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PODELA PLANINARSKOG 

SPORTA 

 
Za potrebe Planinarsko-

smučarskog saveza Vojvodine 
pokušao sam da opišem kategorije i 
discipline planinarskog sporta. 
Svestan mogućih grešaka, iznosim 
ovu podelu sa željom da 
isprovociram razmišljanje na tu temu 
i sa nadom da će se iz debate izroditi 
bolja i prihvatljivija podela. U ovom 
pokušaju sam pre svega vodio računa 
o planinarstvu kao sportu, ali sam, 
kao i celokupna planinarska javnost, 
duboko svestan činjenice da plan-
inarstvo osim sportske dimenzije ima 
i karakteristike pokreta. Što se 
terminoloških problema tiče, naziv 
planinarske discipline je kod nas 
prihvaćen statutom PSS uz napomenu 
da taj termin nije usklađen sa 
terminologijom Sportskog saveza 
Srbije po kojem je planinarstvo sport, 
a alpinizam, planinarska orijentacija, 
visokogorstvo itd. kategorije. Prili-
kom usvajanja podele planinarskog 
sporta u PSSV treba imati na umu 
specifičnosti ravničarske sredine. 
Planinarske organizacije u Vojvodini 
su, zbog prirode svoga okruženja, 
okrenute pešačenju koje je priprema 
za planinarske akcije ali i aktivnost 
koja je samoj sebi cilj. Takođe treba 
znati da je za potrebe razvoja 
alpinizma i slobodnog penjanja kao i 
za potrebe podmlađivanja kadra u tim 
aktivnostima potrebno graditi 
veštačke stene. Veštačke stene su za 
planinare tereni na kojima se trenira, 
a za sportske penjače tereni za 

trening i takmičenja. Smučanje je 
kategorija koja u PSSV postoji u 
samom nazivu organizacije ali u 
praksi je ova aktivnost, (osim turnog 
skijanja koga neguju alpinisti) u 
našem savezu ugašena. Naredna 
podela obuhvata sve planinarske 
discipline koje su navedene Statutom 
PSS iz 2012. godine osim 
planinarskog biciklizma koji kao 
disciplina u okviru aktivnosti PSSV 
do sada nije imao organizovani 
karakter. 
 
Planinarstvo u užem smislu, 
tradicionalno planinarstvo sa 
visokogorstvom, pohodno 
planinarstvo 
 

Cilj planinrstva u užem smislu 
je uspon i osvajanje planinskih vrho-
va. U okviru planinarstva u užem 
smislu u poslednje vreme izdvaja se 
pojam visokogorstvo. Cilj visokogor-
skog planinarenja je uspon i osvaja-
nje planinskih vrhova viših od 2500 
metara. Visokogorstvo nije alpini-
zam, ali od njega nije daleko. Zahte-
va poznavanje osnovnih alpinističkih 
tehnika i specijalističku opremu. Dok 
planinarstvo u užem smislu, kada je 
cilj uspon na niže planine, spada u 
kategoriju rekreativnog sporta, uspon 
na visoke planinske vrhove može biti 
tretiran kao izuzetan (vrhunski) 
sportski rezultat. Planinarstvo u užem 
smislu, dakle uspone na planinske 
vrhove do 2500 metara možemo 
nazvati i pohodno planinarstvo. 

U okviru ove kategorije 
planinarska organizacija neguje 
aktivnosti koje se nalaze na prelazu 
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između pešačenja i uspona na 
planinske vrhove. To su planinarski 
maratoni, prelaženje pešačkih puteva 
i planinarskih tranverzala. 

Transverzalni pešački putevi u 
Srbiji i bivšoj Jugoslaviji imaju dugu 
tradiciju, mada im popularnost posle-
dnjih godina opada. Tradicionalni 
naziv transverzala bi možda bilo 
dobro zameniti sa nazivom vezni put. 
U Srbiji ima, bar na spisku, oko 33 
transverzale od kojih mnoge nisu 
aktivne, obeležene i uređene. U Voj-
vodini su najpoznatije Fruškogor-ska, 
Vršačka, ‘’Sremski front’’, Zanat-
lijski put, Vojvođanski pešački put. 

Treking liga je od 2012. godine 
takmičarska disciplina u ovoj 
kategoriji. U okviru treking lige, koja 
ima definisani broj kola, učesnici se 
bez vođenja kreću obeleženim i 
opisanim stazama. U okviru jednog 
kola lige takmičari (učesnici) prelaze 
jednu od najmanje tri ponuđene staze 
različitih dužina u vremenski 
definisanom okviru. Na osnovu 
pređenog rastojanja i ostvarenog 
plasmana dobijaju određeni broj 
bodova.  
 
Alpinizam 

 
''Alpinizam je jedan od najviših 

oblika planinarstva, a osnovni smisao 
alpinizma ostvaruje se izvođenjem 
alpinističkih uspona. 

Alpinizam je uspon po neobele-
ženom i neosiguranom strmom 
planinskom terenu koji nazivamo 
alpinistički smer u kojem se za 
napredovanje koriste alpinistička 
oprema i tehnika. 

Alpinistički uspon se vrši u: 
- letnjim uslovima (primena 

letnje tehnike i opreme ), 
- zimskim uslovima (primena 

zimske tehnike i opreme), 
- lednim uslovima (primena 

ledne tehnike i opreme). 
Alpinistički uspon, može biti 

izveden kao: 
- prvenstveni (prvi uspon tim 

putem ) i  
- ponavljanje već ispenjanog 

smera. 
Alpinistički uspon u letnjim 

uslovima je penjanje smeri u suvoj 
steni u kalendarskom letu. 

Alpinistički uspon u zimskim 
uslovima je penjanje smeri po 
snežnim terenima (sneg, stena, 
kombinovano) u kalendarskoj zimi. 

Alpinistički uspon u lednim 
uslovima je penjanje po zaleđenim 
terenima (slapovi i lednici). 

Dužina (visina) alpinističkog 
smera: 

•alpinistička smer u suvoj steni 
mora od početka do kraja da ima 
najmanje 80 metara dužine (dve 
dužine užeta) ili najmanje 50 metara 
visinske razlike. 

•Zimski smer i smer u ledu mora 
imati najmanje 150 metara visinske 
razlike. 

•U zamrznutom slapu najmanja 
visina mora biti 25 metara. 

Osim gornjih uslova 
alpinističkom smeri se smatra ona 
koja ima svoju ocenu po UIAA skali 
težine.'' 

(Iz Pravilnika o alpinističkoj 
delatnosti KA PSSV) 
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Najviši stepen dostignuća u 
planinarstvu predstavlja alpinizam. 
Neki ga nazivaju i ekstremnim vidom 
planinarstva. Alpinisti su istovremeno 
i planinari. Razlika između običnog 
planinara i alpiniste je u tome što 
alpinisti penju teže strane, smerove 
da bi dosegli vrh. Što je teži smer 
ispenjan ili što su uslovi penjanja 
suroviji, to je uspeh veći. Osim 
uobičajene planinarske opreme 
alpinisti koriste i specijalizovanu: 
užad, prusike, karabinere, pojaseve, 
čekiće, klinove, čokove, zaglavke, 
cepine, dereze i mnogo toga drugog. 
Alpinizam je kretanje čoveka u 
stenovitim, snegom i ledom 
pokrivenim  planinama - Alpima i 
sličnom gorju, pri čemu se ne koriste 
planinarske puteve za uspon na 
vrhove nego strmi, okomiti, pa i 
previsni smerovi. Alpinizam zahteva 
stalnu fizičku i psihičku kondiciju, 
veliko iskustvo, poznavanje tehnike 
penjanja u steni, snegu, ledu i drugih 
faktora neophodnih za sigurno i 
uspešno savladavanje prepreka na 
usponu. 

Alpinizam se tokom svoga 
razvoja sa unapređivanjem opreme 
menja i pojavljuju se novi izazovi 
usled čega se javljaju nove 
specijalnosti unutar ove discipline. 
Tako se unutar alpinizma razvija 
tehnika lednog penjanja (penjanja 
zaleđenih slapova), zatim Dry 
Tooling (penjanje suve stene 
opremom za ledno penjanje), Big 
Wall climbing itd. 

Turno skijanje je skijanje po 
snegom pokrivenim i neuređenim 
planinskim terenima pri čemu se 

posebnom opremom (posebne cipele, 
vezovi, skije i takozvana fokina 
krzna) omogućava skijašu da se 
skijama penje i spušta po planinskim 
stranama. Turno skijanje je deo 
obaveznih aktivnosti u okviru obuke 
za alpiniste. 

Ekspedicije su pojavni oblik 
organizacije planinarske akcije. 
Ekspedicije koje su u okviru PSS 
izdvojene kao posebna kategorija 
najčešće se izvode kao visokogorske 
ili alpinističke ekspedicije. Prvobitno, 
u vreme velikih geografskih otkrića, 
podrazumevale su odlazak u nepoz-
nate ili slabo poznate predele sa istra-
živačkim ciljem. Planinarske ekspedi-
cije imaju sportski cilj čija je osnovna 
svrha ostvarenje složenih, vrhunskih 
ciljeva i rezultata u dalekim i visokim 
planinskim oblastima.  

''Alpinističke ekspedicije su 
odlasci na visoke planine sveta čiji 
cilj po svetskim kriterijumima 
podrazumeva taj pojam, gde su učes-
nici u dužem vremenskom periodu 
izolovani od uobičajenih standarda 
ishrane i noćenja, kada u većem delu 
uspona i silaza koriste alpinističku 
opremu i tehniku i koriste sopstvenu 
logistiku za ostvarivanje uspona.'' 

(Iz Pravilnika o alpinističkoj 
delatnosti KA PSSV) 

 
Slobodno penjanje (Free Climbing) 

Pojam ''slobodno penjanje'' 
nastao je kao alpinistički termin i 
označava savlađivanje penjačkih 
problema samo vlastitim telom, uz 
korišćenje tehničkih pomagala samo 
za sopstvenu bezbednost. Pod ovim 
pojmom pojavljuje se negde od 1950. 
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godine iz Josemitske doline-SAD 
(free climbing) i vezano je isključivo 
za prirodne stene.  

To je stil penjanja koji se razvio 
iz klasičnog alpinizma. Dok alpinisti 
za savladavanje uspona koriste razna 
tehnička pomagala, slobodni penjači 
savladavaju uspone isključivo uz 
pomoć snage sopstvenih ruku i nogu, 
a svu opremu koriste samo za 
osiguravanje od pada na zemlju. 
Slobodno penjanje je mnogo 
bezbednije i sigurnije od alpinizma. 
Upražnjava se u prirodnoj steni. 
Slobodno penjanje je pogodno za 
omasovljavanje planinarstva kod 
mladih ljudi, jer mogu da se uključe u 
sportsko penjanje na veštačkoj steni 
bez prethodne dugotrajne obuke. 
Osnovna znanja stiču se treninzima 
koji se održavaju više puta nedeljno 
pod nadzorom stručnog lica. 

U stvari, slobodno penjanje je 
nastalo usled promene cilja penjanja. 
Umesto osvajanja vrhova planina i 
stena, slobodni penjači su uz 
svakodnevno vežbanje snage, 
gipkosti i koncentracije, savlađivali 
ekstremno teške detalje u stenama, 
čija je težina visoko iznad onog što je 
smatrano krajnjom granicom ljudskih 
mogućnosti, uz neverovatnu 
sposobnost prelaženja gotovo glatkih 
stena, previsa i plafona u stenama.  
 
Sportsko penjanje 

Uz razvoj penjanja kao 
samostalne sportske discipline sve 
više se koristi termin sportsko 
penjanje. On se danas u Srbiji odnosi 
na takmičarsko penjanje na veštačkim 
stenama. U međunarodnim 

razmerama odnosi se i na penjanje 
prirodnih smerova prema tačno 
određenim pravilima. 

Organizovanjem liga takmičenja 
u sportskom penjanju u Srbiji se bavi 
posebna organizacija pod nazivom 
Ujedinjena sportsko penjačka 
federacija Srbije koja je član 
međunarodne sportsko penjačke 
federacije IFSC. 

Oblici (forme) sportskog 
penjanja su: 

• Klasično sportsko penjanje 
(sportsko penjanje u niskim 
stenama, penjalištima) je 
najvažniji oblik koji je doveo do 
rasta sportskog penjanja i 
njegovog današnjeg shvatanja. 

• Bolder sportsko penjanje (na 
bolderima na donjim delovima 
stena) je zapravo starije od 
klasičnog sportskog penjanja. 

• Sportsko penjanje u visokim 
stenama odvija se u smerovima 
koje su duže od jednog cuga, a 
uslov je da su smeri 
odgovarajuće opremljene 
ankerima i uređenim mestima za 
osiguravanje. 

Na veštačkim stenama formirane su 
tri takmičarske discipline: 

- Težinsko penjanje gde je 
konačni rezultat savladana 
visina penjanja 

- Bolder penjanje gde krajnji 
rezultat zavisi od savladanih 
bolder problema 

- Brzinsko penjanje gde se meri 
vreme savladavanja problema. 
U Srbiji se pod pojmom 

sportsko penjanje uglavnom smatra 
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da je to takmičarski sport koji se 
odvija na veštačkim stenama. Na 
veštačkim stenama u Srbiji postoji 
desetak godina. U Sloveniji su 
veštačke stene obavezan sadržaj 
fiskulturnih sala, u Bugarskoj se 
sportsko penjanje izučava na 
fakultetima za fizičku kulturu, 
razvijenije je u zemljama u okruženju 
nego kod nas. U ovom sportu, koji je 
kandidat za Olimpijske igre 2020. 
godine, održavaju se takmičenja na 
svim nivoima, uključujući i svetska 
prvenstva. Postoje brzinska, težinska 
(na vođenje) i boldering takmičenja. 

Veštačke stene u fiskulturnim 
školskim salama koriste prostor koji 
je dobrim delom neiskorišćen, a to su 
zidovi. To znači da veštačke stene u 
fiskulturnim salama ne umanjuju 
njihovu upotrebljivost za druge 
sportove, već dopunjuju objekat i 
čine raznovrsnijim njegov sadržaj. 
Ako se pravilno grade i održavaju 
potpuno su bezbedne, kao i svi ostali 
sadržaji objekata namenjenih deci 
školskog uzrasta. Napominjem da 
veštačke stene, pošto se postavljaju 
uz zid objekta, samo oplemenjuju 
prostor i dodaju novi sadržaj ne 
narušavajući postojeće funkcije 
objekta.  

U rekreativnim i turističkim 
centrima (Palić, bazeni, zoo vrt...) 
veštačke stene ponudu rekreativnih 
sadržaja čine raznovrsnom. 

 
Planinarska orijentacija i orijentiring 
 

Sportska orijentacija (kod nas 
poznata i kao orijentaciono trčanje) 
koju neguje Međunarodni savez za 

orijentacioni sport (IOF) je ispit 
fizičke i duševne zrelosti za 
pojedince ili grupe takmičara koji se 
odvija u prirodnom ambijentu. Glavni 
zadatak takmičara je da za što kraće 
vreme obiđe, pravilnim rasporedom, 
niz zadatih kontrolnih tačaka. Dužina 
takmičarskih staza je od 2 do 15 km. 

Veoma je popularan u Skan-
dinavskim zemljama gde je nastao, 
ali i u celoj Evropi. Takmičenja su 
veoma masovna. U ovom sportu 
postoje takmičenja na svim nivoima, 
uključujući svetska prvenstva. 

Na osnovu fizioloških naučnih 
istraživanja, orijentacija zauzima 
jedno od prvih mesta u svim 
sportskim granama kada je reč o 
količini potrošenog kiseonika na 1 kg 
telesne težine. Što se tiče umnih spo-
sobnosti, zauzima drugo mesto, 
odmah iza šaha. Razvija samostal-
nost, izdržljivost, odlučnost, samodis-
ciplinu, težnju ostvarenju cilja, 
racionalno razmišljanje, organizaciju 
života u prirodi. Na najvećim 
orijentacionim takmičenjima u svetu 
učestvuje i po 20000 takmičara. 

Za masovna takmičenja školske 
omladine, ali i seniora i veterana, 
potreban je prostor pogodan za 
trčanje u prirodi (parkovi, šume i sl.) 
i odgovarajuće karte za sportsku 
orijentaciju. Spada u grupu jeftinih 
sportova.  

Planinarska organizacija neguje 
takmičarsku disciplinu koja se zove 
planinarska orijentacija. Takmičenja 
se organizuju prema pravilniku koji 
se razlikuje u odnosu na orijentiring. 

 
Speleologija 
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Speleologija je nauka koja 

istražuje nastanak i razvoj pećina i 
jama, registruje njihove dimenzije, 
proučava fizičke i hemijske procese, 
analizira i prati podzemne vode i 
puteve. Nastala je od grčkih reči: 
spelailan (šupljina) i logos (učenje, 
nauka). Jame su pretežno vertikalni, a 
pećine pretežno horizontalni oblici 
kraškog reljefa. 

Cilj planinara - speleologa kada 
ulazi u podzemni svet je upoznavanje 
sa onim što je do tada bilo i ostalo 
nepoznato, savladavanje određenog 
prostora na specifičan način zbog 
večite tame, a to znači kretanje uz 
pomoć veštačkog svetla (različitih 
lampi) uz korišćenje posebne opreme 
i poznavanje tehnike pronalaženja, 
kao i istraživanje u uslovima 
drugačijim od onih na površini 
zemlje. Možda je naziv pećinarenje 
planinarima primereniji, jer nisu svi 
planinari koji posećuju pećine i jame 
istraživači koji se podzemnim svetom 
bave na naučnom nivou. U PSS se 
vrše pokušaji da se speleologiji da 
takmičarski karakter, to jest da se 
rezultati u speleologiji vrednuju kao 
sportski rezultati. Istraživanje i 
spuštanje u potopljene jame i pećine 
ili njihove delove uz pomoć ronilačke 
opreme naziva se speleoronjenje.  

 
Pešačenje i nordijsko hodanje 
 

Pođimo od toga da je kretanje i 
njegov specifični vid hodanje 
čovekova prirodna potreba. Na 
početku 21. veka način života koji 
vodi većina naše populacije nije u 

skladu sa ovom potrebom. Sve se 
manje krećemo i hodamo.  

Za zdravlje nacije je važno 
negovati rekreativno hodanje, kontakt 
sa prirodom i pravilan odnos prema 
životnoj sredini. Hodanje ravnicom 
obeleženim stazama u društvu donosi 
čitav niz koristi pojedincu i zajednici. 
Ako se rekreativnoj šetnji doda  
ekološka (ekološke patrole i akcije) i 
edukativna (upoznavanje sa prirod-
nim i kulturnim vrednostima u pros-
toru) dimenzija onda je korist 
višestruka.  

Pešačenje je kao oblik 
rekreacije prihvatljiv za sve 
generacije, ali se prema iskustvima 
planinarskih organizacija za hodanje 
u prirodi obeleženim stazama 
opredeljuju uglavnom pripadnici 
nešto starijeg dela populacije. 
Najveći deo od oko 17000 članova 
planinarske organizacije u Srbiji bavi 
se upravo pešačenjem. Planinarski 
savez Srbije je član Međunarodne 
pešačke asocijacije (ERA) koja ima 
oko 5.000.000 članova. Sa 
učlanjenjem Srbije u Međunarodnu 
pešačku federaciju pešačenje dobija 
novi zamah. Kroz Srbiju se trasiraju 
pešački putevi E-4 i E-7  (od ukupno 
11 Evropskih pešačkih puteva). 

U Severnoj Americi za hodanje 
na velike distance koristi se termin 
LONG DISTANCE HIKING. 

Nordijsko hodanje noviji je 
oblik fizičke aktivnosti. Pogodan je 
za rekreaciju svih uzrasnih kategorija. 
Za razliku od normalnog hodanja, 
kod kojeg je gornji deo tela relativno 
pasivan, nordijsko mnogo više 
aktivira mišiće leđa, ramena i ruku. 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJOVODINE 
 

 PUTNIK 78 M A J  2012. strana 49 
 

To je zapravo hodanje pri kojem se 
koriste posebno dizajnirani štapovi. 
U kombinaciji sa prirodom i svežim 
vazduhom pogoduje zdravlju. 

Kriterijumima za kategorizaciju 
sportista Planinarskog saveza Srbije 
nordijsko hodanje nije ustanovljeno 
kao kategorija. Ima status 
rekreativnog sporta. 
 
Kanjoning 
 

Sa razvojem takozvanih 
ekstremnih sportova među 
planinarima se razvija interesovanje 
za savladavanje teško pristupačnih 
kanjona i kanjonima sličnih rečnih 
dolina. Prolazak kroz kanjonske 
strme i uske doline kroz koje prolaze 
rečni tokovi sa slapovima i 
vodopadima predstavlja adrenalinski 
izazov novog doba. Pod kanjoningom 
podrazumevamo prolaženje kroz uske 
doline vodenih tokova nizvodu sa ili 
bez opreme. Koristi se oprema drugih 
sportova. Ukoliko je voda hladna 
koristi se neoprensko odelo za 
ronioce. Najosnovniji delovi opreme 
su šlem i pojas za spuštanje sa 
drugom opremom za spuštanje koja 
se koristi i u alpinizmu. 

Postoji lestvica za određivanje 
težine kanjona do 5 (gde je 5 najteža 
ocena). Doline Tribuće (kod Valjeva) 
i Piljski vodopadi (Stara planina) 
spadaju u teže, Lazarev kanjon (kod 
Zlota) i Beli Rzav (kod Mokre Gore) 
su lakši.  
 
Planinsko trčanje 
 

U svetu kao disciplina postoji 

od sedamdesetih godina dvadesetog 
veka. Praktikuju se dve vrste trka: na 
gore, samo sa usponom i gore-dole, 
gde ima i uspona i spusta. Na svaki 
kilometar razdaljine treba da bude 
bar 100 metara visinske razlike. 
Dužina staze nije ograničena i 
postoje trke duge i preko 50 km. 
PSSV je imao, pa je ukinuo svoju 
komisiju za planinsko trčanje kada su 
planinski trkači prešli pod okrilje 
atletske organizacije. 

Statutom PSS od 2012. godine 
planinarski sport ima sledeću podelu: 
 
Plаninаrske sportske discipline 
Člаn 8 
 
Sаvez u sklаdu sа postаvljenim 
ciljevimа rаzvijа sledeće plаninаrske 
sportske discipline:  
 
Izvorne plаninаrske discipline: 
1. pešаčenje u prirodi, 
2. plаninаrenje, 
3. plаninаrskа orijentаcijа, 
4. plаninsko trčаnje, 
 
Tehničke plаninаrske discipline: 
 1. Alpinizаm: 
          penjаnje u steni, 
          penjаnje u ledu, 
            2.  Visokogorstvo, 
            3. Sportsko penjаnje: 
           -sportsko penjаnje nа prirod-
noj steni, 
           -sportsko penjаnje nа veštаč-
koj steni. 
            4. Speleologijа 
            5. Ekspedicionizаm 
            6. Turno skijаnje.  
            7. Kаnjoning 
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            8. Plаninski biciklizаm. 
 

Iso Planić 
 

VRACA 2012. 

 
Ovo uzbudljivo putovanje 

počelo je 10.04.2012. Iz Subotice 
smo krenuli vozom, mi alpinisti i 
sportski penjači Spartaka. Usput su 
nam se priključili dvojica alpinista iz 
PSD “Brđanka” iz Aleksinc i po 
jedan iz PD “Naftaš” iz Novog Sada i 
PD “Vilina vodica” iz Bukovca. 

Svi smo bili dobre volje, 
ispunjeni radošću i uzbuđenjem. Voz 
je u Beograd stigao na vreme sa 
planinarima iz Novog Sada koji su 
nam se pridružili. Do polaska voza za 
Sofiju imali smo oko sat vremena. 
Pre odlaska u prodavnicu torbe smo 
ostavili u kupeima. Tih sat vremena 
brzo je prošlo i svi smo posedali na 
svoja mesta kako bi voz mogao da 
krene. Vozom je odjekivao smeh, 
lepo smo se zabavljali i družili, a 
zatim smo svi polako zaspali. Ujutru, 
kada smo se probudili, bili smo na 
granici, a sa nama su bili i članovi 
planinarskog kluba iz Aleksinca. 
Ubrzo smo stigli u Sofiju gde smo 
prošetali gradom i kasnije se vratili 
na železničku stanicu kako bismo 
stigli da kupimo karte za voz koji je 
išao za Vracu. Dva sata putovanja do 
Vrace je brzo prošlo i ubrzo smo 
stigli. Sa železničke stanice pravo 
smo otišli do supermarketa (BILLA) 
u kojem smo kupili potrebnu hranu za 
ceo dan. Seli smo u taxi koji nas je 
odvezao do planinarskog doma. 
Podigli smo šatore, smestili stvari u 

njih, jeli i počeli sa penjanjem. Smeri 
koje smo penjali bile su različitih 
ocena, od lakših ka težima. Nisu bile 
jako teške. Neki su imali strah od 
visine i pada, ali su ga se brzo 
oslobodili. Mlađi su učili da kopčaju 
i osiguravaju, dok su stariji imali 
nameru da popnu smer “The road to 
hell”. Bilo je sunčano, duvao je 
lagani vetrić. Uveče smo se 
zabavljali, smejali, šetali po slack-
line-u, išli po vodu do izvora… 
Ujutru bi nam se spavalo ali ipak smo 
se budili zbog želje za penjanjem. 
Dani su bili ispunjeni zabavom, 
smehom, penjanjem. Jedno veče smo 
skupili suva drva u šumi i doneli smo 
ih do nadstrešnice gde smo zapalili 
vatru. Tamo smo i večerali uz priču. 
Poslednji dan smo penjali do posle 
podne i ako smo mislili da nećemo 
zbog kiše koju su najavljivali. Kada 
je počelo nevreme svi smo požurili 
do svojih šatora. Stvari smo 
spakovali i poneli u planinarski dom, 
a šatore smo skupili tek posle oluje. 
To veče smo slavili Tomićev i 
Jankovićev rođendan. Častili smo se 
tortom i sokovima, igrali igre, slikali 
se… Bojali smo se da zaspemo jer su 
u nekim sobama našli škorpije (nisu 
otrovne), ali umor nas je savladao i 
zaspali smo. Ujutru smo se probudili 
oko 9 sati, spavali smo malo duže. 
Spakovali smo stvari i izašli da se 
slikamo, zatim smo pokupili rančeve 
i peške krenuli na železničku stanicu. 
Dok smo prolazili kroz grad sa 
ogromnim rančevima na leđima ljudi 
su nas začuđeno gledali. Na stanici 
smo imali oko 15 minuta odmora, 
zatim smo ušli u voz koji je za oko 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJOVODINE 
 

 PUTNIK 78 M A J  2012. strana 51 
 

sat i po bio u Sofiji. Sa železničke 
stanice smo otišli u McDonalds jer 
smo imali viška vremena. Za oko sat 
vremena smo se vratili na stanicu i 
sačekali drugu grupu da se vrati iz 
prodavnice. Ušli smo u voz sa 
kušetima, smestili se i voz je krenuo. 
Nakon što smo prešli granicu, svi 
smo brzo zaspali. Celu noć smo 
prespavali. Ujutru nas je Nikola 
probudio da treba da ustanemo jer za 
oko 10 minuta stižemo u Beograd. Na 
stanici u Beogradu smo voz za 
Suboticu čekali u čekaonici. Kada je 
napokon stigao ušli smo unutra i on 
je krenuo. U Suboticu smo stigli za 4 
sata. Na stanici su nas čekali članovi 
porodice. Svi smo se lepo pozdravili i 
otišli svojim kućama. 

Putovanje je prošlo uredu, niko 
se nije povredio ili razboleo. Vraca je 
prelepo mesto, stene i smeri su super 
kao i društvo i priroda. Lepo smo se 
proveli i voleli bismo opet da je 
posetimo. 

Penjači su ispenjali ukupno 10 
različitih smeri dužina od 25 do 40 
metara i ocena od 4+ do 8- koju 
ocenu nosi smer “road to hell”. 
Alpinisti su ispenjali 6 različitih 
smeri ocena od 3 do 5. Od ovih smeri 
vredi spomenuti smer “čajka” koja 
nosi ocenu 4- i ima dužinu od 470 
metara. 

Kristina Žeželj 
 

35. PLANINARSKI MARATON 

NA FRUŠKOJ GORI 

 
Startovalo:           14.007 
ženski:  6.995             49 % 

muški:   7.012             51% 
mlađi od 25 godina 9925      71% 

stiglo na cilj:     12.729   ( 91% )  

koji su prepešačili:   349.777 km. 

Nije stiglo na cilj:   1.278   (  9%). 

Uspešno prešli stazu:  
Radosti I zadovoljstva: 156. : 
Za pripravnike: 8324  ( pripravnički 
mini: 966,    pripravnički južni:  1607   
istočnu:4150   zapadnu:1447  
zapad- zapad:154 ). 
Malog maratona: 3584 ( istočnu;2195  
zapadnu;1386   zapad-zapad: 3 ).        
Srednjeg maratona: 365 (istočnu 77  
zapadnu;134    južnu 154 ). 
Velikog maratona:  142  ( istočnu 93  
zapadnu; 27  južnu (22) .   
Ultra maratona: 12.         
Ultra maraton plus :   146 .      

Za najkraće vreme stazu Ultra 
maraton  plus su savladali: 

Žene: Marjeta Gomilšak, Ptuj, 
Slovenija, Biljana Čonkić, Novi 
Sad,Srbija, Veronika 
Dolgos,Tatabanja, Mađarska. 

Muškarci: Uglješa 
Nikolić,Rumenka, Srbija, Dragan 
Ćirić,Novi Sad, Srbija, Žikica 
Ivanovski, Štip, Makedonija. 

Učesnika je bilo iz  256 mesta iz 
Srbije, a iz inostranstva iz 
Makedonije, Hrvatske, Bosne i 
Hercegovine,Crne Gore, Slovenije, 
Mađarske, Austrije, Nemačke,  
Rusije, Irana i Republike Srpske. 

Napomena: Na svim 
dosadašnjim maratonima učestvovalo 
je 177.163 ljubitelja prirode, 
pešačenja, trčanja ili vožnje 
planinskih bicikla. Zbog kasnog 
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dolaska na Popovicu na start, svake 
godine, na stazi maratona se nađe i 
dosta neregistrovanih učesnika. 

Vreme je bilo sunčano, plus 28 
stepeni Celzijusa,dosta teško zbog 
puno vlage u vazduhu, jer je 
prethodnih dana palo dosta kiše. 

 
Milivoj Kiždobranski 

 

ПРВИ ПУТ НА ПЛАНИНИ – 

Зимски успон на Трем 

 
Како започети моје прво 

званично планинарско путешес-
твије? Ни мање ни више, него 
...Трем, Сува Планина...1810 мнв. -
Крупан залогај, момче!  

Скуп је заказан на 
железничкој станици за 13:30. 
Наталија и Емилија, Маја-
Маријана, Гордана, Драгомир, 
Алекса, Лука, Зоран и секретар 
Владимир. Чак је и Јуца дошла, као 
предстваник комисије за испраћај.  

Сви су ту само мене нема... а 
кога нема без њега се може!  

Иако су, можда, неки 
љубоморни и злобни елементи 
желели да моја маленкост (у даљем 
текст ММ) не стигне на време и 
одустане, у мени је прорадио 
балкански инат и нагазио сам 
папучицу гаса враћајући се из 
Новог Сада (13:12)... стижем на 
градилиште, остављам папире, 
одлазим до стана, узимам ранац... 
Да имам ћеру или сина, рекао би 
ону чувену филмску: - Сине, тата 
иде мало на планину....  

На телефонској вези сам са 
екипом која већ улази у воз и који, 

по диспечарки коју сам у више 
наврата звао, не постоји. Воз 
креће... а ја тек улазим у кола која 
вози, наредних 6,5 мин Хуан 
Пабло- Мој Брат Монтоја.  

Пабло је притиснуо гас и 
правац Стара Пазова... Мислим се: 
- Ма стићи ћу вас до Београда, па 
нису ове наше брзе пруге баш 
толико ''брзе''.  

И наравно, у станицу Стара 
Пазова улазим заједно са 
''непостојећим'' возом, 'плаћам' 
Паблу успешну вожњу и ускачем у 
воз...  

- Шта је мишеви, мислили сте 
да сам одустао... Ова ''будала'' би 
вас до Ниша јурила.  

Поздрављам познати део 
екипе, а са осталима се упознајем. 
Али нема вође екипе, чувеног 
Делче... кажу, он нас чека у 
Београду.  

-Питам се, питам зашто у 
Београду? Боље да се не питам!  

Секретар Владимир је одмах 
кренуо са причом како нисам 
адекватно обучен и припремљен. 
Те где су ми чизме одређене марке, 
па камашне, па непромочива јакна, 
штапови, рукавице, активни и 
термоактивни веш, компас ако се 
изгубим, батерија око главе, 
дерезе, цепини...Наброја он мени 
свашта нешто од опреме. Касније 
ћу сазнати, у вредности од 2000 
еура. А ја, сем херцеговачког 
доброг духа ништа нисам имао.  

-Ма показаћу ја нашем 
секретару да је дух и воља јача од 
све његове опреме.  
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У Београд смо стигли на 
врема да променимо воз. Ту су нам 
се прикључили и још неки 
планинари из других градова. 
Улазимо у раднички воз за Ниш. 
Милина једна, удобност и елеган-
ција у читава два вагона...просто се 
човек осети европски када борави 
у нечем оваквом. Наравно да 
нисмо кренули на време. После 
''мањег'' чекања, негде око 15:30 
смо кренули ка југу. Аууууууу, 
заборавих Делчу... неки ми ово 
неће опростити... Сачекао нас 
Делча у Београду како доликује, са 
домаћим пивом (паре за сендвиче 
које је требало поделити сваком 
учеснику отишле су у другом 
правцу, и нека су) марке XXXX 
(нису уплатили рекламу) и 
домаћом шљивом марке ''Делчина 
Жута''.  

Удобно стојимо у ходнику 
опијени мирсним нотама радничке 
Србије.  

Мислим, да се први воз те 
давне 1884 године који је кренуо за 
Ниш, није пуно разликовао од овог 
нашег данашњег... Ресник, Младе-
новац... Паланка.... Велика Плана... 
Лапово... Сталаћ... Алексинац... 
Ниш...  

Пошто ММ нема жену а и 
није нашао за сходно да понесе 
храну и пиће за пут, морао је 
прихвaтити не баш вољну Гоцу да 
поделе сендвиче, (запао ми је онај 
са јајима) а о чувеним кобасицама 
могао је само да сања. Не знам 
тачно којом је брзином воз ишао, 
али знам да у ходнику није било 
светла до Младеновца, и да је 

човек комотно могао гледајући 
кроз прозор да се исприча са 
случајним пролазником којег је воз 
претицао... и претицао... Гоца је 
напокон попила дуго жељену кафу, 
и то кафу са кокосом. -Е свашта 
сам чуо ал' за кафу са кокосом још 
нисам... Треба у животу свашта 
пробати. Мислим да смо негде 
после Лапова успели удовољити 
нашим ногама и сместити се у 
прелепе купее. Мало картања (уз 
чувене Гоцине кобасице), мало 
приче уз мезе. Не бих ја, али Делча 
извадио хлеб и мачету, ону „Жуту“ 
и наравно чинију пуну домаћих 
производа. Како човек да одоли??? 
После обеда мало се и задремало... 
кад оно Ниш... а таман сам уснио 
онај леп сан.  

Први пут '' у Ниш'', и пошто је 
била ноћ, од града нисмо пуно 
видели. Једино сам запамтио 
Нишаву и скромну аутобуску 
станицу. За 260 дин смо купили 
карту до Доњег Душника (село у 
општини Гаџин Хан, на 400 мнв, 
између Бабичке Горе и Суве 
планине) у које смо стигли негде 
око поноћи. Смештај је у ОШ 
„Иван Горан Ковачић“ где нам 
домаћини пожелеше добродош-
лицу и конфузно сместише у две 
учионице. Нешто налик на журку 
је увелико трајало. Млади, стари, 
припити и трезни дочекивали су 
планинаре који су још увек 
пристизали. Следи мало картања уз 
дегустацију Делчине „Жуте“, и 
маштање о оној Гоциној кобасици. 
Кад у неко доба почеше да 
пристижу неки типови налик на 
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робокапове (са свом оном опремом 
од 2000 Е). - А'ла мене, а'ла њих... 
где сам ја кренуо ??? Да сте ви 
могли да видите те ликове... 
високи, утегнити, подшишани, са 
одећом јарких боја припијеним уз 
тело, на ногама им неке светлеће 
чизме, жутих, зелених и црвених 
нијанси, штапови, шлемови и још 
неки елемети којима име не знам. 
На изненађење свих, Гоца нам је 
донела ону кобасицу, али само да 
омиришемо... и на срећу, скренула 
мисли са ових прфесионалаца са 
робокап опремом. Гањали смо се 
туда још неко време, опрали зубе и 
покушали спавати. Не знам колико 
је било сати, таман сам почео да 
сањам, кад ето ти неког весељака, 
улази и излази, бунца и галами. 
Тек што сам опет затворио очи, 
секретар ме буди за покрет.  

Изгледа да сам пребрзо 
спавао. Устајање, умивање, 
облачење и покрет... Сретосмо се 
са остатком екипе испред школе... 
(кажу нису спавали, а шта су 
радили, нисам их ни питао). 
Домаћини отварају 15-и Зимски 
успон на Трем, желећи нам 
добродошлицу и срећан успон. 
Кроз село нас прате оронуле 
фасаде и излози као остаци једног 
прошлог времена али и неколико 
врела и 17 старих воденица. На 
крају рибњак који означава крај 
села и почетак шумског дела пута.  

Стављам слушалице у уши и 
пуштам глас Мајк Патона (Faith No 
More) и I’m just a man.  

Време нам је ишло и под руку 
и под ногу, поготово ММ који није 

адекватно опремљен. Крећемо се 
лаганим корацима кроз листопадну 
стазу..... Део наше екипе (Зоран и 
Гордана) се већ издвојио и 
озбиљно схватио овај успон. Негде 
после 1 сат хода појављују се први 
трагови снега... али само на кратко. 
Мало касније наилазим и на први 
организован предах уз чај, кафу, 
кувану ракија и вино... Ту затичем 
Гоцу и Делчу. После 10-ак минута 
крећемо даље. Нога пред ногу, 
корак по корак. Мајков глас из 
слушалица даје ритам кроз још 
увек питоме пределе. Последње 
организовано одмаралиште је 
скромни планинарски објекат са 
упаљеним као камином и 
бубњаром, где користим топлину 
просторија да заменим мокру 
мајицу. Сустижу ме Алекса, 
Драгомир и Лука. Секретар и цуре 
су негде иза нас а Гоца, Зоран и 
Делча испред.  

Нестаје пута и улазимо у 
шуму са првим озбиљнијим 
успонима... Почињу и прва 
проклизавања јер нисам имао шаре 
од 4 мм, али сва срећа, полиције 
нема на видику. Пратим и хватам 
се корења и грања.  

Након једног сата хода кроз 
шуму излази се на чистину. 
Дружина се распала на појединце. 
Тло је на појединим деловима 
каменито и препуно вртача и увала 
обраслих травом, где се некада, 
вероватно изводила стока на 
испашу. Ходам углавном сам, 
претичући непознате ми 
планинаре. Ритам ми сада даје 
Београдски Синдикат и њихов 
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последњи албум „Welcome to 
Serbia“... Иако не слушам ову 
врсту музике али сада ми одређене 
речи имају смисао и дају осмех и 
сурову енергију и понос.  

Назиру се и први облаци, 
магловити предели у даљини са 
десне стране и први лепши 
видокруг. Сустижем Делчу и 
нараво наздрављамо оном 
„Жутом“ што говори 4 језика а 5-и 
замуцкује. Следећа пауза је на 
Девојачком гробу. Предах уз 
банану, мало воде и бонжиту. 
Након десетак минута стижу 
Алекса, Лука и Драгомир, нешто 
касније и секретар са цурама. Они 
остају да предахну а ми 
настављамо сада већ озбиљан 
успон. Све чешће наилазимо на 
снег и каменити део пута. Патике 
понекад проклизавају али воља и 
дух, ношени ритмом песама 
Београдског Синдиката, овај пут су 
неуништиви.  

Појачавам темпо и издајам се 
од млађег дела екипе. Бацам 
поглед уназад да узмем даха и 
видим призор за, што би енглези 
рекли, Wallpaper. Облаци су испод 
мене и поглед се шири на друге 
врхове. Хладан ветар се повремено 
јавља и ремети корак. Овде срећем 
и прве повратнике са врха. Касније 
сам сазнао да је то неки Љуба 
великих бркова који јури 
сопствену сенку. Прођоше поред 
мене као да их неко гони. Снег је 
сада већ увелико пода мном и 
газим пажљиво али са темпом, са 
жељом да што пре дођем до врха. 
Наилазе и други повратници. 

Остало је још неких пола сата 
хода. На 15-ак минута од врха 
наилазим на Гоцу и Зорана који се 
враћају. Зоран ми даје бонжите 
које нам је Јуца оставила у аманет 
да поједемо у њено здравље.  

И напокон долазим до врха, 
где је неколико десетина 
планинара разбацано око једног 
камена. Али не ударају главом у 
исти већ се поносно сликају са 
заставама разних удружења. 1400 
мнв прећи за неколико сати, није 
мала ствар.  

Ту је и пас Жућа, који нас је 
пратио сво време до врха. Јак и 
хладан ветар повремено квари 
доживљај. И док једем остатак 
сендвича и сликам поједине 
пределе, угледао сам лика голог до 
појаса како трља тело снегом.  

-А ја мислио да сам неки 
јунак!?! То је ''мушко'', мој 
Владимире, помислих гласно. 
Убрзо стижу Алекса, Лука и 
Драгомир. Након сликања са 
заставом, терани јаким ветром 
крећемо назад. Али...  

На неких 100 метара од врха 
наилазимо на остатак екипе 
предвођени Секретаром и Делчом, 
те на његово наређење (секретар је 
секретар) враћамо се на врх на 
заједничко сликање са заставом 
удружења, коју је исти заборавио. 
Задовољићемо се и овом нашом, 
српском.  

Уздрављамо уз гибаницу, 
Делчину „Жуту“ и пиво марке 
XXXXX. Алекса, Драгомир и ММ 
крећемо назад по други пут. Али 
низбрдица је већа мука него успон 
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и потпомогнути инерцијом, 
неретко прелазимо делове у трку. 
Почињу и прва проклизавања и 
падови. На једном таквом улећем 
једном, умало несрећном 
планинару, клизећи (за црвени је 
било без размишљања). Хватам 
човека при паду, извињавам се и 
настављам даље док човек још 
није дошао себи и... Ни мало 
наиван силазак узрокује прве 
болове у ровитом, десном колену. 
Мењам тактику. Силазим на кант. 
Почиње и први снег и наговештај 
лошијег времена. У једном 
моменту поред нас је протутњао 
секретар Владимир, показујући 
снагу искусног планинара, и нестао 
у облаку испод нас. Чиме је био 
теран, до данас нисам сазнао.  

Прва пауза на повратку је на 
Девојачком гробу.  

На остатку спуста наилазимо 
на оне који су провели бурну ноћ и 
успавали се па кренули са 
закашњењем. Време нам више није 
савезник. Снег и хладан ветар нас 
терају да убрзамо повратак. 
Увиђам потребу и корисност 
штапова али без већих проблема 
долазимо до планинарске куће, 
топлог чаја и предаха. Чека се 
остатак екипе.  

Делча и цуре убрзо стигоше и 
лаганим касом настављамо, сада 
већ равним и широким путем. До 
краја једино је вредно споменути 
куповину црног лука од домаћица 
које су уз пут продавале домаће 
производе. А приде смо добили и 
паприке из туршије. Сувишно је и 
помињати да је Делчина „Жута“ 

смањивала свој ниво у флашици. 
Стигли смо и до кантине, некада 
великог комунистичког комбината, 
купљеног вероватно за тепсију 
рибе, где нас је заслужено чекао 
пасуљ, помало клот. Ту су нам се 
придружили и три озбиљнија члана 
екипе, која су раније завршиле 
спуст и успела да се пресвуку и 
одморе. Сви заједно идемо на 
пасуљ, лук и паприку... и напокон 
АЛЕЛУЈА... Гоца отвара чувену 
чинију са кобасицама... -Рођаци, 
овог пута нија била „моша“. Јели 
смо ту кобасицу са задовољством и 
узбуђењем детета. Одлука је пала 
да се за Београд крене исто вече, 
тако да онако сити и уморни 
користимо остатак времена за 
одмор. Док су неки покушавали 
рекламирати своја филмска 
остварања али безуспешно (кажу, 
није било одговарајућих чинчева), 
други су време трошили у флерту 
са локалним момком задуженим за 
грејање и ватру. Тај исти ме је и 
пробудио, цепајући дрва и палећи 
ватру. Какав је то мацан!? Многе је 
планинарке оставио без даха а 
богами и неке наше (из куртоазних 
и каваљерских разлога нећемо 
дискредитовати исте). Мушки део 
екипе, спакован одлази на 
културни догађај месеца у локалној 
културној сали. Помало комично 
на бини смењују се водитељка, 
јаких ногу, и учесници; млади 
рецитатори, локално културно-
уметничко друштво, млада 
глумачка екипа из локалне школе, 
учитељица у пензији и наравно, 
легенда дувачких инструмената из 
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Доњег Душника (чије смо име, 
због превеликог одушевљења, 
заборавили)... али, ону чувену:  

-Људи, ја мора да сам толико 
добар кад ме већ трећи пут зову да 
наступам! никада нећемо.  

Као нови обожаватељи, Лука 
и ММ прилазе и одушевљено се 
упознају и сликају са брком 
ЛЕГЕНДОМ.  

Напољу је снег увелико 
прекрио путеве својом белином. 
Време брзо пролази и праћени 
позитивном енергијом из сале 
културног центра одлазимо на 
аутобус за Ниш. Овог пута, 
секретар је преко својих веза 
обезбедио бесплатан превоз са 
планинарима ПК Железничар из 
Ниша. Наравно, он је као и сваки 
секретар сео на место које му 
припада (иза возача) а ми остали 
смо морали стајати. Веселији 
чланови из Ниша, угрејани белим 
вином, побринули су се да пут буде 
краћи и занимљивији. И овде се 
примети веселији дух југа у односу 
на северњачки. Срдачно се 
поздрављамо и захваљујемо 
домаћинима из Ниша, који нас 
остављају на железничкој станици.  

Воз у Србији не би био воз, да 
не касни.  

До поласка је вредно још 
истаћи, да ме је због моје 
''бахатости'' која се огледала у 
подигнутим ногама на клупи 
уредне чекаонице, а да се при том 
нисам изуо, љубазно опоменуо 
локални чувар јавног реда и мира. 
Наравно, уз легитимисање и 
проверу података сумњивог му 

лица. Након сат времена стиже и 
воз са опет, читава два вагона. 
Опет чувари реда и мира и 
легитимација и провера.  

Сви уморни лагано тонемо у 
сан, повремено прекинут 
секретаровим порукама, питањима 
и извештајима на мобилним 
телефонима. Овог пута, као и 
неколико раније, Гоца је у бурету... 
Сан прекида „удобна“ вожња 
нашим брзим пругама.  

У Београд смо стигли у раним 
јутарњим часовима.  

Чека нас међународни воз, 
којим преко преседања у Старој 
Пазови (где се растајемо са 
Делчом) стижемо у Инђију.  

Статистичи подаци овај пут 
нису битни, као ни близу 600 
пређених километара, и 1500 мнв 
за два дана, али би се ипак на крају 
захвалио свим учесницим ове 
акције на дружењу, помоћи и 
подршци а највише оном горе који 
је ведрим небом утицао да ММ 
успешно заврши своју прву 
планинарску акцију.  

Упала, болови у мишићима и 
температура у следећих три дана 
нису предмет овог извештаја.  
 

Владимир Бодирога 
 

1978.  О – МАРАТОН   

ПРЕТЕЧА ФРУШКОГОРСКОГ 

ПЛАНИНАРСКОГ МАРАТОНА 

 
 У јануарском броју 

Информативног билтена ПССВ за 
1978 годину  међу бројним 
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информација, позивима, обавеш-
тењима, при самом крају треће 
странице , скоро неупадљив  
наслов „ОРИЈЕНТАЦИОНО ТАК-
МИЧЕЊЕ ФРУШКОГОРСКИ МА-
РАТОН“. Испод наслова следи 
текст следеће садржине:“ Плани-
нарско-смучарско друштво „Стра-
жилово“ обавестило нас је да се 
календар оријентационих такми-
чења за ову годину допуни још 
једним такмичењем, које ће по 
свему судећи бити јединствено не 
само у нашој земљи већ и у целом 
свету. Наиме, Карловчани желе да 
се за време првомајских празника 
организује оријентационо такмиче-
ње са једног краја Фрушке горе 
(негде од Сланкамена) до Липова-
че. Стаза би била дугачка око 120 
километара, а екипе од три члана 
на том не баш лаком путу имали би 
задатак да пронађу 40 контролних 
тачака. Према прорачуну организа-
тора екипе би могле ову раздаљину 
да пређу за 40 часова. Већ се зна 
старт- екипе ће се сакупити у 
суботу 29. априла до 15 часова у 
центру Сремских Карловаца ода-
кле ће отићи на старт аутобусом. 
Циљ је на Липовачи, а екипе имају 
задатак да стазу пређу „из цуга“. 
Одмарање и евентуално спавање 
на путу улази у време обиласка 
стазе. Карловчани ће вам, 
вероватно, ових дана послати сва 
обавештења о том такмичењу на 
које могу ићи само они 
најиздржљивији“. 

Иницијатор ове сјајне идеје 
карловчана је нико други до њихов 
„гуру“ Рада Ковачевић-Гуливер. 

Овај његов додатак  уз презиме и 
име- надимак који су му педесетих 
година доделили његови вршњаци 
из алипинстичких навеза или 
такмичарских екипа, а тако постаје 
и препознатљив међу планинарима 
широм земље.  Зарадио га је сам 
Рада на посредан или непосредан 
начин. Када су гледали његову 
висину, кошчатост лица, дуге 
лагане кораке тих снажних ногу и 
његову младалачку планинарску 
активност за коју и сам говорио „ 
тог јулског дана сам напустио 
Проклетије и Ђеравици и кренуо 
стопом на Триглав и Словеначку 
трансверзалу јер тада се јурило за 
печатима који су били престиж 
имати их што више у планинарској 
књижици“, одлично га упоредили 
и рекли-јесте. Има нечег са Гуливе-
ром. А онај породични шпиц на-
мен- Фрајлих, који има свака 
аутохтона сремачка фамилија у 
Карловцима, ретко су користили. 
Само када обећа планинарском 
подмладку да ће их водити на 
Црвени чот да виде фрушкогорске 
папагаје а они га чекају сатима, 
стрпљиво, пред аутобуском стани-
цом у центру, код Штарсерове 
апотеке, испраћајући бројне 
„лондонце“ ка Новом Саду, а од 
Раде...? Или крене на Триглав са 
нивоа Бохињског језера, са делом 
искусних планинара али и бројним 
почетницима који су још на себи 
носили песак Дунавских плажа, 
сматрајући да је то пентрање још 
једна летња авантура за коју су 
довољне патике и ветровке, па 
када већина учесника заврши своје 
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пла-нинарење по Алпима подно 
Водни-кове коче , Фрајлику ће то 
само бити шлагворт да напише по 
пов-ратку кући, за Дневнику  
чланак „Стаза за издржљиве и 
храбре“. 

Али иза О-маратона, иза тога 
текста је, стајао , онај прави Рада, 
који је са нама о тој идеји дуго 
разговарао, окупљавши нас у својој 
соби препуној књига о пла-
нинарству, Фрушкој гори, цвећу 
Родопа и Балкана, у улици браће 
Анђелић број 36. Те јануарске зиме 
, негде после Светог Јована када су 
се чланови управног одбора ПСД 
„Стражилово“ обрели у  препоз-
натљивом амбијенту његовог 
радног кутка коме је у предходној 
реченици само требало придодати 
и мали четвртасти сто, висине 
једва шездесетак сантима, прекри-
вен увек новим књигама и бро-
шурама, које је Рада стално негде 
премештао одајући тиме утисак као 
да нешто кува на шпиритари у 
биваку, а поврх којих су по две три 
велике шољице кафе свака  
делимично испијена, са разасутим 
пепељарама, ушли смо изненађени 
увидевши неки други амбијент,  
несвакидашњу посремљеност. А на 
поду велика карта,  једноличних 
боја које су прекрили назубљени 
ободи, попут неког владарског 
указа на пергаменту, у првом маху 
непознатих предела.  Приближив-
ши се прочитасмо-Гренланд. За сат 
времена Рада нас је искрцане на 
самом југу код Фредериксаба, са 
Инуитима превео до северних 
одредишта ове самосталне данске 

краљевине, до Перијеве земље. У 
том нашем опијеношћу и зајед-
ничком маштарењу о гренландској 
авантури  неприметисмо на столу   
уредно сложене брошуру са сликом 
два планинара у покрету и 
препознатљивим црвеним крстом 
швајцарске државе  иза којег се 
налазио наслов - Кarrimor 
International Mountain Marathon.  

Већ трећу годину за редом на 
адресу ПССВ стижу позив за 
учешће на овој великој авантуру, 
где такмичарска екипа од две 
особе треба да прође планинским 
тереном са свим залихама потреб-
ним да се издржи траса двоструке 
дужине маратонске стазе. Дводнев-
ни међународни Керимор маратон 
први пут је организован 1968 
године у Енглеској под 
покровитељством познатом произ-
вођа ранаца “Керимиор интерне-
шенел трејдинг ЛТД“. Дитер Волф 
је пренео ову идеју из Енглеске у 
Швајцарску па је на првом 
Керимиор маратону, одржаног у 
континенталној Европи 1976 
године, на Муонтхаталу, наступило 
47 патрола. Следеће године је број 
учесника утростручен. За 1978 
годину се очекује око 400 так-
мичарских парова па се у 
пропратном писму Савезу Војво-
дине моли да ако имају  репрезен-
тативну екипу правовремено 
пријаве јер би за њих био 
организовао бесплатан боравак и 
неплаћање  стартнине за учешће. 

Од трочлане шампионске 
екипе у оријентацији ,ПСД 
„Стражилова“, посебно су се по 
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својом физичкој припремљености 
истицали Ђорђе Вуковић и Јосип 
Дућак. Они су већ започели са 
интезивним  кондиционим припре-
мама стављајући у други плана 
тада  све бројнија појединчна 
такмичења код нас. Генерална 
проба а уједно у селективна трка 
управо би био Фрушкогорски 
оријентациони маратон. 

Сплет бројних околности  и 
великих обавеза Радивоја 
Ковачевића није довео те године 
до реализације ових планова. Али 
ће  зато ова идеја о О-маратону 
бити изложена председнику 
највећег планинарског друштва у 
покрајини, ПСД „Железничар“-у, 
Божидари Бати Грујићу који је 
обећао помоћ али је одмах и реално 
проценио да у овом моменту због 
његове дужине, тежине и физичких 
напора, неће бити велики број 
учесника .Ова идеја је преточена у 
једну другу да се организује „чист“ 
планинарски маратон, да то буде 
маратон без победника, односно да 
сви они који га пређу, буду 
победници. Уз помоћ СОФК-е 
Војводине на тој најнеобичној трци 
у нашој земљи, која данас окупња 
преко 10.000 учесника,  је започела 
први пут у суботу (27.05.1978) а 
завршила у недељу (28.05.1978) 
где је наступило  преко 400 
планинара из целе земље. 

А О-маратон је одржан, само 
једампут, на Фрушкој гори 1и 2 
маја 1985 године са учешћем 14 
патрола планинанрских друштава 
која су се бавила оријентацијом. 

 

Borislav Stevanović 
 

TREKING OKO ANAPURNE 

 
Tročlana ekspedicija srpskih 

planinara koju su činili Duško Matić 
iz Zrenjanina, Siniša Rebus iz 
Sremske Mitrovice i Nebojša 
Bošnjak, član planinarskog društva 
Kinđa iz Kikinde, pohodilа је 
nacionalni park Anapurna u Nepalu. 
Za 17 dana pešačenja i planinarenja 
su obišli ovu destinaciju, počevši od 
800 metara nadmorske visine, sve do 
vrha Torong la, koji je na visini od 
5.416 metara.  

Prema rečima Bošnjaka, tokom 
obilaska ovog masiva prolazi se kroz 
pirinčana polja, pustinju i džunglu. 
- U obilazak se kreće se iz mesta 
Dumre, a potom sledi 17 dana 
pešačenja i planinaranje, dnevno u 
proseku od 8 do 10 sati. Kreće se iz 
pirinčanih polja, dolazi se u džunglu, 
a preko prevoja je pustinja. Već 
devetog dana smo bili na vrhu 
Torong la. Dnevno smo prelazili oko 
500 metara nadmorske visine, što je 
malo, ali je bilo tura koje su bile oko 
2.000 metara dnevno. Najviše me 
fascinirao silazak sa Pun hila do 
Najapula (Nayapul), jer se silazi 
stepenicama oko 10 sati. To je 
približno 40 kilometara stepenica, a 
tokom silaska prolaziš kroz naseljena 
mesta - preneo nam je Bošnjak svoje 
impresije i dodao da je sve 
neverovatno - sela, predeli, manastiri, 
ljudi. 
 

Mile Đakonić  
 


