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УПРАВНОМ ОДБОРУ ПСС, 
НАЧЕЛНИШТВУ ПСС 
 
 
 
ПРЕДМЕТ:  ИЗВЕШТАЈ СА АКЦИЈЕ АЛПИНИСТИЧКИ ТАБОР СКАКАВИЦА 2019. 
 
 
По плану акција ПСС и КАПСС за 2019. изведена је акција АЛПИНИСТИЧКИ ТАБОР 
СКАКАВИЦА 2019.  на планини Рили у Бугарској. 
Акција је изведена у термину од 15. до 17. фебруара 2019. године. 
 
Учесници акције: 

1. Предраг Загорац  - АОБ 
2. Срђан Боснић - АОБ 
3. Дарко Даљевић - АОБ 
4. Јелена Попић - АОБ 
5. Јелена Јаковљевић - АОП 
6. Катарина Кукурузовић - АОБ 
7. Вукан Хаџић - АОБ 
8. Павле Кошутић - АОБ 
9. Душан Старинац - АОБ 
10. Милан Томић – АОНС? 

 
Попети смерови: 

1. Велика Скакавица, WI 4, 55m 
2. Још неке краће деонице леда које се не пишу у картон 

Опис акције: 
Државни празник смо искористили да мало пењемо залеђене водопаде. 
На Скакавици су услови били добри, прогноза одлична, па смо се одлучили да идемо 
тамо. Како је екипа углавном неискусна у пењању леда, већина пењања је била на топ-
роуп и тако су пењани Мала Скакавица, Висуљци и први цуг Поклопца ковчега.  
Због веома лепог времена у суботу скупило се пуно Бугара на Водопадима, па никако 
нисмо стигли на ред да пењемо Велику Скакавицу. Како је и ноћ била ведра и мирна 
решили смо да је пењемо по мраку. То је било једно занимљиво искуство, нарочито за 
нове пењаче леда, који су били фасцинирани целим амбијентом. 
У дому је радило грејање и кухиња, па је боравак био пријатан. 



 
Закључак: 
Сваки одлазак на ледно пењање је јако битан за развој наших алпиниста. 
Такође, на овако велику групу потрбно је више искусних алпиниста који могу 
самостално да воде смерове, да би се поделили у више мањих група чиме се смањује 
време чекања на пењање и тиме смањује смрзавање испод смера. 
 
У прилогу: 

1. фотографије са успона 
 
 
Извештај саставио: 
Предраг Загорац 
  
 
Председник КАПСС                                                                            У Београду, 28.2.2019. 
Воислав Шкрбић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


