
ИЗВЕШТАЈ СА ''КАМПА МЛАДИХ СПЕЛЕОЛОГА 2016'' 
 

Организатор: Комисија за спелеологију Планинарског савеза Србије 

Време одржавања: 28.-30.10.2016.г 

Место одржавања: Овчар бања 

Смештај учесника: Планинарски дом ''Дом'' 

Превоз: приватни аутопревозник ''Експерт Бојан'' из Владичиног Хана, комби са двадесет 

и једним местом за путнике 

28.10. -  полазак из Владичиног Хана у 14:00, долазак у Овчар бању у 19:15 

30.10. – полазак из Овчар бање у 10:00, успутни обилазак манастира Сретење и Св.Тројица 

долазак код Потпећке пећине у 12:50, полазак из Потпећа у 13:45, долазак у Овчар бању у 

14:20, полазак за Владичин Хан у 15:00. Долазак у Владичин Хан у 20:45. 

Исхрана: организовани доручак/ручак/вечера у планинарском дому, као и пакет ужине за 

два дана током рада на терену у подневним часовима. 

 

Учесници: 

 

Р.бр Име и презиме јмбг Клуб Град 

1 Марјан Јањић 1507999742026 ПСК ''ДВИГ'' Владичин Хан 

2 Петар Миленовић 1607999744112 ПСК ''ДВИГ'' Владичин Хан 

3 Миња Вучковић 1402999742062 ПСК ''ДВИГ'' Владичин Хан 

4 Милош Вукашиновић 3005998742016 ПСК ''ДВИГ'' Владичин Хан 

5 Илија Марковић 2909999744120 ПСК ''ДВИГ'' Владичин Хан 

6 Никола Ђорђевић 3005998744116 ПСК ''ДВИГ'' Владичин Хан 

7 Немања Стојановић 2402000744113 ПСК ''ДВИГ'' Владичин Хан 

8 Димитрије Митић 0211999730028 ПСК ''ДВИГ'' Владичин Хан 

9 Тамара Ивановић 2304000749121 ПСК ''ДВИГ'' Владичин Хан 

10 Љубица Мицић 1307999747061 ПСК ''ДВИГ'' Владичин Хан 

11 Кристина Младеновић 2709999749123 ПСК ''ДВИГ'' Владичин Хан 

12 Кристина Прокоповић 1709999749111 ПСК ''ДВИГ'' Владичин Хан 

 

Сви малолетни учесници кампа доставили су потписану сагласност родитеља за учешће на 

камп. 

 

 

 

 



Инструктори: 

 

Р.бр Име и презиме јмбг Клуб Град 

1 Немања Милосављевић 3001984742018 ПСК ''ДВИГ'' Владичин Хан 

Вођа кампа, председник Комисије за спелеологију ПСС, инструктор спелеологије са СРС 

сертификатом (Initiator - Scoale Romania de Speologia), спелеоспасилац и члан Горске 

службе спашавања,. 

2 Бојан Милошевић 2008988742064 ПСК ''ДВИГ'' Владичин Хан 

Спелеолог  са вишегодишњим искуством. Члан ГСС 

3 Дејан Тасковић 0604973743719 ПСК ''ДВИГ'' Владичин Хан 

Спелеолог  са вишегодишњим искуством. 

 

Реализација кампа: 

Камп је реализован кроз серију теоретских предавања, практичних вежби, филмске 

пројекције, радионице и обиласка спелеолошког објекта. 

 

Теоретски део: 

Одржана су следећа предавања праћена видео презентацијом и показним материјалом: 

1. ''Спелеологија '' на којем су се учесници упознали са дефиницијом спелеологије, 

поделом на гране и историјским и техничким развојем (предавач Немања 

Милосављевић) 

2. ''Планинарске дисциплине'' на којем су се учесници упознали са планинарским 

дисциплинама попут рекреативног планинарења, високогорства, алпинизма, 

планинарског оријентиринга итд (предавач Немања Милосављевић) 

3. ''Лична и екипна спелеолошка опрема'' на којем су се учесници упознали са 

терминологијом и правилима и начинима коришћења спелеолошке 

опреме(предавач Дејан Тасковић) 

 

Практични део:  

Практични део изведен је на железном мосту изнад Западне Мораве и на  болтованој 

природној стени у непосредној близини дома у којем су учесници били смештени. 

Постављена спелеолошка инсталација омогућила је постепено напредовање учесника у 

погледу техничке захтевности вежби. Сви учесници прошли су следеће практичне вежбе 

по наведеном редоследу: 

1. Облачење и подешавање појаса и распоред појединих комада опреме на њему. 

2. Понављање назива појединачних елемената опреме и њихово коришћење 

(плетење десендера, закључавање десендера, отварање и затварање вратанца на 

кролу и малпи, подешавање дужине узенгије)  



3. Пењање до сидришта – осигуравање – спуст десендером 

4. Пењање до сидришта – прелазак сидришта – осигуравање на другом сидришту – 

спуст десендером 

5. Пењањеи спуштање целе инсталације са преласцима свих  сидришта. 

 

Током извођења вежби сваки учесник био је под директним надзором инструктора на 

земљи или на инсталацији. 

 

Филмска пројекција: 

1. ''BBC Planet Earth - Caves'' – документарни филм који представља основне појмове 

и занимљивости из подземног света. 

2. ''Worlds Biggest Cave'' – документарни филом о открићи пећине са највећом 

запремином главног канала и највишим сводом у Вијетнаму. 

 

Радионица: 

Учесницима је презентована техника везивања типичних спелеолошких чворава (осмица, 

плетена осмица, деветка, рибарац, полулађарац, лађарац, енса, прусикова замка, плетена 

прусикова замка) коју су они понављали практично везивањем прусика. Везивање 

чворова пратило је предавање о њивом особинама и намени. 

 

Обилазак спелеолошког објекта: 

Због близине и репрезентативности изабрана је Потпећка пећина као објекат у којем ће се 

учесници практично упознати са геоморфологијом пећина, типовима пећинског накита и 

процесом њиховог наставка и животињснким светом. 

 

Програм кампа по данима 

 

28.10. (Петак) 

14:00 – Полазак из Владичиног Хана 

19:15 – Долазак у планинарски дом ''Дом'', регистрација учесника и смештај 

20:00 – Вечера 

21:00 – Предавања (Видео презентација  – ''Спелеологија'') 

22:00 -  Филм ''Journey into Amazing Caves'' 

22:45 – Одлазак на починак 

 

 

29.10. (Субота) 

9:00 – Доручак 



10:00 – Предавање (Лична и екипна спелеолошка опрема) 

10:45 – Одлазак на вежбалиште  

16:00 – Крај вежбалишта 

16:30 – Ручак 

17:00 – Слободно време (одлазак на базен) 

19:30 -  Радионица – Чворови у спелеологији  

20:30 – Вечера 

21:30 – Предавање (Видео презентација – ''Плнинарске дисциплине'') 

22:30 – Филм ''Worlds Biggest Cave'' 

23:15 – Одлазак на починак 

 

30.10. (Субота) 

9:00 – Доручак 

10:00 – Полазак за манастире Сретење и Св.Тројица 

12:00 – завршетак туре обиласка манастира 

12:50 – Долазак у Потпећ, улазак у Потпећку пећину 

13:45 – Излазак из пећине и повратак у Дом 

14:30 - Ручак 

15:00 – Полазак ка Владичином Хану 

20:45 – Долазак у Владичин Хан 

 

Слободне активности: 

Као алтернатива употпуњавању слободног времена учесницима је предложена посета 

термалном базену, шетња клисуром и посета манастирима Сретење и Св.Тројица које су 

све реализоване. 

 

Закључци: 

Циљеви кампа наведени у програму испуњени су у потпуносту уз малу измену садржаја 

презентованог материјала. Већина учесника показало је висок степен одговорности на 

самом кампу као и заинтересованост за бављење спелеологијом у наредном периоду што 

ће бити размотрено у виду организације основног курса. 

 

 

Председник КС ПСС 

Немања Милосављевић 

 



 
 

 

    


