И З В Е Ш Т А Ј - Традиционалне планинарске акције ,,ШАР ПЛАНИНА 2019''
У организацији ПСК Успон из Штрпца и ПК Копаоник из Лепосавића, од 28-30.06.2019.год изведена
је успешно по десети пут традиционална планинарска акција ПСС-а на Шар планини, под називом
Шар планина 2019''. На акцији је учествовало 145.учесника из 27.планинарских клубова, 2
удружења грађана и представници Амбасаде Руске Федерације- Београд- Канцеларија у
Приштини. Окупљање учесника организовано је у Лепосавићу од четвртка у поподневним
часовима. Следећег дана у петак 28.јуна 2019.год у 6,30 часова, већина учесника организованим
превозом кренула је на пут из Лепосавића преко Косовске Митровице, Вучитрна и Приштине,
Урошевца и Штрпца до Ски центра Брезовица. На овом путу узели смо учешће на Видовданским
свечаностима у Грачаници и на Газиместану уз учешће на централној манифестацији и одавање
поште Косовским јунацима. У поподневним часовима продужен је пут до Брезовице, где смо били
смештени у Каменом дому.
Субота 29.јун 2019.године , освануло је јутро ведро, како се ретко виђа на Шар планини. Према
плану, учесници су се поделили у две групе. Прва група кренула је у 6,30 часова са циљем врх
Љуботен- 2498м. Кренувши из Ски центра Брезовица- 1700м, прва деоница је веома напорна док
се изађе на гребен Шар планине уз Црвену карпу и Меанче, при чему се савладава око 700м
висинске разлике јаким успоном. Изласком на гребен Шар планина се отворила, као ретко до сада
виђено. Време сунчано,на гребену је дувао ветар у неким деловима, а посебно на изласку на
Љуботен, веома јак и хладан. Кретајући се централним гребеном, правцем северо- исток, преко
видиковаца на Штрбачко (Ливадичко ) језеро, преко Куле на седло и финиш, успон на Љуботен 13
час. Стрма стаза води самим гребеном под око 45% нагиба у сипару и са наглим успоном око
350м. Тешка стаза за излазак али тешка и у силаску. Група је бројала 110.учесника од којих је
одустало у подножију само два. На врху, срели смо се и са планинарима из Р.Македоније, који
сваке године организују успон са Македонске стране. У повратку, стазом преко Штрбачког језера,
места за које се може рећи- Рај на Земљи. Повратак стазом са језера, која води испод коте Меанче
. Стигли смо у Ски центар Брезовица 19,30- 20,оо час. Ова стаза је била дужине око 25км са
успоном 1500м и толико спуштања. Осим упала мишића није било повреда.
Друга група је извела успон до Штрбачког језера, кружно, кренувши у 7 часова уз Црвену карпу и
Меанче до језера, а затим истом стазом прве групе у повратку. Дужина ове стазе износила је око
15км са успоном 900м и толико спуштања.
Наступило је дргарско вече са мештанима Сириничке жупе и дружење до касних вечерњих часова.
У повратку 30.јуна, повратак је организован од Ски центра Брезовица, преко Превалца и Призрена,
уз обилазак манастира Св.Архангела, и града Призрена ( цркве Св.Ђорђа, Богородице Љевишке,
Богословије и један број тврђаву Каљају, са које је предиван поглед на град и околину.
Продужетак новим аутопутем преко Приштине, Вучитрна и Косовске Митровице до Лепосавића,
где је и затворена акција.
Извештај доставио: Водич МБ 165 Радољуб Кнежевић

