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Извештај са кампа за младе 2016. 

 
Камп за младе организовала је комисија за алпинизам Планинарког савеза Србије а 

вођа табора је био Драган Милошевић. 

 

Камп је реализово следећи тим: 

 Слободан Жарковић - инструктор алпинизма 

 Драган Милошевић - помоћник инструктора 

 Марија Катић - помоћник инструктора                        

 

Кампу су присуствовали следећи учесници: 

 Вања Раичић, ПСД Железничар, Нови 

Сад 

 Катарина Вичковић, ПК  Победа, 

Београд 

 Никола Николић, ПК  Јаворак, Параћин 

 Немања Миленковић, ПК  Јаворак, 

Параћин 

 Алекса Симић, ПК  Јаворак, Параћин 

 Алекса Радосављевић, ПД  Варница, 

Ражањ 

 Милош Боцић, ПД  Варница, Ражањ 

 Владимир Петковић, ПК Браничево, 

Пожаревац 

 Дарко Стојановић, ПК Браничево, Пожаревац 

 Теодора Димитријевић, ПК Браничево, Пожаревац 

 Александар Милетић, ПК Браничево, Пожаревац 

 Владимир Пајић, ПК Гучево, Лозница 

 Бојан Мијатовић, ПК Гребен, Младеновац 

 Ивана Поткоњак, ПК Железничар, Ниш 

 Петар Стефановић, ПК Железничар, Ниш 

 Владимир Пајић, ПК Гучево, Лозница 

 Немања Васиљковић, ПК  Јастребац, Крушевац 
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На кампу је учествовала следећа структура полазника:   

ПК Авала, Београд  

ПК Браничево, Пожаревац 5 

 ПК Гучево, Лозница 2 

ПК  Победа, Београд 1 

ПК  Јастребац, Крушевац 1 

ПСД Железничар, Нови Сад 1 

ПК  Јаворак, Параћин 3 

ПД  Варница, Ражањ 2 

ПК Гребен, Младеновац 1 

ПК Железничар, Ниш 1 

 

 

 

Смештај учесника кампа је био у дому у Овчар Бањи а превоз је био мешовит. 

 

Првог дана кампа, 21.10.2016., учесници су дочекани и евидентирани. Након вечере, 

инструкторски тим и учесници кампа су се 

представили те је одржано уводно 

предавање на тему алпинизма, циљева и 

мотива бављења алпинизмом. 

 

Другог дана кампа, 22.10.2016., одмах 

након доручка је одржано уводно 

предавање о опреми и стиловима пењања 

јер је већина учесника имала први пут 

додир са алпинизмом. Након тога 

приступило се предавању о безбедности у 

алпинизму са акцентом на импакт фактор и 

начине умањења ризика од пада током 

пењања. 

 

На терену су се у преподневним часовима 

радиле теме абзајла и  пењања спортских 

смери са акцентом на осигуравање а након уводног предавања о техникама пењања 

инструктора Слободана Жарковића. 
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У поподневним часовима, након ручка, одржане су вежбе самоспашавања и пењања 

спортских смери. 

 

У вечерњим часовима посвећено је 

време документацији у вези са 

табором те одржано предавање на 

тему припреме успона са акцентом на 

пењање опремљених смерова које су 

сутра изводили учесници табора који 

на то имају право и одобрење 

начелника и вође табора. Пењање 

смерова је према ранијем договору 

остављено за период лепог времена 

након завршетка табора али са датом 

могућношћу да учесници табора могу 

да посматрају успон уживо током 

последњег дана кампа. 

 

Трећег дана кампа, 23.10.2026., према 

жељи учесника табора време је 

посвећено пењању спортских смери 

као вежби која је привукла највише 

пажње. Велику помоћ у раду су 

представљали приправници и течајци летњег алпинизма због могућности да се ради 

на више тачака и пење већи број смерова. Пошто су све теме урађене и неку учесници 

кампа морали на превоз, остављена је раније дата могућност за ученике кампа да се 

уживо посматра пењање Моравског смера. Ово им је посебно било атрактивно и на 

лицу места су  им објашњаване све радње и мере безбедности које су пењачи 

предузимали. Тиме је створена интегрална слика једног алпинистичког успона и свих 

радњи које се предузимају током њега. Једини аспект успона, евалуација, биће им по 

жељи доступна након кампа а по достављању извештаја од стране пењача. 

 

Након повратка кући, сви учесници кампа су према раније постигнутом договору 

известили вођу табора о приспећу кућама а након кампа је направљена и диксусиона 

група ради размене информација о папирологији потребној за рефундацију трошкова 

као и због даље могућности информисања, комуникације и сарадње свих учесника 
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табора. Општи утисак одушевљења кампом учесника тиме је потребно преточити у 

интересовање већег броја људи и њихово бављење алпинизом у будућности. 

 

Тешкоћа у реализацији 

кампа је било у погледу 

великог броја одустајања 

учесника непосредно пре 

кампа. Тај број је попуњен 

у ходу и што је боље могло. 

Постојали су оправдани 

разлози у виду 

здравствених проблема. 

Алпинизам је дисциплина 

планинарства која тешко 

допире до младих у ширим 

социјалним круговима 

услед предрасуда о 

ризицима бављења овим 

спортом. Одзив младих 

људи је одличан али 

предрасуде родитеља и 

средине јесу вунерабилни 

аспект ангажовања младих 

у алпинизму. Сам камп је 

пробудио огромно даље 

интересовање младих 

људи за бављење 

алпинизмом и њихова 

искуства и утисци су најбоља пропаганда и начин ангажовања нових младих снага у 

овом спорту. 

 

Посебан проблем представља скупа опрема која је недоступна младим људима па чак 

и свим одсецима. Овога пута највећи део недостатајуће опреме је надомештен од 

стране ПК Браничево и личном опремом инструктора Слободана Жарковића. 

 

Резултати кампа могли би се описати и путем спроведене анкете. Учесници кампа су 

одређене аспекте оценили на следећи начин: 
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Организација 4.67 

Исхрана 4.56 
Предавања 4.94 

Вежбе 4.88 

Кумулативна оцена кампа 4.76 

Да ли бисте дошли на камп идуће године? 100% да 

Да ли након кампа имате већу жељу за бављењем алпинизмом? 100% да 

 

Закључак је да су ови кампови одлична реализација са упознавање занитересованих 

младих са суштином алпинизма и продубљивање њихових знања и вештина али и 

одличан начин промоције алпинизма у који треба да се учљући што већи број искусних 

алпиниста. Такође, уколико то дозволе прилике, потребно је у ову сврху издвојити 

средства за набавку заједничке алпинистичке опреме која би се могла користити 

искључиво на кампуовима за младе.  

 

Посебно задовољство изражавамо интересовању спортских радника у ПСС за младе 

људе и њихово бављење спортом и алпинизмом а тиме и планинарством у опште јер 

то је одраз препозвавања младости као будућности и гаранта спорта којим се бавимо.  

          

Вођа кампа  

Др Драган Милошевић 
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