Делегација овог скупа (у којој
је био и представник ПСС) однела је
амфоре са водом у палату Алхамбра (налази се под заштитом
УНЕСКО-а) где су све воде симболично помешане у фонтани живота.

Европска пешачка
асоцијација сваких пет
година организује сусрете
пешака из целе Европе.
После манифестација у
Француској (2001.) и
Чешкој (2006.), ове 2011. сусрет је посвећен теми
“Човек и вода”.
Свака чланица ЕРА је
свечано захватала воду са
својих извора и донела је у
у Шпанију у националним
посудама за воду.

Делегација ПСС понела је воду
са извора реке Јерме и такође носила крчаг са водом у име Бугарског
туристичког савеза. Нашој делегацији придружила се делегација ПС
БиХ са кондиром воде са врела
Буне.

На основу члана 3. став 1. Издавачких правила, Издавачки савет Планинарског савеза Србије расписује

КОНКУРС
За дела планинарске литературе чије издавање због значаја теме, вредности текста, користи за планинарство, приступачног изражавања, документарности и занимљивости, Управни одбор планинарског савеза Србије може да помогне
учешћем у делу трошкова припреме, издавања, штампања и пласмана.
На Конкурсу могу учествовати чланови планинарске организације са радовима из области планинарства, односно
посебних грана, струка и дисциплина од значаја за планинарство, као што су:
- Планинарски водичи за поједина подручја, планине, врхове, стене и сл,
- Монографије и фотомонографије о појединим планинама, њиховим деловима и објектима на њима,
- Пригодне монографије поводом годишњице планинарских друштава, за 50 или више година рада,
- Планинарске карте, збирке скица пењачких и спелеолошких објеката и сл.
- Стручни приручници за разне видове пењања и кретања у планинама, омогућавања боравка у њима, спасавања и
помоћи у планинама,
- Радови из стручних области везаних за живот и кретање у планинама, примењиви у планинарству (као што су
геологија, спелеологија, метеорологија, картографија, ботаника, спортска медицина и сл.),
- Радови теоријског значаја о идејним , филозофским, естетским, социјалним, педагошким и другим питањима
планинарства,
- Путописи са планинарским садржајем,
- Радови о српској планинарској прошлости.
Конкурс је отворен до 1. марта 2012. године.
Необјављене радове достављати у два штампана примерка и један у електронском облику, уз доказ о чланству у
планинарској организацији, на адресу Планинарски савез Србије, Издавачки савет -11000 Београд, Добрињска 11.
Обавеза учесника Конкурса чији рад буде прихваћен је да Планинарском савезу Србије достави 5% укупног тиража
издања.
Председник Издавачког савета ПСС
Драган Божовић
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