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Пред нама се налази последњи број Планинарског гласника за
2013.годину. Прошла је још једна тешка али успешна година за нашу
организацију. Наставили смо да уређујемо Савез у складу са Законом о
спорту, одржали спортски дух наших такмичарских дисциплина, а у припреми
су и нове дисциплине, које већ постоје у планинарском свету. Помагали смо
клубовима Србије у складу са успостављеним критеријумима. Наставили смо
и сарадњу са надлежним министарствима, Спортским савезом Србије, а били
и врло активни учесници у Балканској планинарској унији, Европској пешачкој
организацији (ЕРА), као и у УИАА.
Врхунац наших успеха су два важна догађаја: били смо домаћини 44.
kонференције ЕРА у Вршцу, a затим смо добили званично обавештење да
су Програм и начин реализације Школе водича прихваћени од стране УИАА
као релевантни за добијање звања водича по критеријумима УИАА. О овим
успесима и многим другим догађањима од нашег последњег броја моћи ћете
да прочитате на страницама овог броја.
Пред нама је изборна Скупштина Савеза. Требало је да се одржи 30.
новембра, али због изненадне одлуке Владе Србије да се у року од месец
дана иселимо из просторија (у којима смо били од средине педесетих година
прошлог века) ради коришћења зграде у друге сврхе, морали смо да
Скупштину одложимо.
Сада смо привремено у старим просторијама Планинарског савеза
Југославије. Следе припреме за изборе органа Планинарског савеза Србије,
што је наш заједнички задатак. Чека нас још много посла да ускладимо наш
рад са постојећим прописима и обезбедимо стабилно финансирање Савеза.
На крају да искористим прилику и да Вам у име Управног одбора,
Секретара и своје лично име пожелим да вам буде

СРЕЋНА НОВА ГОДИНА СА МНОГО ИСПЕЊАНИХ
ПЛАНИНСКИХ ВРХОВА !
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ВЕСТИ

СЕЛИДБА – НИСМО ВИШЕ У
ДОБРИЊСКОЈ 11
Бројне генерације планинара непогрешиво су памтиле адресу нашег Савеза у Улици Добрињска 11.
После близу 60 година боравка на тој адреси, Планинарски савез Србије преселио се на нову - стару планинарску адресу - у улици Андрићев венац број 2 где
се некада налазио Планинарски савез Југославије.
Наиме, одлуком Владе Републике Србије од 30. септембра 2013. године Планинарски савез Србије исељен је, као што су исељени и остали корисници из
зграде у Добрињској 11.

Канцеларија Савеза обратила се за помоћ Министарству омладине и спорта, Спортском савезу Србије
и Репубичкој дирекцији за имовину молбом да се Савезу доделе друге просторије за рад због обимне архивске документације и све захтевнијег ангажовања
служби Савеза.
За сада се осећамо прилично беспомоћно затрпани
намештајем, архивом накупљеном током 65 година
рада, вредном документацијом још из времена оснивања Српског планинског друштва 1901. године, као и
приватнимх архивама – поклоном породица наших
преминулих доајена.
Пресељење је било напорно али је захваљујући помоћи наших планинара успешно завршено.
Надамо се да ће надлежне институције којима смо се
обратили коначно препознати друштвени и културни
значај нашег постојања и пронаћи нам просторије за
нормалан рад.
Нека ова забелешка остане као детаљ у нашој
вредној историји.
БДБ

ОДЛОЖЕНА ИЗБОРНА
ГОДИШЊА СКУПШТИНА ПСС
На 33. седници Управног одбора ПСС разматрана
је настала ситуација око обавезе пресељења канцеларије Савеза из Добрињске улице.
Управни одбор је оценио да је у овим условима немогуће припремити и организовати Изборну скупштину
која је била предвиђена за 30. новембар 2013. године
у Ивањици.
Управни одбор донео је једногласну одлуку да
се Изборна скупштина одложи и припреми за месец
март 2014. године.
О овој одлуци обавештена су сва планинарска
друштва и клубови нашег Савеза, са молбом за разумевање.
Планинарски гласник бр 75/2013

3

НАШИ ДОМОВИ

БОЈАНИНЕ
ВОДЕ
- ОБНОВА
ДОМА

Активност Планинарског савеза града Ниша огледа
сe и у радним акцијама везаним за рашчишћавање рушевина, као последица пожара у планинарском дому на
Бојаниним водама.
Први груби радови уз помоћ механизације уследили
су у сарадњи са Јавним комуналним предузећем „Медијана“ из Ниша, када је уз максималну безбедност по извођаче поравнат терен над плочом изгорелог дома У два
наврата су планинари из планинарских друштава, чла-

ница Савеза, одржали радне акције на припреми терена
за надоградњу објекта.
Друга радна акција била је 6.јула 2013. године, са 35
учесника. Ја, као учесник у пет савезних омладинских
радних акција од 1985-1990.године, била сам фасцинирана залагањем планинара у рашчишћавању. Моја носталгична размишљања су нашла потврду у присутном
оптимизму „акцијаша“. Сви смо имали учешће у раду
према полу и физичкој спремности, нико се није уморио,
а помак је евидентан. Док се у
котлићима кувао пасуљ, чула се
песма и чувено „о-рук!“ После
ручка смо наставили са радом
до 17 часова, а онда нас је киша
приморала да радове прекинемо и вратимо се у град.
Заборављени дух акцијаштва зарад општих интереса је пробуђен. Нећемо
посустати док на месту згаришта не видимо дело наших
руку – нови планинарски дом.
Аутор текста:
Весна Илић-Николић,
начелница Планинарског
савеза града Ниша
Аутор фотографија:
Зоран Ђорђевић
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ЗАШТИТА ПЛАНИНА

50 МАЛИХ ЧУВАРА
ПРИРОДЕ
ЧИСТИЛО РАЈАЦ
Поред многобројних спортских активности поводом
Дана Чистих планина 29. 09. 2013. године одржана је и акција чишћења планине Рајац. Акцију су предводиле планинарка из Љига Милица Сајић, професор у пензији и
планинарка из Планинарског клуба “Победа” из Београда,
Јелена Ковачевић, дипломирани географ-еколог.
У акцији су учествовали ученици петог и шестог разреда ОШ “Саво Керковић” из Љига са наставницима Виолетом Кешељ, Николом Антонићем, Јеленом Даничић и
Весном Вукосављевић и ученици ОШ “Милан Ракић” из
Мионице са наставником Миланом Петковићем и још три
наставника. Њима су се придружили планинарке из Љига
Весна Ивановић и Тијана Ненадовић.
Овог пута акција је била далеко бројнија упркос лошим
метеороло-шким условима (киша и магла) који ни у једном тренутку нису омели акцију што је такође доказ да је
код деце присутна висока еколошка свест.

Највише се чистило подручје око дома на Рајцу. Била
је приметна мања количина отпада у односу на прошлу
годину. Упркос тој чињеници неки ученици успели су да
напуне и преко десет кеса. Било је разног отпада, доминирала је пластична амбалажа, највише кесе, затим стаклене флаше и разни други отпад. Након завршене акције
све учеснике је чекало освежење у дому на Рајцу.
Текст и фото: Јелена Ковачевић,
Планинарски клуб “Победа”
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СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ

ОДРЖАНА ТРИ
КОЛА ДРЖАВНОГ
ПРВЕНСТВА
У СПОРТСКОМ
ПЕЊАЊУ
2013. године

место такмичења изабрано је пењалиште Врања стена у
месту Миљевићи, недалеко од Пријепоља, а такмичење је
одржано у две дисциплине - тежинском и брзинском
пењању. За потребе овог такмичења уређено је укупно 20
нових смерова, оцена од 6 до 10 и навише УИАА.
Након завршетка тежинског дела такмичења,
приступило се занимљивом такмичењу у брзинском
пењању. Као такмичарски, организатор је изабрао смер
оцене 6 УИАА који се пењао на „top rope“ (уже је
осигурано на врху смера, не постоји могућност пада, па
се такмичар може усредсредити на брзину испењавања
смера). У питању је врло динамична, за гледаоце јако
интересантна дисциплина.
На крају такмичења, резултати су били следећи:
У тежинском пењању, у мушкој конкуренцији прво
место су поделили Ненад Матић из ПК „Адреналин“- Нови
Сад и Братислав Михајловић из ПК „Земун“- Београд, док
је треће место припало Милану Томићу, такође из ПК
„Адреналин“- Нови Сад. У женској конкуренцији Сташа
Гејо из „ПАЕК“- Ниш је заузела прво место и показала
своју доминантност међу свим такмичарима - једина је
испењала смер оцене 9+ УИАА. Друго место су поделиле
Јелена Јаковљевић из СПК „Вертикал“- Београд и Милица
Огњановић из „ПАЕК“- Ниш.
У брзинском пењању, ситуација је нешто другачија.
Прво место је поново припало Ненаду Матић из ПК
„Адреналин“- Нови Сад, друго Слободану Буловићу из ПК
„Победа“- Београд, а треће Радомиру Микићу, такође из
ПК „Победа“- Београд. Од девојака најбржа је била
Јелена Јаковљевић из СПК „Вертикал“- Београд, затим
следе Сташа Гејо и Милица Огњановић из „ПАЕК“- Ниш.
Оцене такмичара, али и судија су да је такмичење
протекло добро и успешно. Учествовало је око 35
такмичара из Новог Сада, Београда, Ниша, Пријепоља и
Суботице. О њиховој безбедности су као и увек до сада
бринули спасиоци ГСС. Општина Пријепоље је и овога
пута подржала такмичење и помогла у рашчишћавању
терена и прилаза пењалишту, док су локалне власти
Миљевића дозволиле да се локални фудбалски терен
искористи као место за камповање такмичара и осталих
гостију. Избор стене је одличан, смерови занимљиви, а
пењачи задовољни.

II КОЛО , КРЊАЧА,
25.и 26.августа 2013.године

I КОЛО, ПРИЈЕПОЉЕ,
15. и 16. јуна 2013.године
Прво коло Државног првенства у спортском пењању
на природној стени, у организацији ПК „Камена гора“ из
Пријепоља, под покровитељством Комисије за спортско
пењање ПСС, одржано је 15.и 16. јуна 2013.године. За
6
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Друго коло Државног првенства у спортском пењању
на природној стени у дисциплинама тежинско и брзинско
пењање, одржано је 24. и 25. августа 2013.године.
Организатор такмичења је био ПК “Адреналин“ из Новог
Сада, под покровитељством Комисије за спортско
пењање ПСС. Место одржавања је Крњача- кањон
Сутјеске код Прибоја. Комисија за спортско пењање ПСС
је и овога пута обезбедила организован превоз такмичара.
Недеља је осванула сунчана, сви смерови су били
суви на општу радост свих такмичара. Другога дана, у 16
часова судије су званично означиле завршетак
такмичења.

Планинарски гласник бр 75/2013
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СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ
Након два дана пењања, поредак је следећи: У мушкој
категорији у дисциплини -тежинско пењање - победу је
однео Лука Перуновић из ПК „Земун“- Београд, друго
место заузео је Лазар Стефановић из ПК „Пентракс“Кикинда, док је трећи био Бојан Јанежић из ПК „Земун“Београд. У дисциплини -брзинско пењање- најбољи је био
Никола Арежина из СПК „Гекон“- Београд, друго место је
заузео Mark Sonntag из ПК „Climbing Tribe“- Београд, док је
трећи поново био Лазар Стефановић из ПК „Пентракс“Кикинда. Код девојака, у тежинском пењању резултат је
следећи: прво место заузела је Сташа Гејо, друго Милица
Огњановић, обе из „ПАЕК“- Ниш, а треће је припало
Јелени Јаковљевић из СПК „Вертикал“- Београд. Што се
тиче брзинског пењања, прво место је поново припало
Сташи Гејо, друга је Јелена Јаковљевић, а трећа Милица
Огњановић.
Такмичење је одржано према важећем Такмичарском
правилнику Комисије за спортско пењање ПСС.
Такмичарски простор је био одвојен од простора за
гледаоце, а сви такмичари су пре почетка пењања
потписали изјаву да се такмиче на сопствену одговорност.
О безбедности такмичара бринула су двојица спасилаца
ГСС, за чијом интервенцијом срећом није било потребе.
Организатори су обезбедили и вредне награде за прва
три места у обе дисциплине. Велику захвалност за то
дугујемо продавницама пењачке опреме “Зелено дрво” и
“Алп“ као и “Хилтију”, који је комплетно такмичење
спонзорисао својим анкер завртњима.

III КОЛО, ЉУБОВИЈА,
14.и 15. септембра 2013.
14. и 15. септембра 2013. године на локацији Соко
град, код манастира Св. Николаја Велимировић недалеко
од Љубовије одржано је последње такмичење у сезони Првенство Југоисточе Европе у спортском пењању на
природној стени у дисциплинама тежинско и брзинско
пењање, које је уједно бодовано и као треће коло
Државног првенства у спортском пењању у истим
дисциплинама.
Такмичење је било отвореног типа, организатори
пењачки клубови „Гекон“ и „Земун“ из Београда под

покровитељством Комисије за спортско пењање
Планинарског савеза Србије и велику финансијску
подршку ПСС. Организатори такмичења, уз подршку
управе манастира обезбедили су бесплатан смештај, уз
могућност ноћења и у парохијском дому. Опремљен је
довољан број лакших смерова, што је још једна похвала
искуству и знању организатора. Линије су се ређале –
смерови дужи, краћи, превисни, за снажне и мање
снажне, оне који се не ослањају само на снагу већ и на
вештину и издржљивост. Свако је пронашао нешто за
себе.
Од укупно 34 такмичара од самог почетка издвојио
се Лука Перуновић из ПК „Земун“. Доказавши своју
доминантност, изводећи flash под називом –„Линија 606“
оцењен са 9+ УИАА. Лука се испењао укупно на 17
смерова . На другом месту међу мушкарцима нашао се
Милош Ивачковић из ПК „Ас“, а на трећем Елвин
Мушовић из ПК „Камена гора“ из Пријепоља. Од девојака
је најбоља била Сташа Гејо из „ПАЕК“ – Ниш, затим
Јелена Јаковљевић из СПК „Вертикал“, па Милица
Огњановић из „ПАЕК“ – Ниш.
Што се тиче дисциплине - брзинско пењање - најбржи
од мушкараца је био Немања Чизмић из ПК „Climbing
Tribe“ , затим Немања Дабижљевић из СПК „Гекон“, Елвин
Мушовић из ПК „Камена гора“. Од девојака на првом
месту је Сташа Гејо, на другом Јелена Јаковљевић, а на
трећем Милица Огњановић.
Два дана такмичења протекла су под будним
оком тројице припадника Горске службе
спасавања. Организација је била на високом
нивоу. Смерови су добро опремљени, прилаз
пењалишту одлично уређен, избор места за
камп добар – са пијаћом водом, тоалетом и
тушевима.
Све честитке браћи Делибашић, Марку
Кујавићу, Владимиру Живковићу и осталим
пријатељима без којих све ово не би протекло
овако добро. Велику захвалност упућујемо
Планинарском савезу Србије, који је обезбедио
фонд за награде и пружио велику подршку
Комисији за спортско пењање.
Јелена Јаковљевић,
Комисија за спортско пењање
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НОВЕ КЊИГЕ

О ПЛАНИНАРСКИМ
ТРАНСВЕРЗАЛАМА
У СРБИЈИ
Недавно се појавила нова књига Борисава Челиковића, историчара и планинара, високогорца и трансверзалца Планинарске трансверзале у Србији
(1956-3012) у издању чачанске Легенде. На 353 странице даје се веома исцрпна информација о тридесет
седам трансверзала, уз сјајне фотографије, добре карте и
скице, три прилога и пробрану, веома обимну литераруру.
У предговору и уводу аутор објашњава разлоге и мотиве рада на овој књизи и њеног објављивања. Даје
објашњења шта је трансверзала, шта све садржи – од
правилника и дневника до контролних тачака и установљених награда (значка, беџ, плакета, диплома). Потом су
исцрпно дате информације о свих 37 успостављених
трансверзала у Србији у периоду од педесет седам година, без обзира на то да ли су, или нису, у функцији и
данас. Нажалост, већина трансверзала данас није у функцији.
Аутор с правом истиче да ће ова књига „бити користан
приручник“ водичима, планинарима и љубитељима природе али и „подстицај за индивидуални обилазак појединих трансверзала или њихових делова.“ Додајем: надам
се да ће ова књига подстаћи планинарска друштва Савеза
и појединце али одређене институције друштва и државе,
да се обнове и уреде многе, ако не све трансверзале.
Аутор нас кратко упознаје и са компаративним искуствима свих бивших република СФРЈ, али и са искуствима Италије, Аустрије, Чешке, Немачке и Француске.
Наводећи заједнички пример Словеније, Италије и Аустрије аутор с правом истиче да се трансверзала Планине
Југославије може обновити као Врхови пријатељства.
Преглед трансверзала, што чини централни и најобимнији део књиге започиње Фрушкогорском, а наставља
Устаничком, Проклетијском , Хомољском , Кружним планинарским путем на Тари, трансверзалом Бошко Буха, Кукавичком,
Планинама
Југославије,
Вршачком,
трансверзалом Сремски фронт, Церском, трансверзалом
Кадињача-Тара, Железничком, Београдском, Шумадијском, Чика Душковим рајачким стазама, Чачанском,
Нишком, Смедеревском, ФРА, Паланачком, Високом
Таром, Копаоничком, Рудничким стазама , Вуковим богазама, трансверзалом Јосиф Панчић на Копаонику, Занатлијским планинарским путем по Фрушкој гори,
Војвођанским пешачким путем, Овчарско-кабларском
трансверзалом, Гледићком, Стазама Јосифа Панчића- од
Београда до Копаоника, Голијском, Стазама Другог
српског устанка, Жарачком, Нишком(новом), Јухорском и
Власинском трансверзалом.
Текст је информативан, прегледан, систематизован и ,
што је за наше прилике потребно посебно истаћи – тачан.
Као пример навешћу Кружни планинарски пут по Тари,

који је 1964. године установило
Планинарско –
смучарско друштво „Славија“.
Пут је имао
седам контролних тачака и прелазио се за
осамнаест сати.
Идејни творац
и
реализатор
трансверзалног
пута био је др
Куно
Видрич.
Аутор истиче да
је то била прва
трансверзала у
Србији која је
имала свој Водич са детаљним описом пута. Данас ни она
не функционише. Када је Планинарско друштво „Јавор“
из Београда преузело газдовање са планинарским домом
на Калуђерским барама успоставило је две нове трансверзале: „Кадињача – Тара“ и „Висока Тара“. Оне и данас
постоје.
На крају књиге аутор даје и три прилога:
1.

Правилник Планинарског савеза Србије о
планинарским путевима (трансверзалама).
2. Имена учесника Устаничке трансверзале
(1975-1991.)
3. Табеларни преглед планинарскх трансверзала
у Србији 1956-2013.године
Из белешке о аутору сазнајемо да се посебно бави
проучавањем прошлости рудничко-таковског краја, историјом стрипа и планинарства у Србији. До сада је Челиковић објавио више од 350 стручних прилога у листовима
и часописима, као аутор или приређивач објавио је 56
књига, организовао два научна скупа, одржао преко 150
предавања и промоција. Члан је ПСД „Рудник“ из Горњег
Милановца, са преко седамдесет успона на врхове преко
2000 метара. Прешао је више од двадесет трансверзала
па с правом може истаћи да је високогорац и трансверзалац. У Планинарском савезу Србије члан је Комисије за
Трансверзале и Редакције Планинарског гласника. Посебан допринос је педесет објављених текстова из области
планинарства.
Књигу је посветио својој супрузи, ћерки и сину са
којима обилази наше планине.
Било би ми посебно задовољство да било где, било
када и било којим поводом говорим о овој књизи а посебно о мисији коју може извршити на нове генерације
планинара у Србији.
Слободан Гавриловић
Планинарски гласник бр 75/2013
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3. СЛЕТ НИШКИХ
ПЛАНИНАРА НА
ПЛОЧИ
Од 22-23.јуна 2013.године смо по трећи пут организовали акциу „Слет нишких планинара“ на Плочи. У суботу смо се окупили око поднева и имали предавање о
здравој исхрани и исхрани из природе, које је одржао Небојша Стаменовић. У два котлића се кувала здрава храна
уз помоћ Индијца Роја. Он нам је припремио кромпир на
индијски начин, зачињен куркумом, док је Небојша спремао чорбу од бундеве. Дегустирали смо њихове специјалитете уз изразе одушевљења и хвале.

У поподневним сатима смо се такмичили у навлачењу
конопца, скоку у даљ из места, гађању у циљ боћама и
трци на 200 метара. Такмичаре смо мотивисали бучним
навијањем.
Око 19 часова, кад су комарци кренули на вечеру
нашом крвљу, вратили смо се у Ниш. Било нас је 65-оро,
солидна бројка за радознале.

Сутрадан, у недељу, окпили смо се до 8 часова, отворили акцију, после чега се кренуло на пешачке стазе. Прво
од планинарског дома на Плочи до манастира Пресвете
Богородице у селу Вета, са спуштањем у Горњу Студену
(16 км). Друга, од дома до Радовановог камена, прозорца

и поткапине у Јелашничкој клисури у дужини од 12 км.
По завршетку пешачења, аутобуси су покупили обе
групе и довезли их назад на Плочу на бесплатан руачк
(планинарски пасуљ) и дружење уз музику уживо.
Имали смо и драге нам госте из ПД „Морич“ Власотинце, ПСД „Кукавица“ Лесковац и Гљиварског друштва
„Ниш“, који су кували чорбу од, на терену око дома, убраних печурака.
Укупан број учесника у односу на ранија два слета је у
порасту. Било нас је у оба дана 275. Надамо се да ће се
тај број повећавати и на наредним слетовима. Организатор слета је Планинарски савез града Ниша.
Аутор фотографија: Мирослав Докман
Аутор текста: Весна Илић-Николић,
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ТАКМИЧЕЊА - ПЛАНИНАРСКА ОРИЈЕНТАЦИЈА

ИЗВЕШТАЈ СА
ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ
У ПЛАНИНАРСКОЈ
ОРИЈЕНТАЦИЈИ
ПОВЛЕН – 06. ЈУЛИ 2013. године
У оквиру Табора планинара Србије, на падинама Повлена, у Ваљевским планинама, од 02 - 07. јула, одржано
је Првенство Србије у планинарској оријентацији (треће
коло).
На лепим и разноврсним теренима Повлена, цветним ливадама, проходним шумама, бистрим потоцима и
изворима, одржано је такмичење у осам категорија по правилнику ПСС-а. Учествовале су 22 екипе из шест планинарских клубова. На такмичењу су учествовали и млади
планинари и планинарке, учесници Планинарске радионице из Босне и Херцеговине, Македоније и Србије.
Најбоље резултате је постигао Планинарски клуб “Железничар” из Новог Сада.

Резултати такмичења:
Категорија пионирке,
прво место - екипа „Балкан 5“, Планинарска радионица
Категорија пионири,
прво место - екипа „Друговац“, ПК “Челик” - Смедерево
друго место - екипа „Балкан 4 “ Планинарска
радионица
Категорија јуниорке,
прво место - екипа „Поштарке“ , ПД „ПТТ“ - Београд
Категорија јуниори,
прво место - екипа „Балкан 3“,
друго место - екипа “Балкан 2“
треће место - екипа „Балкан 1“ , сви из Планинарске
радионице
Категорија сениорке,
прво место - екипа ПК „Железничар“ - Нови Сад
Категорија сениори,
прво место - екипа „Панонија експрес“
ПК „Железничар“ Нови Сад,
друго место - екипа ПК „Челик 2“ - Смедерево
треће место - ПК „Победа 1“ - Београд
Категорија ветеранке,
прво место - ПК „Победа“ -Београд, друго место екипа „Неодољиве“ ПК „Железничар“ - Нови Сад
Категорија ветерани,
прво место екипа - „Матори“ ПК „Железничар“ Нови Сад,
друго место - ПК „Челик“ Смедерево,
треће место, ПК „Победа” - Београд.

ПЛАНИНАРСКО
ОРИЈЕНТАЦИОНО
ТАКМИЧЕЊЕ,
ЛИГA 4. КОЛО СРБИЈЕ, ЖДРЕЛО
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
У предгорју Горњачке клисуре, на теренима Бање
Ждрело и падинама планине Вукан 08.09. 2013. године
одржано је 4. коло Лиге Србије у планинарском оријентационом такмичењу.
Према одлуци Комисије за планинарску оријентацију,
организатори такмичења били су ПК „Вукан“ из Пожаревца и ПК „Челик“ из Смедерева.
На такмичењу је учествовало 15 екипа из 5 планинарских клубова.

Резултати такмичења:
Категорија пионирке,
прво место екипа ПК „Победа 2“,
друго место ПК „Победа1“
Категорија јуниори,
прво место ПК „Челик“ Смедерево,
друго место ПК „Авала“ Београд
Категорија ветеранке,
прво место ПК „Победа“ Броград,
друго место ПК „Вукан“ Пожаревац
Категорија ветерани,
прво место ПК „Челик“ Смедерево,
друго место ПК „Вукан 1“,
треће место ПК „Вукан 2“ Пожаревац.
Категорија сениори,
прво место ПК „Победа“ Београд,
друго место ПК „Челик“ Смедерево,
трeће место ПК „Вукан“ Пожаревац.
Јосип Дућак, контролор такмичења.

Влада Матковић
Планинарски гласник бр 75/2013
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СЕЋАЊЕ НА СУВУ
ПЛАНИНУ
“Има планина којих се човек никада
не може одрећи. Увек остају његове.
И човек остаје њихов...”
(Боки Вељковић)

Понекад човеком овлада чудан душевни мир, мир,
који му омогући да заборави на све; такав мир, који га не
спречава да се у мислима преда окриљу природе и свему
ономе што је у њој доживео...
Посматрам са Нишаве пурпур на небу; тамо, далеко, негде са рубом планине. Гледам, и долази ми у
сећање у живописним сликама сва идиличност крајева,
баш оних тамо, за масивима, одакле крваву лопту сунца
запљускује читав океан филигрански ситно изатканих
мрежастих облака. Обзорје на истоку, чини се као да је
нека огромна среброковинаста радионица у којој се љескају драгуљи, сви под одсјајем једног јединог пламена
ватре над којом мајстор-уметник расипа племениту ковину. Јутрос је природа мајстор над мајсторима; искива,
позлаћује - мислио би човек да није на јави, тако се хитро
мењају слике и боје које из сунца истичу! Зашто то бива,
не знам, да се за тако ретко украшених зора сетимо прошлости...
Први пут када сам угледао Суву планину била је
сура и заоденута у неку магличасту копрену оловних тамних облака. Зато ми ваљда и остаде тако дубоко у
сећању. Изгледала је виша од оних скромних 1808 метара, колико се диже у висину. Било је на њој достојанствености и поноса. Ако ни у чем другом, а оно у њеним
стенама, понегде надвитим и преко четири стотине метара. То нас је и привукло да је боље упознамо, ма да је
још тада била за све нас као у неком неодређеном знаку
питања. Каква је изблиза, и шта нас у њој чека, само смо
слутили.
Лагано, тек ту и тамо са понеким неизбежним од12
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мором, газили смо помирљиво кроз оно што нас је пресретало у долини: блато и каљужа, која није нестала ни
онда када се вијугави сеоски пут стао од равничарског
места Црвена река нагло уздизати до мајушног сеоцета
Космовац. Сместило се високо горе, на којих 1200 метара,
притиснуто стрмим пошумљеним падинама потковичастог
масива, за који се већ за рана поподнева сакрије сунце, не
давши сеоцету да се честито огреје ни на оно пар убогих
зрака што око поднева допиру до њега. Котлином, којом
смо добивали у висину, вијугала је тад још невелика
речица. Оскудна водом, поготово када притегну мразеви,
носила је име Топоничка река - места, које је негде горе
просијецала отприлике на по нашег пута до планине. Па
и то мало воде није могло ничем нарочито користити, чак
ни да се стока напоји. Тек ту и тамо покреће неку поточару, и то је све. Вода је била мутна и црвена, од црвена
блата које је вукла као крв кроз артерију испирући га немилосрдно с груди земљишта кроз које протиче. Ради тога
и назваше сеоце подно ње њеним именом. Због ње и Нишава зна да зацрвени у време киша, јер су и остале
речице црвене - ако се на њих ретко гдегод овде уопште
и нагази.
Обично себи у машти дочарамо и видимо све љепшим од онога што нас окружује. То смо убрзо и сами видели. Ходом, који отупљује, замислили смо - свако за себе
- по неку удобну бачију: на идиличном пропланку, уз руб
шуме, негде под мирисавим деблима смреке и борова. А
куд смо доспели? У најобичнији сеоцки кућерак, - извана
и изнутра руиниран до те мере да жалост спопадне човека када га погледа. Била је то једна од многих кућа чија
су нам врата била отворена. Од свих тридесет и нешто,
колико је и село бројало. Иако тесна, била је довољно
удобна да смо се могли испружити и одморити сва седморица на бремену папрати разастртом по поду - овде
уобичајеном лежишту. Крај скромних захтева осећали смо
се удобно. Данас, с пуно уверења, кажем да нам је тај
кућерак био чак и удобан; ма да је понекад, мрачан и хладан, кад смо се с вечери враћали с успона, личио на јазбину. Тек кад подоста времена протекне, можемо рећи да
је у тескоби било и нечег лепог; чак и да је све ружно било
изузетно лепо, а можда и најлепше од свега што смо проживели.
Тако стиснути у тој малој кућици, сви смо се нечим
бавили, док насред собе није био смештен бакрач (бакарни лонац) са вечером. Каша, натруљена пепелом од
праскавих угарака са огњишта, није се чинила да губи од
овог укуса због угљених гранчица. Бакрач је још двапут
био обешен о вериге. Оваква храна, сумњиве квалитете,
не би била тако одушевљено примљена да није била многима новост - справљена на отвореном огњишту. Што се
нашао неко да добаци, како "од пријатног мириса под задимљеним гредама и воде у желуцу нећемо бити ситији",
није било од значења. У бакрачу би - да нисмо наишли као и обично, скухали за "прасце" коприву. Ноћ у туђој
кући, ма била и хладна, није необичан догађај за оне који
се дуже баве у брдима. Кад нам је домаћин наложио из
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бензинске бачве импровизовану пећ на три жељезне но- спавања учили малишане да јодлују. Било је вечери, када
жице, били смо већ потпуно спокојни. Искре су праштале, смо измењивали утиске до дубоко у ноћ. Било је вечери,
шаљући с буком ужареног ваздуха веселе и као злато када смо пред тремом захвално испраћали минули дан и
сјајне варнице кроз поткровље у мрклу и тиху ноћ. Поле- молећиво гледали у српаст месец под звезданом куполом
гасмо, без уобичајеног преклапања. Били смо уморни. свемира, неће ли чист у плавичастом сјају, обећати још
Ускоро нас је мирне, једно уз друго, на слоју мирисне пап- један сунчани дан. А било је и таквих вечери, кад смо
после напорног пењања тек угаслог дана легали без
рати савладао сан...
Ниједан од нас не би знао данас рећи како и зашто мисли, мртви од умора.
Драге су ми успомене из Космовца. Тада још досмо се пробудили у исти час, скоро сви одреда. Били смо
на ногама још пре но и први петли запеваше за шталама. кони, у сате одмора, сањали смо о томе како би било
Па чак и они, који - осетивши слободан крај покривача - врсно имати негде под улазом у стене прави бивак; или
прекрише главе још боље преко ушију с намером да на- ту - тик под Планином - какав удобан планински дом.
ставе са спавањем. - Пошли смо ускоро у сусрет свитању. (Данас већ и постоји један, ма да не са ове стране, у срцу
Село је остало под нама. Назирали смо још само школу - Планине). Не зато, што се не би имали где сместити у Косновосаграђену зграду, угледно велику за овај крај, с којим мовцу. Ни говора! Ко је обишао тај крај, и друге наше пасу нам се, с правом, још јуче хвалили мештани. Безмало сивне пределе, не би ускратио Космовцу предност у
гостољубивости, - изузев, можда, Горском Котару, - и у
потом и она се уклопила у маглу свитања.
Није нам било дано да уживамо у свитању. Јутро се предусретљивости, ако се не би осврнуо на она највиша
није разликовало од оних прозаичних и безизразних и најзабаченија шиптарска села расута по падинама Пројутара, тако типичних за котлине и дубодолине када их за- клетија. Био је то фебруар сушне 1951. године, кад су нам,
обиђу измаглице и облаци, који не дају очима да виде тек - и сами без хране, - састругали задње мрве брашна из
рођено сунце, - још посве крваво, - како по живописном наћви и старих земљаних ћупова, не би ли нас како испорељефу околних гребена и небу над њима слика оно за могли док наша храна не стигне. Нису нас питали, да ли
што је реч тек слабо настојање да се у мислима обнови ћемо им вратити, док им је чељад остала тек уз који обаоно што је већ протекло. Тог дана прошли смо нижи део рени кромпир и зделу сурутке. Ко да заборави ону добСуве планине: Роженац, Црни врх, Дивну Горицу и преко роту којом нас је сретала шачица марних домаћина, на
седла Преслап стазом испод Хајдучких пећина и поред оно мало шкрте крчевине што ју неким чудом нису још
највиших станова тог краја опет сашли у Космовац. Иду- спрале бујице.
Ко бар једном с те стране посети Суву планину, тај је
ћег дана прођосмо онај виши део: Жути камен, Соколов
камен, Трем, Црквено бучје, и Козје падине, што кроз не може заборавити. И кад сам рекао, негде у почетку да
стену, што на скијама - Упознали смо Суву планину. Упо- има у Сувој планини достојанствености и поноса, нисам
знали и оно што је под њом: - обичаје, људе и нарав њи- мислио само на њене литице; било је у томе признања и
оној шачици горштака, жилавог народа, житеља мајушног
хову.
Чудни смо били за мештане. Никако да схвате, "што се Космовца. Заједници добрих, скромних људи, повучених
то бавимо по ридима". Много нам је требало времена док - рекло би се - као у неко орловско гнездо, савито усред
смо објашњавали једном чобанчету с највиших бачија, масива Планине.
због чега то обилазимо Суву планину и да нас не "плаБеоград, 1954. године - Звонимир Звоне Блажина,
ћају" за "тако напорну и тешку работу". Са неверицом је
алпиниста (1929-2001)
примио, да нам ти "будачићи" (цепини) не служе за вађење "здравоносног корења" нити за закопавање
некога од нас "ако се деси малер да загине", него
за лакше кретање по снегу и залеђеним стенама.
Не знам, ко би од нас ставио у ватру длан, да смо
га и уверили у оно што смо му тада напричали.
Барем тај први пут. Касније, можда. Поготово, кад
се уверио да смо "обични људи" и да и ми можемо залутати. Једне ноћи, када је владао потпуни мрак и кад се небо прекрило једном
непрозирном целином облака, опазисмо да нас је
са уживањем извео из неких јаруга и на прави пут,
са сигурношћу човека који сваки педаљ свог родног краја познаје у прсте. Једним топлим "здраво"
опростио се од нас и као визија утонуо у мрак,
сливен са тмином у којој нас је оставио да даље
сами сиђемо с планине.
Фото-Милан
Било је вечери, када смо у доколици пре
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ПЛАНИНАРСКА
РАДИОНИЦА 2013.
ГОДИНЕ
Планинарски савез Србије и Планинарски савез
Федерације БиХ су и ове године организовали Планинарску радионицу, која је окупила омладину из оба Савеза.
Радионица је одржана у два термина: од 04-07. јула 2013.
године у оквиру “Табора планинара Србије” на Повлену,
и од 22-25. августа 2013. године на планини Игман у БиХ.
Учествовало је 30 омладинаца планинара и планинарки
из више градова Србије и БиХ ( Нови Сад, Београд, Рума,
Смедерево, Ваљево, Алексинац, Велика Плана, Врање,
Сарајево, Тузла, Какањ и Горажде).
Планинарској радионици придружили су се и планинари из Скопља (Македонија).
Полазници Планинарске радионице, подељени у мешовите екипе, учествовали су у такмичењу из планинарске оријентације на Повлену, где су остварили запажене
резултате, а на радионици на Игману попели су се на
највиши врх Бјелашнице.
Текст и фотографије: Неда Милошевић
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СЛУЖБА ПЛАНИНАРСКИХ ВОДИЧА
ШКОЛА ЗА ПЛАНИНАРСКЕ
ВОДИЧЕ, СОПОТНИЦА
25. јул - 04. август 2013

.

ОБУКУ ЈЕ
ЗАВРШИЛА ЈОШ ЈЕДНА
ГЕНЕРАЦИЈА ВОДИЧА
III КАТЕГОРИЈЕ
Након вишегодишњег ангажовања
Планинарског савеза
Србије, Начелништва
Службе водича, и инструкторског тима , овогодишња обука за
планинарске водиче III
категорије изведена је
од 25. јула до 4. августа
2013. под називом „Сопотница 2013“. Обука је
изведена по усаглашеном програму Комисије
за стандарде UIAA. Добра припрема инструкторског, наставног и логистичког тима уз пуну подршку Управног одбора ПССа, добила је од стране оцењивача обуке,
господина Матјажа Шеркезија, члана Комисије за стандарде UIAA врло добру оцену.
Оперативни тим за извођење обуке извео је на
време све потребне радње, како би обука била изведена
на најбољи могући начин, не одступајући од метода и на-

чина како су и раније школе – обуке извођене. Упућена су
писма свим планинарским друштвима и клубовима и надлежним институцијама локалне самоуправе са обавештењем и условима да се обука обавља у датом термину.
Локалној самоуправи послата су и обавештења да се
обука одржава на њиховом терену, уз наговештај какву
подршку од њих очекујемо (полиција, болница, Туристички
савез Пријепоља и др).
Сви рокови који су дати одлуком о организовању
обуке су испоштовани тако да су сви учесници имали довољно времена да се организују и учествују у обуци. Припремљена су скрипта која су помогла полазницима да се
детаљније и боље спреме за обуку и испит.
Тимови инструктора, наставника и демонстратора су учинили све да полазници обуке добију што више
информација, које ће им омогућити да буду ваљани водичи.
Најбоља оцена свеукупног деловања је изражена
у оцени оцењивача Комисије за стандарде UIAA, господина Матјажа Шеркезија, oд максималних 30 бодова, наш
приступ обуци и обука је оцењена са 28 бодова. Занимљиво је рећи зашто два бода мање? Оцена обуке и деловања водича у лошим метеоролошким условима, поготову
магле, није могла бити оцењена максималним бодовима
јер магле и лоших метеоролошких услова није било. Други
сегмент није могао да буде оцењен јер се није десила
ниједна ексцесна ситуација (повреда и др) како би оцењивач могао да процени поступке и начин деловања, па
је прихватио констатацију да на основу свеукупног сазнања и ти поступци и начин деловања би били изведени
врло добро. Добро је то што је оцењивач погледао видео
- снимке и друге материјале са наших обука за водиче II
категорије које је оценио врло похвално и остало је да то
он у пракси провери на првој обуци за водиче II категорије.
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Надамо се да ће после те провере уследити и
званична сертификација програма обуке за водиче III и II
категорије по стандардима UIAA.
Када је статистика у питању ево неколико детаља:
на конкурс и пријемни испит се пријавило 38 планинара из 25 клубова.
пријемни испит је полагао 31 кандидат
на обуку се јавило 30 кандидата
Полагањем писменог, усменог и практичног испита,
звање „Водич III категорије“ је добило 29 водича са важећом лиценцом на три године.
Треба рећи да је уз овогодишњу обуку водича III
категорије, по одлуци Начелништва, инструкторског тима
и Управног одбора ПСС, позвано да приступе Служби без
учешћа на обуци – само полагањем практичног, писменог
и усменог испита 42 искусна планинарска водича који су
водили планинаре пре формирања Службе, а испиту се
одазвао 21 планинар.
Овог пута смо у Службу примили и оне водиче
који су раније полагали и положили испит за планинарске
водиче. Уважили смо њихова знања и стечена звања. Таквих је било три.
Мој осврт
Организација на завидном ниво.
Логистика беспрекорна (администрација, исхрана, СУП, болница, локална самоуправа) и др.
Наставни и инструкторски кадар, какав је увек и
био – на највишем нивоу.
Полазници дисциплиновани, пожртвовани и са
посебно исказаном жељом за што више знања.
Услови смештаја изузетно добри.
Полигони добро бирани и максимално искоришћени.
На крају треба рећи да се Управни одбор ПСС ангажовао у пуној мери, финансијским средствима и личним
учешћем председника, секретара и чланова Управног одбора ПСС.
Несебичну помоћ у организацији ове обуке за водиче
III категорије смо имали из Канцеларије ПСС.
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Као организатор обуке, оснивач Службе и водич инструктор са матичним бројем 001, желим да изразим захвалност инструкторима Душку Блажићу и Милораду
Кличковићу, члановима наставног тима Горану Бурићу,
Иси Планићу, Зорану Контићу, Неди Милошевић, Драгану
Петрићу, Илији Андрејићу, Слободану Жарковићу, Заги
Ракоњац и Драгану Танасковићу. Захвалио бих се посебно
Гордани Бајић-Шоботић као и Велимиру и Гордани Кузмановић. Посебну захвалност дугујем оцењивачу нашег
рада, господину Матјажу Шеркезију на добронамерним сугестијама и саветима.
Слободан Гочманац
Водич инструктор МБ 001

ИЗ ИСТОРИЈЕ ПЛАНИНАРСКЕ ЛИТЕРАТУРЕ
Као што је најављено у претходном броју
„Гласника“, биће пренето, или приказано,
више давнашњих текстова о планинама и
планинарењу. Наш часопис у наредним
бројевима представља значајно дело географске литературе:

ШТА ПРИЧА
ПЛАНИНА И ШТА
НАМ ЈЕ РЕКАО
РЕКЛИ - 3. део
XIX
Обожавање планина
Од почетка повесничких времена, сви су народи,
као простодушна деца, посматрали планине на тај начин;
они су у њима гледали божанства, или бар њихове престоле, како час провирују, а час се скривају иза несталне
завесе од облака. Готово сви су они везивали за планине
и само постање своје расе. За њих су они везивали своја
предања и своје бајке;... Толика је била улога високих планина у животу народа, да је историја обожавања планина
готово уједно и повесница човечанска!

XX
Олимп и богови
Као што год је
слава малене Грчке превазилазила сјајем славу
свих држава на Истоку,
исто тако је народно
уображење сматрало,
да и Олимп, највиша и
најлепша, планина света, јелинска планина,
превазилази све остале
планине. Ниједна планина, ни Меру, ни Елбрус, ни Арарат, ни
Ливан, нису били у људској памети такве успомене на величину и велелепност
као Олимп.
***
Због свог блиставог снега добиле су и неке друге
планине јелинског света име Олимп или „Блистави“, али
ниједна га није заслуживала у толикој мери као Олимп у
Тесалији на чијем је врху боговско престоље.
***
Готово сви велики догађаји митске историје збили
су се у овом делу Грчке, па дакле, и онај најглавнији, који
је одлучивао о владавини неба и земље. Олимп је био
тврђавица, коју беху изабрали нови богови; свуда унаоколо беху стара божанства, чудовишни Титани, синови
Хаосови.
***

***
Са тих високих зидова, с тога божанског престола,
чуо се и моћни глас, који је смртне научио њиховој дужности! Бог Јевреја седео је на врху Синаја, усред облака
Ове ужасне борбе на Олимпу престале су биле
и муња, и говорио је громовним гласом народу, који је
већ
одавно;
за њих се још само по предању знало у доба,
живео у равници. Исто тако се Вал, Молох и сви крвокад
су
се
у
јонских
и дорских племена јавили песници, који
лочни богови оних источних народа, јављају својим веропеваху
јунаштво
тих
племена, и историчари, што касније
нима на врху планина.
о томе причаху. Тада већ на светој планини, као на престолу сеђаше Зевс, отац богова и људи; његов
престо беше намештен на највишем планинском врху; узањ стајаше Хера, богиња о којој
тврђаше, да је вечито жена и вечито девојка;
унаоколо сеђаху други бесмртници, вечно лепог
и веселог лица.

Велики и мали Арарат.

***
Зар се икада усудио какав Јелин, па био
он пастир, свештеник или владар, попети се на
косе Олимпу изнад његових високих пашњака?
Та ко би се и усудио стати пред лице боговима?
Стари нам писци веле, да се философи нису
бојали пети на Етну, иако је она много виша од
Олимпа; али не помињу ни једног смртног, који
се усудио попети се на планину боговску; помена о том нема чак из оног доба, кад философи учаху да су Зевс и остали бесмртници
само чисте замисли ума људског...
Планинарски гласник бр 75/2013
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су и међу планинским духовима једни ужасни
мађионичари, што згоревају траву на пашњацима, убијају стоку, даве пролазнике; други су,
напротив, добра бића, чија се наклоност добива ведрицом просутог млека или простом
молитвом. Пастир се и обраћа добром духу
тражећи његову помоћ, да му у стаду буду
добри јагањци и чила јунад. Од доброг духа и
ишту како млади тако и стари, како људи тако
и жене оно што, на жалост, готово цео свет
сматра као највећу животну радост: злато, богатство, благо...
XXII
Човек
Олимп

Али можда је највиши врх и данас нетакнут људском ногом; блага светлост што сија на његовим станама
и његовим снежним пољицима, није још никога обасјала
од како су богови јелински оданде отишли.
XXI
Духови

На оне планинске врхове,којих се некада људи
ужасаваху, сад управо јуре хиљаде путника, који
теже, да не оставе на миру ни једну стену, ниједно ледено
поље! У нашим многољудним крајевима Западне Јевропе, већ су људи походили готово све планинске врхове;
мало по мало, тако ће бити и с онима у Азији, Африци и
Америци! Пошто је ера великих географских проналазака
готово свршена и пошто је, сем неких празнина, земља
уопште позната, данашњи се путници, морајући се задовољити мањом славом, најако отимљу само о част, да
буду први, који ће се попети на још непохођене планине!
Љубитељи пењања траже чак и по Гренланду понеки незнани планински врх. ..
Међу овим путницима, који се сваког лета пењу
на по какав висок и стрменит вис, као да их има који се
пењу и ради таште славе. Кажу, да они то чине просто и
стога, да им се име проноси кроз новине!

Религије се лагано преображавају. Вере старога
света, привидно угашене већ од толико поколења, нису
пропале, већ се настављају у спољашњим облицима
нових вера. Додуше, имена су боговска била и мењана,
али је олтар остао исти. Одлике су божанства још онаке,
какве су биле пре две хиљаде година, а вера, која држи
божанство, очувала је чак и „свету простоту“ својега фанатизма! По дивљим долинама олимписким, по којима
***
скакаху Бахове свештенице расплетених коса, шапућу се
Али силну радост осећа и скроман човек, кад
сада молитве калуђерске;... хришћански је бог постао на- ступи ногом на какав високи врх. Узбуђење влада и оним,
следник Зевса, који је и сам заменио неке старе богове. који не прича о своме пењању и не жуди за тренутном
славом, нити за тим, да се прича, како се и он пео на
***
какав неприступачан врх. Кад је Сосир после Балмата
Као год и наши легендарни преци, тако и наши стигао до дотле неприступних снежаника на на Монблану,
ближи преци, који живљаху у средњем веку, не могаху по- он се не само радовао, што ће моћи чинити нова посматсматрати планину, а да им машта не оживи надземаљска рања, већ је и сасвим простодушно уживао, што је као
бића по тајанственим долинама и по сјајним планинским успео освојити то јогунасто брдо. Задовољство је од поврховима. Истина, ова бића немаху права на име богов- стигнутог циља свакад велико...
ско; проклињата црквом, она се обично претвараху у ђа***
воле, у зле духове, или, ако би их црква трпела, постајаху
Као год и ловац, тако и онај, што се пење на пламилостиви духови, тајни богови, али које би људи тек кришом призивали... Уместо олимписких светковина сад се нинске врхове, после напора осећа победничку радост.
распрострше врзина кола на којима гадне вештице, Још њему припада част, што је ставио на коцку само свој
јашући на мотовилима, призиваху у бурним ноћима ђа- властити живот; руке је очувао чисте... При великим пењањима често је веома близу погибао, и сваког минута
воле...
може човек погинути. Па ипак он непрестано иде напред
***
Богови су и духови оличења онога, чега се човек и осећа, како га подржава и кропи силна радост при постраши и за чим жуди. Сав човечији страх, све његове гледу на све оне погибли, које уме избећи чврстином
страсти узимале су некада облик натприроднога. Отуда својих мишића и својом присебношћу. Често ваља стајати
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ножја до врха, ради лакшег приступа и самим беспосличарима и нерадницима; у пукотинама глечерским моћи ће
радозналице проматрати њихов састав; механичке справе
за пењање биће утврћене на литицама некад неприступачних брда, и „туристи" ће, пушећи цигару и шалећи се,
узлетати изнад вртоглавих литица. Та, зар се већ људи не
пењу железницом на високе врхове!
***
Што се тиче таквих брда, као што су високи
врхови Анда и Хималаја, који су одвећ високо у хладном
региону, те се човек не може правце на њих пети, доћи ће
време, кад ће се и до њих умети доћи.

Део брдске (зупчасте) железнице на Лилату.

на ивици залеђена снега, где и најмањи погрешни корак
може човека свалити у провалију. Други пут се човек пење
по глечеру, прихватајући се за прост снежни поруб, и ако
се овај скрши, човек ће пасти у бездан. Дешава се, да се
човек мора пети по камењарима, чије су одскочиле стене
једва толико широке, да на њих може нога стати; осим
тога, њихова је површина тако глатка, да она тако рећи
дркће од ледене воде, што се испод ових стена разлива.
Али храброст и душевна мирноћа толике су, да не даду
ни једном мишићу, да се погрешно покрене, већ се они сви
слажу трудећи се, да избегну погибељ
Човек, који се пење по планини, воли планину у
толико више, у колико је на њој био у већој погибли. Али
осећање савладане погибли није јединствена радост од
пењања, нарочито не човеку, који је у своме животу морао
издржати жестоке борбе вршећи своје дужности. И нехотице мора он у путу, којим је прошао, у мучним пролазима
тога пута, у његовим снежним пољима, у његовим провалијама, у његовим сваковреним препрекама, видети слику
мучнога пута врлине. Ово се поређење материјалних
ствари с моралним светом, тако рећи, натура његову уму.
***
Јуначко доба испитивања планина завршиће се
пре или после, као што се завршило и доба испитивања
саме земље, и успомена на славне путнике можда ће
бити само подлога за какве доцније бајке. Људи ће се поступно попети на све планине насељених крајева; најпре
лаке стазе, затим колски путови биће подигнути од под-

***
У овом великом раду око уређивања природе,
човек се нимало не ограничава на то, да само учини планине приступачнима, већ, кад је потребно, ради да их и
уништи.
***
У овом "тако" знаменитом раду на васпитању
деце, а помоћу њих и потоњег човечанства, планина има
да одигра велику улогу. Права шкода треба да је слободна природа, с њеним лепим крајевима, што ће се посматрати, с њеним законима, што ће се очигледно
изучавати, али и с њеним погиблима, које треба савладати. Храбри и чисти људи неће се створити у тесним
дворницама с прозорима од гвоздених решетака. Сасвим
напротив.
***
Извесно, ми смо већ готово дошли дотле, да можемо вршити врло велике измене у изгледу природе, као
год и у животу човечанском; овај спољашњи свет, чији смо
облик већ тако силно изменили, још ћемо више променити ради наше потребе. Што год више расту наше знање
и наша материјална моћ, тим постаје све моћнија наша
човечанска воља наспрам природе. Данас готово сви народи, које зовемо цивилизованима, још употребљавају
највећи део своје уштеде на припремање средстава ради
узајамног убијања и узајамног пустошења земаља. Ну,
када постану увиђајнији... онда ће се видно изменити
лице планете... Сваки ће народ дати, тако рећи, нову
одећу окупаној природи... Ако оно буде доиста имало
осећања за лепоту, оно ће улепшати природу; ако ли, напротив, велика маса људства морадне остати оно што је
данас – груба себична и превртљива, онда ће она и на
земљи оставити свој жалосни данашњи печат.
Ма каква била будућност човечанству, ма какав
му био изглед средине коју ће оно себи стварати, слободна ће природа све више бити потребна људима, који
хоће да прекале своју мисао, далеко од утицаја разних
мњења и гласова.
***
Уводни део и избор одломака из књиге која је део
корена српског планинарства. Приредио Д. Б.
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44. ГОДИШЊА
КОНФЕРЕНЦИЈА
ЕВРОПСКЕ
ПЕШАЧКЕ
АСОЦИЈАЦИЈЕ,
ВРШАЦ
10 - 13. ОКТОБРА 2013.
Веома брзо су протекле две године од одлуке 43.
конференције ЕРА у Шпанији да се наредна, 44. конференција одржи у Србији у организацији Планинарског савеза Србије.
Велико поверење европске асоцијације било је
истовремено и велика обавеза и одговорност. У организовању претходних конференција стечена су значајна искуства, али су и достигнути одговарајући стандарди, које
будући организатори конференција морају испунити.
Град Вршац је одабран за одржавање 44. конференције у Србији управо према овим критеријумима, са
намером да се афирмишу природне и културно- историјске вредности овог дела Србије у јужном Банату између Делиблатске пешчаре (кроз коју пролази деоница
Европског пешачког пута Е 4), Вршачких планина и Дунава.
Званично отварање годишње конференције одржано
је у свечаној сали зграде Општине Вршац, у присуству
председника Скупштине града господина Јована За-
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ркуле, директорке Туристичке организације општине госпође Тање Пал Ковач, генералног секретара Спортског савеза Србије господина Данета Корице, председнице
Европске пешачке асоцијације госпође Лиз Нилсен и
председника Планинарског савеза Србије господина Бориса Мићића.
Конференцији су присуствовала 72 делегата из 21
земљe чланице асоцијације.
Пре одржавања делегатске конференције (08. до10.
октобар) одржане су припремне седнице председништва
асоцијације.
Програм рада Конференције одвијао се кроз годишњу
анализу активности две главне комисије – комисије за пешачење и комисије за планинарске путеве.
Завршна пленарна седница одржана је 12. октобра, на
којој су подељена признања заслужним члановима Председништва и доајенима асоцијације.
На овој седници у чланство асоцијације примљени су
Хрватски планинарски савез, Планинарски савез Македоније и Агенција за регионални развој „Транскарпатиа“ из
Украјине.
Слободне активности током одржавања конференције
коришћене су за обилазак културних вредности Вршца и
околине, а затим за излете и пешачења на Вршачком
брегу и кроз Делиблатску пешчару.
Посебно задовољство за учеснике Конференције биле
су посете винским подрумима у вршачком виногорју. Уз
дегустацију вина и вршачке тамбураше заједнички је певана званична песма Конференције „Из Вршца стиже
глас“. Ова песма певана је сложно на четири европска
језика, енглеском, француском, немачком и српском.
У суботу, 12. октобра, на заједничком пешачењу деоницом Европског пута Е 4 кроз Делиблатску пешчару окупили су се сви делегати и гости Конференције као и
планинари из 15 клубова и друштава Вршца, Панчева,

ЕВРОПСКА ПЕШАЧКА АСОЦИЈАЦИЈА
дина Мариуса Олђе из ШГ „Банат“, доброг познаваоца
природних вредности Делиблатске пешчаре допринело је
заједничком задовољству свих учесника.
Организацији акције допринели су директор Туристичке организације општине Алибунар и припадници Полицијске станице из Алибунара.
На крају пешачења у Девојачком Бунару, домаћин ШГ
„Банат“ дочекао је учеснике топлим чајем, медом и традиционалним колачем-штрудлом.
У сумрак овог пријатног дана симболично је засађено
стабло липе поред трасе Европског пута Е 4 , за сећање
на овај догађај.
Планинарски савез Србије штампао је посебну прегледну карту Јужног Баната и Делиблатске пешчаре, са
картом разноврсности шумске вегетације, коју је уступио
аутор Мариус Олђа из ШГ „Банат“. За учеснике пешачења
Београда, Суботице, Новог Сада, Крушевца. Лепо је било ПК „Авала“ уступио је на коришћење своју најновију карту
учествовати у колони више од две стотине пешака кроз за оријентациона такмичења.
изванредни природни феномен Делиблатске пешчаре.
* * *
Занимљиво је да је акција пешачења такође поДопринос наших планинара такође је био значајан.
свећена европском догађају „Недеља кретања Евро- Планинарска друштва из Вршца „Железничар“ и „Вршачка
пљана“, у којој је планирано пешачење и кретање више кула“ дали су водиче за пешачење по Вршачком брегу, а
десетина милиона становника нашег континента.
ПК „Соко“ из Панчева организовао је водиче за Делиблатску пешчару.
* * *
Горска служба спасавања обезбеђивала је све учесУ организацији смештаја учесника Конференције и нике акције на брегу и у пешчари.
обезбеђивања услова за њен рад, изванредни напор уз
Општи утисак свих учесника Конференције као и учестопло гостопримство, пружили су сви запослени из Хо- ника заједничког пешачења, о квалитету организације
телског предузећа „Србија“ на челу са директором Алек- био је веома повољан, до отвореног изражавања раздрасандром Кампфером.
ганости, симпатија и честитики што се најбоље види из
Туристичка организација општине Вршац је одговорно поздравног писма председнице асоцијације гђе Лиз Нили са ентузијазмом подржала Конференцију. Директорка сен упућен Планинарском савезу Србије.
гђа Тања Пал Ковач са сарадницама организује смештај,
* * *
туристичке водиче и обезбеђује квалитетне туристичке
Радни
тим
који
је
организовао
Конференцију и улопубликације којима се представља општина Вршац и
жене
напоре
крунисао
успехом,
окупио
је око канцеларије
Јужни Банат.
Активности пешачења кроз Делиблатску пешчару је Савеза, планинаре из следећих друштава:
ПК „Победа“, ПД „ПТТ“, ПК „Авала“, ПК „Соко“ Панчево,
подржало Шумско газдинство „Банат“, ЈП „ВојводинаПК
„Железничар“ Београд, ПК „Јастребац“ Крушевац, ПСД
шуме“ из Панчева, којим руководи директорка госпођа
„Стражилово“
Сремски Карловци“.
Снежана Ковач.
Ове
планинарске
прегаоце нећемо појединачно имеУ припреми пешачке стазе учествовала је директорка
новати
али
остаје
чињеница
да су својим радом доприШумске управе из Банатског Карловца гђа Јадранка Вујић
нели
међународном
угледу
Србије
и њеног планинарског
са сарадницима.
Стручно вођење учесника пешачења од стране госпо- покрета.
Бранислав Божовић, Борис Мићић
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КОНКУРС
Радови из стручних области везаних за живот и
кретање
у планинама, примењиви у планинарству (као
На основу члана 3. став 1. Издашто
су
геологија,
метеорологија, картовачких правила, Издавачки савет графија, ботаника,спелеологија,
спортска медицина и сл.)
Планинарског савеза Србије
Радови теоријског значаја о идејним , филозофрасписује
ским, естетским, социјалним, педагошким и другим питањима планинарства
Путописи са планинарским садржајем
Радови о српској планинарској прошлости
За дела планинарске литературе чије издавање,
Радови чије издавање Савез помаже објављују се на
због значаја теме, вредности текста, користи за плани- српском језику, ћириличним писмом, изузев двојезичних
нарство, приступачног изражавања, документарности и издања и издaња намeњених иностранству.
занимљивости, Управни одбор планинарског савеза
Србије може да помогне учешћем у делу трошкова приНеће бити помагани радови који садрже непосредно
преме, издавања, штампања и пласмана.
или посредно пренете делове већ објављене литераНа Конкурсу могу учествовати чланови плани- туре.
нарске организације са радовима из области планиКонкурс је отворен до 31. марта 2014. године.
нарства, односно посебних грана, струка и дисциплина
Необјављене радове достављати у два штампана
од значаја за планинарство, као што су:
примерка и један у електронском облику, уз доказ о
Планинарски водичи за поједина подручја, пла- чланству у планинарској организацији, на адресу Планине, врхове, стене и сл
нинарски савез Србије, Издавачки савет -11000 Београд,
Монографије и фотомонографије о појединим Андрићев венац 2/I.
планинама, њиховим деловима и објектима на њима
Обавеза учесника Конкурса чији рад буде прихваПригодне монографије поводом годишњице ћен је да Планинарском савезу Србије достави 10%
планинарских друштава, за 50 или више година рада
укупног тиража издања, као и да у штампаном раду буде
Планинарске карте, збирке скица пењачких и наведено да је издавање помогнуто средствима Планиспелеолошких објеката и сл.
нарског савеза Србије.
Стручни приручници за разне видове пењања и
кретања у планинама, омогућавања боравка у њима,
Председник Издавачког савета ПСС
спасавања и помоћи у планинама
Драган Божовић

КОНКУРС

65. ГОДИНА
ОД ОСНИВАЊА
ПСД „ГВОЗДАЦ“
Планинарско – смучарско друштво „ГВОЗДАЦ“ основано је
одлуком Народног одбора општине Краљево 2. октобра 1948. године
и једно је од најстаријих планинарских друштава у Србији. Први председник био је Никола Коча Јончић који је уједно био члан првог Главног одбора и у два наврата председник Планинарског савеза Србије.
ПСД „Гвоздац“ је низом акција, током целе године обележио
65. година постојања. На почетку године планирано је да све акције у
овој години буду посвећене јубилеју. Поред републичке акције „Нарцису у походе“ и сваконедељних акција, изведене су и акције „65. километара за 65 година“ и маратон „Од Студенице до Острога“ у част
годишњице Друштва. Организована је конференција за медије, на
којој је широј јавности представљен рад Друштва. На свечаној Скупштини у Планинарском дому у Брезни додељене
су захвалнице организацијама и појединцима који су у протеклом периоду помогли овом Друштву, које од свог оснивања ради непрекидно и под истим именом.
Планинарско друштво „Гвоздац“ наставља свој рад и све вас очекује да му будете гости на планинама које
окружују Краљево.
Рада Вукосављевић
22

Планинарски гласник бр 75/2013

ВЕСТИ

ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА
БАЛКАНСКЕ ПЛАНИНАРСКЕ
УНИЈЕ (БМУ)

такмичења. Прихваћен је пројекат Бугарске ”Teh Balkan
Picks” да израде водич за највише врхове сваке од земаља чланица БМУ.
PZS је приказала Googl карту, где се преко генералне
карте може да приступити подацима о сваком дому у
Словенији. Предложено је и усвојено да све земље пошаљу податке о својим домовима, према табели коју ће
припремити PZS и на тај начин допунити мапу Балкана
планинарским домовима.
У 2013. одржан је камп младих у БиХ и Србији. Закључено је и једногласно подржано да се камп младих
БМУ “Youth Camp 2014” одржи у Македонији. То је наставак пројекта међуграничне сарадње двају савеза - БиХ и
Србије и да се, колико је могуће, укључе и друге чланице БМУ.
На предлог Хрватске делегације усвојено је да се
наредни састанак БМУ одржи на Мљету крајем маја , односно почетком јуна 2014. у склопу манифестације 140
година планинарства у Хрватској. Планирано је да се
Годишња конференција БМУ одржана је у Бав- обиђе траса Мљетске трансверзале, која треба да буде
шици, Словенија, 18-20. октобра 2013. у планинарском део Европског пешачког пута Е 12.
дому Планинарског савеза Словеније (PZS), у лепој доЉубазни домаћини су приликом посете делегалини окруженој алпским врховима , висине преко две хиција
Конференције
БМУ показали део богате туристичко
љаде метара.
У раду Конференције учествовала су 32 пред- планинарске понуде Словеније, кроз посете Планинарставника из свих десет балканских земаља - Албаније , ском музеју и Триглавском националном парку. Пешачило
Босне и Херцеговине, Бугарске, Црне Горе, Грчке, Хрват- се долином Бавшице, обишли смо Бовец, слап Бока, ток
ске, Македоније, Словеније, Србије и Турске, као и де- лепе Соче и тврђаву Клузе. По завршетку Конференције
легација Италијанског алпинског клуба (Club Alpino посетили смо споменик др. Јулиуса Кугија, чији је поглед
Italiano, CAI) из северне Италије, поред домаћина и под- упрт у високи Јаловец. Заједнички боравак закључили
смо на Вршичу у Ерјавчевој кочи.
председници и генерални секретар (PZS).
Мирко Детичек
Дневни ред је садржао 12 тачака, међу којима су били
извештаји о досадашњим активностима, извештај о изведеној експедицији на Дамаванд, извештај са Скупштине ОДРЖАНИ КАМПОВИ
УИАА 2013. у Швајцарској (повратак Немачке и Аустрије у
УИАА), извештај о Европском планинском форуму (Euro- МЛАДИХ ПЕРСПЕКТИВНИХ
pean Mountaineering Forum) са циљем стварања зајед- СПОРТИСТА ПСС.
ничког тела, које би још боље представило интересе
земаља БМУ и ЕУ форума према Европској заједници.
У оквиру Програма организације кампова за младе
Потписан је меморандум и договорено да Club Alpino Ital- перспективне спортисте Републике Србије у 2013. гоiano (CAI) изради нацрт документа ове сарадње.
дини, чији је покровитељ Министарство омладине и
Посебна тачка дневног реда била је пријем у пуно- спорта, а у оквиру програма рада ПСС , одржани су камправно чланство БМУ Хрватског планинарског Савеза и пови за младе спортисте у планинарским спортским дисПланинарског савеза Словеније, о чему је донета једно- циплинама - алпинизму, спортском пењању, планинарској
гласна одлука.
оријентацији и спелеологији.
За 2014. годину усвојено је да се јула, или августа, изЗа место кампова, према захтеваним критеријумима
веде успон планинара земаља БМУ на Елбрус 5.642 м, Mинистарства омладине и спорта одабрана је Овчарско
који ће организовати Планинарски савез Македонија - Кабларска клисура као веома квалитетан планинарско (координатор Живко Темелковски) уз предлог да уче- спортски полигон за све поменуте дисциплине.
ствују представници свих чланица БМУ.
Кампови су одржани током новембра и почеткoм деУсвојен је предлог је да активирају оријентациона так- цембра 2013. године. Инструктори и предавачи на кампомичења БМУ, да поред Словеније и Србије које имају лигу вима били су наши истакнути планинари у својим
планинарске оријентације, учествују и остале чланице. специјалностима које су одредиле надлежне комисије СаПредложено је и усвојено да правила планинарске оријен- веза.
БДБ
тације ускладе Словенија и Србија и предоче их осталим
федерацијама како би се сви припремили за заједничка
Планинарски гласник бр 75/2013
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ФЕСТИВАЛ
ПЛАНИНАРСКОГ
ФИЛМА
Чортановци 2013.
IV међунарoдни фестивал планинарског и авантуристичког филма “ЧортаФест” одржан је од 31 августа до
1 септембра у Чортановцима, код Планинарског дома “Козарица”, на обали Дунава под Фрушком гором.
На фестивалу је учествовало 14 аутора из четири
земље, са 18 приказаних филмова . Жири Фестивала у
саставу Петар Филиповић, председник Општине Инђија,
Илхан Дервовић, режисер из Високог (БиХ) и Ранко
Јурјевић, мултимедијални уметник из Инђије, одлучио је
да додели награде следећим филмовима:
Прво место и награду „Велики комарац“ добио је
филм ПУТ НА АРАРАТ, аутора Риха Вастрика из Естоније
Друго место и награду „ Средњи комарац“ добио је
филм У ПОТРАЗИ ЗА СНЕГОМ, аутора Станислава Алткорна из Новог Сада,
Треће место и награду „Мали комарац“ за филм НА
ПАЛУБИ НОЈЕВЕ БАРКЕ, аутора Драгослава Гогића из
Крушевца.

ДОБРИВОЈЕ
ДОБРИЦА
ГАЋЕША
(1929-2013)

Отишао је из наше средине један од првих и најстаријих чланова Алпинистичког одсека Београда. Био је поНаграда за најбољи филм по мишљењу публике при- лазник првог почетничког течаја у Београду 1951. године,
пала је филму ISLAND PEAK 2011 аутора Душана Ба- одмах по оснивању одсека. Учесник је и првог зимског течаја на Сувој планини фебруара исте године. Већ у марту
бића из Београда.
те године учествовао је на првим алпинистичким успоОрганизатори Фестивала захваљују свима који су уче- нима на Проклетијама.
Од тог времена годинама се није могла замислити
ствовали и помогли овај Фестивал. Међу њима је био и
ниједна
алпинистичка акција без њега. Учествовао је у
Планинарски савез Србије.
низу првенствених успона у кратким стенама планина
Владимир Банић Србије. Уписао се у учеснике првенствених зимских и летњих успона у Црној Гори, Македонији и Херцеговини. Био
је чест и поуздан партнер у тешким алпинистичким смеровима у Јулијским Алпима. Није било акције Алпинистичког одсека у којој није учествовао пуним срцем и не
жалећи снагу.
Нарочито је допринео својим знањем и спретношћу изградњи алпинистичког бивака на Дурмитору 1973-74. године.
При свему томе није заборављао на своје матично
Планинарско друштво „Победа“. Многи су га знали и волели, али је остало мало оних који га памте.
Имао је Добрица велику љубав – планину и природу
..... Имао је и врлину за поштовање – био је искрен , одан
и пожртвован пријатељ,поуздан партнер у алпинистичкој
навези.
Др Иван Стојановић
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СЕЋАЊЕ НА ПРИЈАТЕЉЕ

МИША
КУЉАЈ
У својој осамдесет трећој години напустио је своју породицу и своје планинаре Милан Куљај, коме је тако
добро пристајало име Миша под којим је био познат.
Био је необична личност. Једноставан, скроман,
тих човек смиреног наступа. Могао би бити непримећен
да није било топлине његовог погледа и сјајног урођеног
смисла да зрачи срдачношћу и пријатељством, које је,
спонтано и природно, умео да негује.
Иза те неупадљиве фасаде налазио се човек великих достигнућа. У давно време, мерено дужином људског века, кад се то ценило, био је врхунски металски
радник,
међу
најбољима – а колеге
кажу
најбољи. Школован уз рад, био је
успешан у вођењу
великог предузећа;
у пензију је отишао
као јавни функционер мирне савести
и чиста образа.
Природу
је
волео од ране
младости и умео је
да изабере спортове који ће га за
њу потпуно везати.
Прве кораке је учинио у планинарском друштву своје фабрике „Никола
Тесла“. Излети по мањим планинама, учествовање на
планинарским окупљањима и слетовима нису му били довољни. У једном разговору, описујући то време свог бављења планинарењем, изрекао је реченицу која је
уствари садржала његов животни мото:“ Било је то лепо,
али некако ми то није било довољно. „
Свест да увек може боље и више и жеља да то
оствари водила га је кроз живот и чинила да и на професионалном пољу и у спорту којим се бавио буде успешан.
У „Црвеној звезди“ се такмичио у слалому и велеслалому. У ПД „Партизан“ је прошао основну алпинистичку обуку и начинио прве кораке ка стенама Каблара,
Сићевачке клисуре, Малог Вукана где је остварио првенствене успоне; онда следе озбиљнији – Стенар, Триглав,
Словенски па двапут Прусик-Салајев смер. Следе пењања 1959. на Елбрус, па потом северни па јужни смер
Леозан на Пик Кареу у француским Алпима. Припремни
период је тиме окончан, приступни успони за веће подухвате обављени. Окупља шесточлану екипу искусних високогораца и алпиниста и 1960. године са њом као вођа

екипе излази на Мон Блан, а са некима од њих и на изузетно тешку, ледом оковану Монте Розу. Можда је то био
и први излазак српских планинара на ове врхове, први
после Другог светског рата сигурно, први у том броју сигурно, а поуздано се зна да је у екипи била и прва жена из
Србије Оливера-Вера Симић. Ови успони су ушли у историју српског планинарства, што ћe рећи и српског спорта
уопште.
После краће паузе Миша је у навези са Звонком Блажином 1963. године испењао Очњак преко северног гребена – још један озбиљан потхват који је извео.
Међутим, па чак и средњим генерацијама планинара вероватно ће изгледати чудно наглашавање ових
успона као посебно значајних. Данас на Елбрус планинари из Србије одлазе у великом броју; на Мон Блан
многи од озбиљнијих и амбициознијих, али се о том успону поготово на Монте Розу пише као о нечем ретком и
посебном. Догађаје, међутим, треба ставити у оквир временa у коме су се збили, па се онда добије права слика.
У време оскудице у девизама, одласци у иностранство су
били ретки, осим службених; техничка опремљеност планина није била ни близу данашњој, што се посебно односи на Елбрус. Лична опрема уопште, а наших
планинара посебно у односу на данашњу била је крајње
примитивна. Осим тога није постојало претходно искуство
већег броја оних који су тамо већ били, што олакшава
успех потоњих. Треба имати у виду да су неки терени у
нашој земљи испитани тек у другој половини XX века.
Група сјајних алпиниста београдског „Радничког“ је 1957.
године пронашла стазу за успон на Kаранфиле и савладала неприступачни Очњак!
Кадa се на овај начин сагледа постаје јасно
зашто је оно што је Миша чинио, са људима које је окупљао, организовао и са њима се пењао представљало померање граница достигнутог и зашто је оставило трајан
траг.
По престанку рада ПД „Партизан“ , Миша долази
у „Авалу“, у којој је провео више од четрдесет година, све
до свог последњег дана. Био је активан у органима управљања, а својим личним доприносом у спречавању „отимања“ „Чарапићевог бреста“ спасао је ову драгоцену
имовину Друштва.
Све је то део трага који је оставио Миша Куљај.
Све је то важно, али са људског становишта можда је и
најважније што су он и његова супруга Нада своја два
сина Сашу и Данила, од малена упутили ка природи, планинарењу и дружењу. Били су део непоновљиве, изванредне генерације девојака и младића који су у
планинарским акцијама, такмичењима, маркирању, бризи
о одржавању и уређењу домова и дружењу сазревали,
стицали радне навике , развијали осећај одговорности и
стасали у зреле личности, добре и најбоље у ономе што
раде.
Хвала Миши за све добро што је учинио и за све
лепо што смо с њим доживели.
Драган Божовић
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СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

СПОРТСКИ САВЕЗ
СРБИЈЕ
1945 – 2013.

ССС са адресама и подацима о свим тренутним чланицама ССС.
Ова књига, богата чињеницама и фотографијама,
даје целокупан преглед српског спорта, његову разноврсност и универзалност. Штета је што аутори нису довољно проверавали чињенице које су објавили, па
постоји бојазан да су направљене материјалне
грешке. Оне које смо ми
уочили односе се на планинарење, а састоје се у
следећем:
• страна 20:
„1901. године у Београду је основано и данас
активно
Планинарско
друштво Авала“. Те године
је
основано
СРПСКО ПЛАНИНСКО
ДРУШТВО, а данашњи
Планинарски
клуб
„Авала“ је основан 1950.

• страна 21:
„1909. године Српско
планинско друштво из
Београда формирало је
секцију за зимске спортове.“ Уствари, основана
је „Секција за скијање и
У Београду, у свечаној сали Oпштине Стари град, санкање на бобу“, а исте године је изграђена и стаза у Ко11. јула одржана је промоција књиге СПОРТСКИ САВЕЗ шутњаку, дужине 1050 м.
СРБИЈЕ 1945 – 2013. аутора Дејана Стевовића и Живка
• страна 253:
Баљкаса, у издању Спортског савеза Србије (ССС). Ова
У личној карти Планинарског савеза Србије, осим што
књига у тврдом повезу има 260 страница.
су замењене личности за председника и секретара СаАутори обрађују историју српског спорта од самих веза, уз погрешно име председника (?!?), наведено је да
почетака - од прве спортске организације на тлу данашње ПСС има само 539 регистрованих спортиста, а тај број у
Србије, основане 1777. године у Белој Цркви – Бело- последњих десетак година варира од 14 до 17.000.
цркванска стрељачка дружина, па преко Београда, када
• Према историчару спорта Јовану – Вањи Петровићу,
су у Великој школи (основана 13. септембра 1808.) извоу
полувазалној
Србији одржане су прве организоване
ђене војне вежбе окретности, снаге, издржљивости и
коњичке
трке
кочије
(трка сватовских коња, који су проистрајности и када је основано Прво друштво за мачевање и војно вежбање са пушком, па све до данашњих лазили водећи младу, а најбржи добијали дарове) у
Србији око 1820. године.
дана.
Ова занимљива публикација има 13 поглавља.
Првих седам је посвећено историји спорта у складу са
друштвено-историјским променама саме државе Србије,
а од 2009. обухваћен је и период после усвајања актуелног Закона о спорту. Затим следе сведочења истакнутих
спортских радника и на крају ту су и спортска признања,
медаље и награде. Књига се завршава личном картом
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Штета је што аутори нису навели и списак литературе
коју су користили. Но све ове грешке и можда још неке ако
постоје, верујемо да ће се исправитит у допуњеном следећем, другом издању, за које предлажемо да буде 2015.
године поводом 70 година ССС.
Борис Мићић

ПРИЗНАЊА

ДОСАДАШЊА
СПОРТСКA
ПРИЗНАЊА
ПЛАНИНАРИМА

Планинари, добитници Мајске награде
Спортског савеза Србије
год.

добитник

категорија

Жарко Жарић - Крушевац
друштвени радници
Душан Јовановић - Београд друштвени радници
Миле Јефтић – Пећ
друштвени радници
ПД „Победа“ - Београд
основне организације
Рајко Ђорђевић – Ниш
(Лаза П.)
друштвени радници
1974. Неђо Филиповић - Београд друштвени радници
1976. Милош Нишавић - Београд
животно дело
Слободан Митровић - Бгд
стручњаци из других области
ПД „Железничар“ - Београд спортска друштва
1977. Милан Тавчар - Београд
друштвени радници
Радомир Угринић - Свилајнац наставници
1978. ПД „Ђеровица“ – Пећ
спортски колективи
1982. Јанко Лескошек – Београд
животно дело
1983. Бранислав Божовић - Бгд
друштвени радници
1990. Експедиција „Анди 89“ АОБ
(у саставу Милисав
Маринковић, Бранко
Падежанин, Радмило Марић,
Павле Милошевић)
основне организације
1992 – 2006. не додељују се награде
2007. Исо Планић - Суботица
спортисти
Драган М. Божовић - Београд спортски радници
2009. Басар Чаровац – Нови Пазар спортисти у неолимпијском
спорту
1963.
1964.
1966.
1968.
1970.

Подстакнути књигом „Спортски савез
Србије 1945 – 2013 “ као јединственим
извором спортске историје, објављујемо списак планинарских организација и планинара који су добили ово
највише признање Спортског савеза
Србије (према овој публикацији). Напомињемо да се Мајске награде додељују
од 1961. године, са прекидом од 1992.
до 2006. године. У истој публикацији су
наведени добитници и других спортских
признања.
Поводом 20 година спорта у социјалистичкој Југославији, руководећа
организација спорта у Србији је на прослави 19. јуна 1965. године наградила
колективе и раднике статуетом Бацача
камена са рамена. Међу осталим спортистима су били и наши планинари Никола – Коча Јончић и Слободан
Кузмановић.
Свечана Академија поводом јубилеја 25 година физичке културе у Србији ( 1945 – 1970) одржана је 9. јануара 1971.
године. Тада су додељене златне значке и плакете за посебне успехе остварене на пољу физичке културе. Од планинара плакете су добили Никола –
Коча Јончић, Јанко Ковчић, Милош Нишавић и Душан Варађанин.
У Скупштини Србије, 6. децембра
1975. године свечано је прослављена
30. годишњица физичке културе у
Србији. Тада је Милошу Нишавићу додељен Орден Републике са бронзаним
венцем, а Божидару
Вељковићу
Орден заслуга за народ са сребрном
звездом.
Коначно, наш допринос спортском
животу Србије, кроз рад Спортског савеза Србије, допринео је да је Драган
Божовић изабран за члана Управног
одбора ССС, за мандатни период 2001.
до 2004. године.
БММ
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ПЛАНИНАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ПРЕГЛЕД ИЗДАЊА ПЛАНИНАРСКЕ
ЛИТЕРАТУРЕ
СПИСАК КЊИГА И КАРАТА
Ред.бр.
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Назив књиге

Све је то живот
Планине су наша љубав
Планине су наша љубав 2
Планине су наша љубав 3
На суровој Аконкагви
Употреба чворова у aлпинизму
Жарко
Приче из виртуелне стварности
Приче из вирт. стварности I I
Стидљиви хук Фрушкогорских
водопада
Фрушкој гори с љубављу
Планине и око њих
Упознај Дивчибаре
Планином (II допуњ. издање)
Мала енциклопедија Мироч
планине,Ђердапа и околине
Живот са планином
Упознај Рудник и Таковски крај
Стазама Великог Јастрепца
Ведро (песме)
Приручник за планинаре и
алпинисте
Алпинизам и пут до срца
Планинарски времеплов
1951-2005
Медицински проблеми на
великој надморској висини
Планинарски врхови у Србији
Дамари природе
50 година
Соха небеска
Дневник транверзале
Рудничке стазе
Алманах 75 година
Планинарског савеза Србије
100 година планинарства
Србије 1901-2001
Планинарство уџбеник
Хајде да будемо клинци планинци

Аутор

Цена

Персида Радосављевић
Персида Радосављевић
Персида Радосављевић
Персида Радосављевић
Иван Стојић
Лазар Попара
Милорад Станковић Бели
Милорад Станковић Бели
Милорад Станковић Бели

250,00
250,00
250,00
250,00
150,00
200,00
400,00
300,00
300,00

Александар Дамјановић
Александар Дамјановић
Александар Дамјановић
Александар Дамјановић
Томица Делибашић

300,00
500,00
400,00
300,00
500,00

Димитрије Сингуриловић
Бранко Котлајић
Александар Дамјановић
Милорад Станковић Бели
Ружица Злојутро Кузуле

500,00
300,00
300,00
300,00
300,00

Војислав Шкрбић
Алекса Срданов

500,00
300,00

ПСД Железничар Нови Сад

600,00

Миленко Савић
Исо Планић
Божидар Вељковић
ПД Јеленак Панчево
ПЕК Соко Панчево
ПД ПТТ Београд

100,00

ПСС

150,00

ПСС
Елвир Казазовић, Алан Чаплар
Јагода Новески, Сл. гласник, ПСС

КАРТЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Назив карте

Издавач

Цена

Голија
Србија-манастири и цркве
Дурмитор и кањон Таре
Фрушка Гора
Радан и околне планине
Сува планина
Власина
Рајац
Засавица
Стари Бегеј-Царска бара
Стара планина
Златибор
Београд-туристичка карта
Грчка и Македонија
Авала 506м
Стара планина

Геокарта
Геокарта
Геокарта
Геокарта
Геокарта
Геокарта
Геокарта
Геокарта
Геокарта
Геокарта
Геокарта
Геокарта
Геокарта
Меркур
ПСС
ПСС

230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
180,00
150,00
300,00
280,00
50,00
50,00

Наведена издања могу се набавити у канцеларији ПСС, лично
или поузећем (поштарина није урачуната у цену).
Канцеларија ПСС
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400,00
1.000,00
200,00
300,00
150,00

150,00
1200.00
300.00

AS NEŽIVOTNO OSIGURANJE
ISPLATILO JEDNU OD VIŠIH
ISPLATILO JEDNU OD VIŠIH
ODŠTETNIH SUMA
U 2013. GODINI

Beograd, 19.11.2013 - Potpunom isplatom iznosa od 57.000.000 dinara
(oko 500.000 evra), AS Neživotno osiguranje a.d.o. isplatilo je firmi FIMAS iz
Beograda jedan od viših odštetnih iznosa zabeležena tokom 2013. Pored visoke isplate štete, AS Neživotno osiguranje je pokazalo i zavidnu brzinu i u
samoj isplati. Od nastanka nezgode u julu, za samo mesec dana, započet je
proces isplate čitave osigurane sume, koji je okončan oktobarskim potpisivanjem finalnog poravnanja između AS Neživotnog osiguranja i firme FIMAS.
Povodom visoke isplate, direktor iz AS Neživotnog osiguranja Darko Pravik
je izjavio: „Snagu i kvalitet osiguravajućeg društva definišu, u ekonomski nestabilnim vremenima, brzina reagovanja, efikasnost u isplati štete kao i
poslovnost.
Uvereni smo da je došlo vreme na domaćem tržištu osiguranja da korisnici
poverenje ukazuju onim osiguravajućim kućama koje su u mogućnosti da
izađu u susret klijentovim potrebama što efikasnije i u što kraćem roku,
naročito u ekstremnim situacijama kad se radi o totalnim štetama. To su i presudne karakteristike kod odabira osiguravajućih kuća, ma šta da je u fokusu –
osiguranje pokretne, nepokretne imovine ili nečeg trećeg.“
Pokazatelji NBS idu u prilog tezi da su osiguranici svesni rizika od požara.
Struktura premije u prvom polugodištu 2013. pokazuje da imovinska osiguranja od požara i drugih opasnosti beleže najveće učešće u ukupnoj
premiji sa 28,2%. Nakon ovog slede osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila sa 27,9%, životna osiguranja sa 17,8% i osiguranje motornih vozila – kasko sa 10,1%
Požar u firmi FIMAS je u julu nastao zbog neispravnih električnih instalacija u objektu. Vatra je najpre izbila na krovu zgrade u ulici Dunavska
15, nakon čega je zahvatila površinu od oko 1.000m² skladišta i tom prilikom su potpuno uništene zalihe ugostiteljske opreme, koje su se
nalazile unutar objekta. Intervencijom čak 45 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila, požar je bio prvo lokalizovan, a onda i ugašen. U nezgodi, na sreću, nije bilo ljudskih žrtava.
Direktor firme FIMAS, Dejan Ristić, objašnjava svoju saradnju sa AS Neživotnim osiguranjem a.d.o.: „Prijatno smo iznenađeni brzinom i
efikasnošču kojom nam je nadoknađena šteta nakon požara. Tim pre što smo bili svesni da smo mi za osiguranje mali klijent i da smo tada imali
zaključenu samo jednu polisu. Njihova odazivnost i spremnost da nam pomognu u trenutku kada nam je posao praktično stao, uliva mi sigurnost
u dalji razvoj tržišta osiguranja u Srbiji. Verovatno ne treba da čudi što smo nastavili saradnju sa tom osiguravajućom kućom, kod koje smo proširili saradnju osiguravši novu poslovnu zgradu, automobile i ostalu imovinu. Ranije smo bili sumnjičavi da li je osiguravanje imovine kod AS osiguranja potrebno. Posle nezgode koja nam je zadesila firmu, uvereni smo da su nam partner u sigurnom poslovanju,“ završio je Ristić.
„Pokazalo se na ovom primeru da je zaključenje polise pod jasnim i transparentnim uslovima ključ dobre saradnje sa klijentima, kao i da je
u procesu osiguranja rad sa reosiguravajućom kućom bitan i za klijenta i za osiguranje. Ovo je i dobra poruka malim i srednjim preduzećima
da na vreme treba da brinu o svojoj imovini i biznisu jer zbog nepredviđenih situcija u trenu mogu da ostanu bez svega. Zato nam je sigurnost
svakog osiguranika važna, ma kolika bila njegova ekonomska snaga ili osigurana suma. Zadovoljstvo nam je da je kompanija FIMAS dobila
kompenzaciju za pričinjenu štetu i da će isplaćena šteta pomoći da prevaziđu teškoće nastale požarom“, dodao je Pravik.
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КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ПСС ЗА 2014. ГОДИНУ
Термини

Назив акције

11. јан.
18. јан.
21.- 30. јан.

30. Божићни успон на Ртањ
14. Павласов меморијал
Учешће на међународном пењачком кампу
- ледно пењање у Aлпима (Малтатал )
Полагање за звање Спортски пењач приправник
- Београд
13. Светосавски успон на Гудурички врх
Светосавски поход на Јухор
Школа за водиче II категорије

22.-23. феб.
25. јан.
25. јан.
31.01-09.02
08.-09.феб.
10. 02.-10. 03
17.-19. феб.
22. феб.
03.-05. март
08. март
08.-09.март
09.-18. март
16. март
23. март
30. март
25. 03.-04. 05.
12. април
05.-06. апр.
05. април
12. април
20.-22. април
07. април
12.-13. април
12.-13. април
12.-13. април
13. април
19.-20. април
19.- 20. април
20. април
26. април
26. и 27. април
27. април

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

Спасилачке вежбе
Алпинистички течај - зимска техника
Првенство Србије у пењању у леду, Копаоник
18. Зимски успон на Трем

МАРТ

Првенство Србије у турном скијању
19. Осмомартовски сусрет планинара на Фрушкој гори
Спасилачке вежбе
Алпинистички табор- зимски
Лига ПОТ 2014. - Фрушка гора
16. Поздрав пролећу
Март на Моричу
Основни курс спелеологије

АПРИЛ

Вршачка трансверзала
Спасилачке вежбе
10. Сусрет планинара на Фрушкој Гори „Доситејевим стаза“
Пролећни дан планинара Гледићке планине
Стручно усавршавање алпиниста (Овчар-Каблар)
Технички дани - Сићево
Рогозна
Полагање за звање Спортски пењач приправник - Београд
Семинар за инструкторе
16. Пролеће у парку природе
Курс техничког спасавања
Државног првенства Србије у спортском пењању (болдер)
- Јелашничка клисура
36. Пролећни дан планинара Свилајнац
11. Поход „ Карађорђевим стопама “
37. Фрушкогорски планинарски маратон
10. Поход стазама 2. српског устанка

Организатори
ОПСД „Драган Радосављевић“ - Зајечар
ПД Поштар Нови Сад

Реп. акција
Трад. акција

КАПСС
КСП
ПД „Железничар“ Вршац
ПСД „Јухор“ Јагодина
СВПСС
ГСС
КАПСС
КАПСС
ПК „Железничар“ Ниш
КАПСС
ПСД „Змајевац“ Врдник
ГСС
КАПСС
ПСД „Стражилово“ и Комисија заПОТ
ПСД „Брђанка“ Алексинац
ПК „Морич“ Власотинце
СОБ
ПСД „Вршачка кула“ - Вршац
ГСС
ПСД „Др Лаза Марковић“ Ириг
ПСД „Љуктен“ Трстеник
КАПСС
КАПСС
ПК „Берим” Зубин поток
КСП
ГСС
ПД „Јелашничка клисура“
ГСС
КСП
ПСД „Бељаница“ Свилајнац
ПД „Врбица“ В. Плана
ПСД „Железничар“ Нови Сад
ПСД „Рудник“ Г.Милановац

Трад. акција
Реп. акција

Реп. акција

Трад. акција

Трад. акција
Трад. акција

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

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

МАЈ
03. мај
03.-04. мај
05. мај
09.-11. 05
10.-11. мај
11. мај
11. мај
17.-18. мај
15. 05. -15. 06.
18. мај
19. мај
24. мај
24. мај
24.-25. мај
31. мај
31. мај

„Меморијал Милосав Мишо Ћосовић“- Златибор
Спасилачке вежбе
Технички дани - Београд
Пријемни испит за школу водича III категорије
Полагање за звање Спортски пењач- приправник - Ниш
Сусрет са најлепшим цвећем
Семинар за инструкторе
Курс техничког спасавања
Алпинистички течај - летња техника
58. Нарцису у походе - Столови
Технички дани - Овчар- Каблар
Лига ПОТ 2014. - Авала
Дани јоргована - Тупижница
Државно првенство Србије у спортском пењању
(тежинско и брзинско) - Кањон Суваје (околина), Бељаница
Сусрет планинара Буковик - 2014
17. „Симоновићеви дани”, Сомбор

07.-08. јун
07.-08.јун
08. јун
14. мај-12. јун
14. јун
14.-15. јун
14. јун
27.-31. јун

14. Копаоничка трансверзала
Спасилачке вежбе
8. Пикник на Лазаревом виру
Стручно усавршавање алпиниста (Кавказ),
22. Сусрет - Царска бара
Семинар за инструкторе
Голијска трансверзала
Успон на Шар планину
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ПК “Рујно” Ужице
ГСС
КАПСС

Трад. акција
СВПСС

КСП
ПСД „Гвоздац“ Јуниор Краљево
ГСС
ГСС
КАПСС
ПСД „Гвоздац“ Краљево
КАПСС
ПК „Авала“ и Комисија за ПОТ
ПК „Шиљак“ Бољевац

Реп. акција

КСП
ПК „ФРА” Чачак
ПК „ Радивој Симоновић“

Реп. акција
Трад. акција

ПСК „Копаоник“ Београд
ГСС
ПСД „ГСП Нови Сад“
КАПСС
ПСД „Зрењанин“
ГСС
ПСД „Железничар“ Краљево
ПК „Успон” Штрпце

Трад. акција

Реп. акција

Трад. акција
Трад. акција
Трад. акција
Трад. акција
Трад. акција

ЈУЛ
02.-06. јул

Табор планинара Србије - Злот

03.-07. јул
05.-06.јул
10.-19. јул
12.-13. јул
12.-13. јул
12.- 13. јул
15.-15. јул

Првенство Србије у планинарској оријентацији
Спасилачке вежбе
Алпинистички табор - летњи
Стазама Старе планине
Петровдански поход на Јухорску трансверзалу
Спасилачки табор
Учешће у алпинистичкој експедицији у Перуу, Анди,
Cordillera Blanca
17. Ноћни успон на кров Војводине - Вршачке планине
Повленски врхови
Полагање за звање Спортски пењач приправник – Нови Сад
Велика летња истраживачка акција у области Сјеничке пештери
Школа за водиче 3 категорије

19. јул
19. јул
19. и 20. јул
21. 07.- 02. 08.
25. 07-03. 08

Друштва Тимочког регионалног савеза и
УО ПСС са свим комисијама
Комисија за ПОТ – ПСС
ГСС
КАПСС
ПСД „Бабин зуб“ Књажевац
ПК „Рунолист“ Јагодина
ГСС
КАПСС
ПСД „Железничар“ Вршац
ПЕУ „Повлен” Ваљево
КСП
СОБ - Спелеолошки Одсек Београд
СВПСС

Реп. акција

Трад. акција
Трад. акција

Трад. акција
Трад. акција

АВГУСТ
2. и 3. август
09.-10.август
12.-16. август
16.-17. август
16.-17. август
16. -17.август
30. август
30. август
30.-31.август

Државно првенство Србије у спортском пењању
( тежинско и брзинско ) -долина Сутјеске/Крњача код Прибоја
Спасилачке вежбе
Учешће на међународном пењачком кампу у Словенији - Вршич
Стогодишњица Церске битке
Семинар за инструкторе
Поход планинара на Кукавицу
„Коћурац 2014.“
Сабор планинара
15. Дунавске чаролије

КСП
ГСС
КАПСС
ПСД „Цер“ Шабац
ГСС
ПСД „Кукавица“ Лесковац
СПИД „Железничар“ 2006. Врање
ПСД „Гвоздац Јуниор“ Краљево
ПСД „Железничар“ Инђија

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

СЕПТЕМБАР
06. септ.
06.-07.септ.
06.-07.септ.
13. септ.
13.-14.септ.
15.09. -21.10.
20.-21.септ.
20.-21.септ.
20. - 23. септ.
21. септ.
27. септ.
27. -28. септ.
28. септ.

Гледићка трансверзала
Спасилачке вежбе
Државно првенство Србије у спортском пењању
(тежинско и брзинско ) -Соко Град код Љубовије
12. Буковачки маратон
Семинар за инструкторе
Курс за виша спелеолошка звања
Вукове богазе
Камп за младе, напредне и талентоване оријентирце
Учешће на међународном пењачком кампу у Хрватској,
Пакленица
сусрет пријатељства и дружења
29. Јесењи успон на Гудурички врх
Дан чистих планина Рајац
Лига ПОТ 2014 - Рајац

ПСД „Жежељ“ Крагујевац
ГСС

Реп. акција

КСП
ПСД „Вилина Водица“ Буковац
ГСС
СОБ
Гучево – Лозница
Комисија за ПОТ
КАПСС
ПД „Бељаница“ Свилајнац
ПСД „Вршачка кула“-Вршац
ПД „Победа“ Београд
ПК „Победа“ и Комисија за ПОТ

Трад. акција
Трад. акција

Трад. акција
Трад. акција
Реп. акција

ОКТОБАР
04. октобар
04. октобар
04. -05.окт.
04. октобар
06. -09.окт.
05. октобар
08.-15.окт.
11. октобар
12. октобар
1.-12. октоб.
18. - 19. окт.
18. - 19. окт.
21. - 23.окт.
25.октобар
25. октобар

Стазама горштака
Лига ПОТ 2014. – Делиблатска пешчара
Спасилачке вежбе
У походе Хомољу
Алпинистички течај - ледна техника
Лига 2014. - Хомоље
Алпинистички табор- летњи
40. Палићки сурети
52. Јастребачки марш
Основни курс спасавања
Лига ПОТ 2014. – Авала - ноћно
Полагање за звање Спортски пењач приправник – Београд
Семинар за инструкторе алпинизма (Сићевачка клисура)
Меморијал Зорица и Арсо
15. поход “По венцу Лесковика”

ПК „Горштак“ Младеновац
ПК „Јеленак“ – лига Војводине и Комисија заПОТ
ГСС
ПК „Вукан” Пожаревац
КАПСС
ПК „Вукан“, ПК „Челик“ и Комисија за ПОТ
КАПСС
ПК „Спартак“ Суботица
ПСД „Јастребац“ Крушевац
ГСС
ПК „Авала“ и Комисија за ПОТ
КСП
КАПСС
ПСД „Гвоздац Јуниор“ Краљево
ПСД „Брђанка“ Алексинац

Трад. акција
Реп. акција

Трад. акција
Реп. акција

Трад. акција
Реп. акција

НОВЕМБАР
01. новембар
08. -09. нов.
08. -09.нов.
08. - 09. нов.
15. -16.нов.
15. -16.нов.
29. новембар

Овчар и Каблар
Шаторице
Спасилачке вежбе
34. Ноћни марш на Фрушкој Гори
Основни курс спасавања
Полагање за звање Спортски пењач приправник Стогодишњица Колубарске битке

„Железничар“ Београд
„Копаоник“ Лепосавић
ГСС
ПД „Поштар“ Нови Сад
ГСС
КСП
ПСС - ПК „Ћира” Лајковац и други

Трад. акија
Трад. акија
Трад. акција
Реп. акција

ДЕЦЕМБАР
06. -07. дец.
13. -14.дец.
27. децембар

Збор водича СВПСС и семинар
Основни курс спасавања
Авала из 4 правца

СВПСС
ГСС
ПСД „Копаоник“ Београд

Реп. акција
Начелник ПСС
Берислав Трајковић

