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Извештај са кампа за младе 2018 

 
Камп за младе „Каблар 2019“ у организаци Комисија за алпинизам Планинарког савеза 

Србије од 06.09 до 08.09.2019 године у Овчар Бањи. Вођа табора је био Обрад 

Кузељевић инструктор алпинизма. 

 

Предавачи и инструктори на кампу поред вође табора Обрада Кузељевића, био је 

Слободан Жарковић инструктор алпинизма и Евица јеремић старији приправник 

алпинизма са дугогодишњим искуством у раду са младима. 

 

Учесници кампа: 

 

1 Обрад Кузељевић ПАК Целтис Сомбор; АО Н.Сад 

2 Слободан Жарковић АО Авала 

3 Евица Јеремић ПСК Јастребац; АО Крушевац 

4 Драган Павловић ПСД Железничар НС; АО Н.Сад 

5 Бојан Мијатовић ПК Гребен; АО Авала 

6 Владимир Савић ПК Железничар Ниш 

7 Јован Вукадиновић ПК Железничар Ниш 

8 Павле Радовановић ПК Железничар Ниш 

9 Стеван Луковић ПЕК Гора Крагујевац 

10 Лука Милић ПК Жежељ 

11 Анета Картали ПЕК Соко Панчево 

12 Алекса Радовановић Пек Соко Панчево 

13 Василије Вучетић ПК Каблар 

14 Иван Симић ПСК Победа 

15 Тина Грујић ПК Копаоник 

16 Ненад Обренов АО Авала 

17 Филип Шуловић ПК Победа; АО Авала 

18 Слађана Биљић ПК Тара 

19 Хелена Ламбић АО Авала 

 

 

Смештај учесника кампа је био у дому у Овчар Бањи а превоз је био мешовит. 
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Првог дана кампа, 06.09.2019 године, учесници су дочекани и евидентирани. Након 

вечере, учесници кампа су упућени на повечерје и одмор од путовања а теме које су 

инструктори требали предавати то вече остављене су за сутрадан због евидентног 

умора учесника кампа. 

 

Другог дана кампа, 07.09.2019 године, сви учесници кампа изашли су на вежбалиште 

поред пруге, на коме су иначе рађене све вежбе. Стена је опремљена и има приступ и 

са горње стране што је омогућило добар увид у детаље демонстрације вежби.  

 

Пре сваке вежбе одржано је предавање о самој вежби, опреми која се користи и 

чворовима који су укључени у извођење вежбе. 

 

Прва вежба са којом су се учесници кампа упознали, а затим је и сами правилно 

урадили била је спуст низ алпинистичко уже (абзајл). Због великог интересовања за 

ову вежбу од стране неких учесника, вежба је поновљена више пута.  Док је једна група 

понављала вежбу абзајла, друга група се упознавала са основама пењања и основама 

осигуравања. Касније је и група која је понављала абзајл прошла предавање о 

осигуравању и основама пењања са практичним пењањем спортског смера. 

 

Приликом извођења вежбе акценат је био на безбедности. Сви полазници су на прави 

начин разумели циљ и сврсисходност вежбе што су показали кроз активност у раду. 

 

Део групе која је имала завршене алпинистичке курсеве и стекла право на самостално 

извођење алпинистичких успона извршила је неколико алпинистичких успона у блоку 

доње баријере Кабларске стене поред пруге. Попети су смерови Пролећни, Моравски 

и Лионски. 

После ручка, полазници су упознати са мотивима и историјом алпинизма а одржана је 

и наставна тема о планинарској и алпинистичкој опреми, са акцентом на опреми са 

којом су били или ће бити у контакту за време одржавања кампа. 

 

После вечере због евидентног умора после напорног дана и доста одрађених вежби, 

као и свеукупно одрађених тема, полазницима је дат одмор до повечерја и одобрен 

им је одлазак у велнес центар са термалном водом и базеном, што је било прихваћено 

са одушевљењем неколико полазника. 

 

Трећег дана после доручка а после уводног предавања о чворовима и чворологији у 

алпинизму, изашло се на вежбалиште а тематски и практично је обрађивана тема спуст 

низ уже преко превиса и пењање тежих и захтевнијих смерова. У обе вежбе су 
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учествовали сви учесници кампа. Док се на једној тачки изводила вежба спуст низ уже 

преко превиса остали учесници су активно пењали спортске смерове на истом и 

суседном блоку. Полазници су показали велико интересовање за пењање смера, а на 

правилан начин су схватили сврсисходност познавања технике пењања. 

 

Група полазника која је и претходни дан вршила успоне алпинистичким смеровима и 

други дан је попела неке класике алпинизма у Овчарско Кабларској Клисури и то 

Овчарску пречницу и мулти-пич смер Осу. 

 

После ручка приступило се сређивању документације како би учесници кампа могли 

рефундирати трошкове превоза. 

 

Због превоза на који су неки од полазника кампа морали да иду, приступили смо 

краткој евалуацији у виду усмене анкете. Анкета се односила на организацију, смештај, 

предаваче и предавања, избор тема и вежби. Дата је могућност примедби, сугестија и 

мишљења о свему везаном за камп. 

Кратким и брзим увидом у анкету утврдили смо да је камп био пун погодак, није било 

никаквих негативних примедби а посебно задовољство као предавачи осетили смо 

када смо код свих видели жељу да се видимо поново на истом или сличном кампу а 

сигурни су и да ће активно почети, а неки наставити да се баве алпинизмом. 

Интересовања која су показали код вежби и предавања су гарант тога. 

 

Код реализације кампа није било потешкоћа или непредвиђених ситуација. 

 

Општи закључак свих учесника кампа је да са овом праксом у раду са младима треба 

наставити и убудуће, а моје лично мишљење је да код едуковања младих требају се 

више ангажовати планинарски клубови и алпинистичке организационе јединице у 

својим местима, организујући кампове и радионице на одређене теме. Ове активности 

требале би организовати у сарадњи са школама и наставним установама. 

 

 

          

Вођа кампа  

Инстр. алпинизма 

Обрад Кузељевић 

 

 


