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MUSTAG ATA 2012. 

 
Avionom do Moskve, pa dalje 

do Biškeka – glavnog grada 
Kirgistana. Odmah sa aerodroma u 
bus, pa ceo dan vožnje do Narina – 
selendre u sred ničega. Još jedan dan 
ubitačne vožnje po prašnjavom 
makadamu i ulazak u Kinu, 2 dana u 
Kašgaru – gradiću na zapadu Kine. 
Kupovina hrane za visinske kampove 
i prepakivanje. Pola dana vožnje od 
Subašija – par kuća od kamena i blata 
podno planine na 3700 m. Dva dana 
se tu vrzmamo i navikavamo na 
visinu – aklimatizacione šetnje i 
penjanje na okolna brda. Još 5 sati 
hoda i u Baznom kampu smo na 4400 
m – konačno!  

Kamp je odmah ispod morene 
nekog od tamošnjih glečera, što će 
reći na zemlji, a ne na ledu kako 
obično biva na tim velikim brdima i 
to je baš dobra stvar. Ne moraš da 
premeštaš šator svaki čas! Posle dana 
odmora uz šetnju naravno, krećemo u 
C1. Ove godine nismo imali nikakve 
nosače (valjda nije bilo para), pa smo 
morali sve da izvlačimo sami. 
Olakšavajuća okolnost je što ovde 
nije potrebno vući užad za fiksiranje, 
jer tehničkih detalj nema. Izravnali 
smo teren, digli 2 šatora i prespavali, 
pa sutra nazad u BC. Bilo je teško, 
nismo aklimatizovani, ali smo 
generalno dobro. Jedino Gile ima 
problema sa stomakom, pa ne može 
da jede i povraća povremeno. Vreme 
je lepo. Još dan odmora, pa opet 
gore. Put do keca je jako dosadan – 
prvo se ide po šljunkovitom grebenu 

do nekih 5100 m, pa onda još po 
snežnoj padini od 20-30 stepeni do 
5400 m gde je C1. Gotovo sve vreme 
vidiš kamp, a do njega ima da dudlaš 
1000 m visinski i oko 3000 m 
dužinski i uvek imaš pun ranac! Ali 
snaga volje je čudo! Spavamo u C1, a 
onda dalje ka C2. Za taj poduhvat 
smo poneli i krplje, jer tu sneg zna da 
bude dublji. Ovog puta nisu bile 
neophodne jer je sneg bio slegnut a 
staza dobro utabana. Ipak, malo smo 
vezbali. Put od C1 do C2 je znatno 
zanimljiviji jer se prelazi glečer. 
Kako su pukotine bile popunjene i 
staza dobro utabana, nije bilo potrebe 
za navezom. Na par mesta treba biti 
obazriv jer se preče padine iznad 
velikih pukotina, pa je moguće 
šuljanje u iste. C2 je na 6200 m, 
dakle 800 m iznad C1. Opet ravnanje 
terena, dizanje šatora, pa klasične 
aktivnosti u vidu topljenja snega, 
kuvanja supe, sušenja čarapa, 
slušanja muzike, pišanja u flašicu i 
slično. To je praktično bila priprema i 
aklimatizacija, sada još samo da se 
popnemo na vrh!  

Odmorili smo ovaj put čak 2 
dana u BC-u, spakovali šta nam treba 
za uspon i krenuli. Prognoza nije 
sjajna, ali bolju nemamo. Biće 
padavina, ali i lepog vremena, barem 
tako kažu. Krenuli smo. Na pola puta 
ka C1 nas je uhvatila prava letnja 
oluja. Tamno sivi oblaci, sneg, vetar i 
gromovi. To je tako pucalo iznad 
naših glava da sam u jednom trenutku 
pomislio da je to to – skončaću na 
najgluplji mogući način – ubiće me 
grom na livadi na 5000 m! Nekim 
čudom preživesmo i dokopasmo se 
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kampa. Celu noć pada sneg.  
Jutro je lepo, a velika kineska 

grupa je poranila i već prte ka dvojci 
– milina. Sada malo bolje podnosimo 
uspon, ali nismo baš sjajni. Zeksu je 
ovo najveća visina na kojoj je bio, a 
Gile se bliži – bio je na Akonkagvi. 
Ipak, brži smo od Kineza i 
prestižemo ih pred C2. Vreme je 
promenljivo i kvari se, počinje sneg.  

Ujutru su Kinezi opet bili vredni 
i krenuli su pre nas, što nama 
savršeno odgovara. To je 
komercijalna ekspedicija. Svaki 
klijent ima svog Šerpasa koji mu 
vuče stvari i prti stazu – lepo znaš 
kako, a mi smo se prišljamčili.  

Iako je C3 na 6800 m, tj. samo 
600 m iznad C2, trebalo nam je oko 7 
sati da stignemo do tamo. Uz put je 
uglavnom padao sneg. Kada smo 
stigli do kampa prava mećava – sneg 
šiba i ništa se ne vidi. Sva sreća perje 
je pri ruci. Digli smo šator odmah uz 
kineske jer nismo videli ni gde smo. 
Ovaj put sva četvorica u jedan šator. 
Katastrofa. Mislim da mi je to bilo 
najteže veče na ekspediciji. Pored 
visine koja ti nikako ne prija ne 
možes ni noge da ispružiš ko čovek. 
Gile je povraćao i dremao sve vreme, 
Zeks je sa vremena na vreme 
učestvovao u jelu, piću i konverzaciji, 
a mučeni Iso i ja smo topili jeb... sneg 
do 1 ujutru, sve tako skvrčeni i 
nikakvi. Baš je bilo naporno.  

Jutro lepo i hladno. Kinezi 
krenuli još u 3h – samo neka tabaju! 
Spremamo se, nešto kao jedemo i 
konačno krećemo oko 6:30. Bilo je -
20 uz slab vetar i vedro, što bi rekli 
prijatno. Išli smo po prtini prilično 

sporo. Bilo mi je hladno na prstima. 
Sunce će uskoro obasjati i našu 
padinu, samo još malo...  

Oko 9h, dok smo pravili pauzu, 
videli smo kinesku grupu jedno 100 
m ispred nas kako odmaraju, a ispred 
njih nema više prtine. Da li je 
moguće?! Ubrzo su krenuli nazad – 
kažu ne može dalje gore! Kada su 
nam istu pricu potvrdili i Šerpasi koji 
su po par puta bili na Everestu, znali 
smo da nije šala. Od 3 pa do 9 h oni 
prte tih 200 m visinski. Ovde je nagib 
još blaži nego dole, pa je to prilična 
udaljenost, a ima još 500 m visinski 
po još blažem terenu, a propada se sa 
krpljama preko kolena! Zaista 
nemoguće!  

Sedimo ko popišani jer znamo 
da nas četvorica kilostera sigurno 
nećemo moći da isprtimo do vrha. 
Idemo dole. Sišli smo do trojke i 
krenuli da kombinujemo. Iako je 
malo izvesno, možda postoji šansa da 
probamo ponovo. Da li da sačekamo 
dan u trojci, da li da sidjemo u 
dvojku? Milivoj se raspituje po 
kampu kad će ko gore, ali gorak ukus 
je i dalje u ustima. 

Kada je bilo izvesno da ćemo 
spavati u C3 i kada smo se već 
razvukli po kineskim šatorima, 
Milivoj javlja da se sprema druga 
kineska grupa za vrh za koji dan i da 
sidjemo u BC. A baš sam se lepo 
smestio u vreću!  

Odlučujemo da, ako ćemo već 
dole, da sidjemo odmah skroz u BC 
iako je već 17 h. Dižemo naš šator 
koji smo prethodno skupili da ne 
gubimo vreme sutra. Sada nam opet 
treba da ostavimo stvari i da nas čeka 
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na sledećem usponu. Gimnastika! 
Krećemo dole. Za 1:30 h smo u C2. 
Skidamo perje i krplje i krećemo ka 
C1. Navukli su se oblaci i jedva se 
vidi staza kroz glečer. Stižemo i u C1 
pre mraka. Tu ostavljamo još neke 
stvari i silazimo u BC. Kamenu stazu 
je pokrio tanak sloj snega što nam 
dodatno otežava silazak. Umorni smo 
pošteno, a svetla Baznog kampa 
deluju tako daleko i kao da se nikako 
ne približavaju. Sneg opet pada. 
Stižemo u BC oko 22 h gde nas čeka 
prava večera – prava u odnosu na 
ništa koje smo jeli gore, a ništa u 
odnosu na klopu u Srbiji! Spavanje 
na 4400 k'o u banji!  

Dan za odmor. I dalje ne 
možemo da verujemo da smo juče 
bili na 7000 m, da smo sišli skroz 
dole i da ćemo prekosutra opet gore! 
Noge me bole od sinoćnjeg spuštanja, 
a mozak ne želi da prihvati činjenicu 
da će sve ovo ponoviti. A trebalo je 
da je gotovo, da se polivamo pivom i 
maštamo o krevetu i kući!  

Stvar postaje još gora – Kinezi 
kreću sutra, a valjalo bi da idemo za 
njima jer će biti još snega, pa će 
nestati prtina. To je to. Moramo gore 
već sutra. Zato smo došli. Još samo 5 
dana i gotovo. Valjda smo to govorili 
sebi da ne bi poludeli.  

Sva sreća, ne kreće se rano. 
Pakovanje posle doručka, lagano, 
meditacija. Pojeli smo i neki laki 
ručak i krećemo oko 14 h gore. 
Vreme je opet promenljivo, čas pada 
sneg, čas sija sunce, ali mi smo 
uhvatili odličan tempo i štrikamo uz 
brdo. Sada smo već stvarno brzi, ne 
samo u odnosu na kilave Kineze, 

nego i objektivno. Stižemo u C1 za 4 
h! 

Zalazak sunca je bio prelep, 
osećali smo se odlično, umor je 
nestao i počeli smo ponovo da 
verujemo da ćemo izaći na vrh. Jutro 
promenljivo, ali je barem sneg stao. 
Kinezi su davno otišli. Opet odličan 
tempo i sa lakoćom napredujemo 
kroz glečer. Pretičemo Kineze pred 
C2. Šator je skoro zatrpan snegom, a 
platforma za drugi više ne postoji. 
Sredjujemo sve redom i ležemo u 
vreće. Kinezi nose i kiseonik – biće 
to dobro, ako izadju oni i mi ćemo. 

Budi nas zamor komšija ujutru. 
I mi se spremamo, jedemo neku 
odvratnu dehidriranu hranu i 
oblačimo se. Oblačno je, a sneg je 
padao čitavu noć. Iso odjednom 
dovikuje iz drugog šatora: «Pa ovi 
idu dole!» Zar je moguće, a taman 
smo se ponadali... Elem, njihovi 
Šerpasi su probali da prte ka C3, 
videli ljudi da nema leba od toga i 
okrenuli se. Ništa drugo nije ni nama 
preostalo. Bili smo sami u dvojci. 
Niko normalan nije hteo da bude na 
planini po takvom vremenu. Sada je 
stvarno kraj. Samo još treba sneti 
odjednom sve stvari koje smo 
podizali iz 3 puta. Natovarili smo 
rančeve i krenuli kroz maglu dole. 
Baš mi je bilo žao. Stvarno smo se 
trudili, uradili smo sve kako treba, ali 
je vreme jednostavno bilo 
nemilosrdno ovog puta. Glupa 
planina! Da smo u nekoj vertikali 
sigurno ne bi bilo snega! Svašta mi je 
prolazilo kroz glavu dok su mi kolena 
cvilela pod teretom ranca.  

Pokupili smo i stvari iz keca. E 
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sada su rančevi postali ozbiljno teški, 
a najgori deo staze je tek pred nama. 
Čovek svašta istrpi, pa smo i mi 
nekako sišli u BC. Pored toga što je 
na suvom, ovaj Bazni kamp je dobar 
još po jednoj stvari – može da se kupi 
pivo kod kuvara!  

I tako smo mi proveli jedno 
veselo veče pod Mustag Atom sa 
našim komšijama Italijanima 
Mauricijom i Albijem. Sutradan smo 
se spakovali i krenuli sa planine. 
Istim putem kojim smo i došli, malo 
tužni, ali i srećni što je sada stvarno 
gotovo i što idemo kući i što se više 
nikada nećemo vratiti ovamo...  

 
Predrag Zagorac 

 

 

КРУЖНА ПЕШАЧКА СТАЗА  
 Ман. Војловица – Омољичка ада 

 
Недалеко од Панчева налазе 

се предели великих природних и 
културних вредности, који су 
нажалост познати само малом 
броју људи. Чињеница да је град 
познат само по лошој еколошкој 
ситуацији а да се у непосредној 
близини налазе природни бисери: 
Парк природе Поњавица, 
Специјални резерват природе 
(СРП) “Омољичка ада“, река Надел 
као и један од најстаријих 
манастира у овом делу Србије – 
манастир Војловица, археолошко 
налазиште Град, били су 
покретачка идеја за обележавања и 
маркирање пешачко – еколошке 
стазе. 

Замисао је да се једном 

кружном стазом обухвате све 
знаменитости на потезу Панчево – 
Иваново – Старчево – Омољица. 
Предност ове пешачке стазе је у 
чињеници да је доступна буквално 
свима и у свим временским 
приликама. 

Стаза обухвата најзначајније 
вредности на подручју Иванова, 
Старчева, Омољице и покушај је 
да се популарише пешачење и 
здрав начин живота као и 
туристички и природни 
потенцијали овог краја. 

Маркирање и обележавање 
извршено је путем: 

Дрвених инфо табли – Дуж 
стазе постављене су:  

велике дрвене инфо табле са 
мапом комплетног подручја и 
основним подацима о локалитету 
где су постављене,  

дрвених путоказа који 
означавају посебне локалитете, 
малих дрвених табли за 
хранилиште орла белорепана и 
храст лужњак,  

планинарских маркација – 
комплетна стаза обележена је 
стандардном црвено – белом 
планинарском маркацијом. 

Природне вредности 
обухваћене стазом: 

Парк природе Поњавица 
СРП Омољичка ада 
Хранилиште орла белорепана 
Биљни и животињски свет 
Манастир Војловица 
археолошко налазиште „Град“ 
 
Опис стазе: 
Почетак стазе је преко пута 
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манастира Војловица (наспрам 
главног улаза у Рафинерију). На 
том месту постављене су две табле, 
велика са мапом подручја и 
основним подацима о манастиру и 
самом локалитету на који се 
односи, као и мала табла о орлу 
белорепану. Од табле стаза излази 
на насип и њиме се излази до 
Дунава (Петрохемија остаје са 
десне стране). Насипом низ Дунав 
се иде све до Омољичке аде, уз 
могућа и обележена скретања ка 
хранилишту орла белорепана, 
плажи Миље, Иванову, Љубавном 
острву (до кога је могуће доћи 
само при ниском водостају). Код 
Омољичке аде излази се на 
Дунавац, где је постављена табла о 
храсту лужњаку – аутохтоној врсти 
храста карактеристичној за ово 
подручје. 

Стаза даље прати насип све до 
моста на асфалтном путу Омољица 
– Иваново. Код моста је 
постављена наредна табла везана 
за Омољичку аду. На истом месту 
је и одвајање за ауто камп Јабуков 
цвет (даље низ Дунав – није 
маркирано). Маркирана стаза 
прелази асфалтни пут и наставља 
насипом уз Дунавац поред 
Поњавице уз реку Надел до 
старчевачке шуме. Од шуме води 
ободом села до основне школе Вук 
Караџић и даље тротоаром до 
манастира Војловица. Не пролази 
се директно кроз Омољицу већ 
постоје прикључења из Иванова и 
код пешачког моста на изласку из 
Омољице. 

Стаза је дужине 32 

километара и прелази се за 5 сати 
лаганог хода. Може се прећи и 
планинским бициклом (насипом – 
земљана подлога) или асфалтом до 
Омољичке аде (путем Панчево – 
Омољица, за све врсте бицикла). 

Стаза пролази и поред 
хранилишта орла белорепана, 
највеће птице грабљивице Средње 
Европе. Данас спада у 
најугроженије европске врсте. У 
нашој земљи гнезди се само на 
подручју Војводине, у популацији 
од 30 парова.  

Цео пројекат је покренут на 
иницијативу Планинарско – 
еколошког клуба “Соко“ чији су 
чланови обележили и маркирали 
целу стазу у сарадњи са 
Туристичком организацијом 
Панчево, а уз покровитељство СО 
Панчево. 

 
Како стићи: 
До полазне тачке (код 

манастира Војловица), вози 
градски аутобус 14, или локални 
аутобуси и комби превоз за 
Старчево, Омољицу, Иваново и 
Банатски Брестовац. Такође, може 
се доћи и пешке кроз Војловицу. 
Од центра града до манастира има 
три километара. 

До Омољичке аде (моста код 
Иванова) вози локални аутобус за 
Иваново. 

До основне школе у Старчеву 
– локални аутобус и комби превоз 
за Старчево, Иваново, Омољицу и 
Банатски Брестовац. 

Предност стазе је и то што се 
може обилазити парцијално, због 
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добре повезаности локалитета са 
градом. 

Све додатне информације у 
вези стазе могу се добити 
peksoko@yahoo.com. 

Посебну захвалност приликом 
обележавања стазе и израде инфо 
табли дугујемо Ивану Величковићу 
и екипи из Омољице. 

 

PEK Soko, Pančevo 

 

 

ДУНАВСКЕ ЧАРОЛИЈЕ 2012.  

 
Мултидисциплинарна пла-

нинарска манифестација под 
називом „Дунавске чаролије“, која 
се одржала 25-26. августа, на 
теренима Фрушке горе крај 
планинарског дома Козарица, у 
организацији ПСД “Железничар“ 
из Инђије, заинтересовала нас је са 
два атрактивна догађаја-
планинаског трчања и 
оријентиринга и покренула 
карловачке љубитеље зелених 
спортова из летње опуштености ка 
првој од бројних авантура што 
следе током наредних месеци. А 
сам почетак био је паклен. Субота 
12:00. 40 Ц степени у хладу мерено 
под тремом планинарског дома. 
Старт планинске трке са 30 
учесника у 6 такмичарских 
категорија. Најелитнија стаза је 
намењена за сениоре, од 9600 м са 
220 м успона, на којој су Шарић 
Петар и Петровић Александар 
имали велику конкуренцију како у 
такмичарима АРК “Фрушка гора“ 
из Новога Сада, тако и у једном 

делу слабоуочљиве маркацији што 
ће се одразити на Петровићев 
промашај пута на 7 км трасе, док 
ће Петар Шарић превазићи ову 
„недаћу“ и на циљ стићи други иза 
Јовановић Ненада (АРК Фрушка 
гора). Још један представник 
Стражилова, али на оној 
повољнијој, ветеранској стази од 
5600 м са 160 успона, Борислав 
Стевановић, оствариће солидан 
резултат пласиравши се на треће 
место. 

Долази недеља и дан за 
оријентиринг. Како су се 
карловачки горњокрајци зажелели 
такмичења, баш ту, у комшилуку, 
на источњаку фрушкогорја. Да 
узму у руке нову петохиљадарку и 
одмере снаге са конкурентима из 
Новога Сада, Нештина, Београда, 
Панчева и Нове Пазове. Сама 
карта у својој репрудукцији терена 
више је говорила о солидној 
основи за десетицу. То ће 
врхунским сениорима повремено 
отежати добар ритам трке. У 
осталим такмичарским 
категоријима карта је пружила  
својим бројним, читљивим, 
садржајима  терена кроз кога се 
трчало, јасну слику где се 
такмичар налази, која му је 
варијанта најпогоднија, па је на 
крају све,  кроз збир утисака, 
остварило један пријатни 
оријетиринг догађај код нас. А 
резултатски: прва места сениору 
Шарић Петру (Стражилово), други 
је Радојчић Душко (Железничар) а 
трећи  Палинкаш Саша (Нештин). 
Код сениорки победила је Ристић 
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Катица (Нови Сад), друга је 
Першић Ружица (Стражилово) а 
трећа Милутиновић Хелена 
(Београд). У екипној конкуренцији 
код сениора су победили 
планинари „Вилине водице“ из 
Буковца, друго је „Стражилово“ 
(Бауер Драгиша и Стефан) а трећи 
је београдски „ДМБ“. Код 
сениорки тријумф Карловчанки 
(Бауер Маша и Бауер Светлана). 
Друге су чланице Јеленка из 
Панчева а треће Београђанке из 
ДМБ. Одличне резултате од 
„Стражиловчана“ постигли су код 
пионира Чанковић Паја  и 
пионирка Бемилер Теодора 
освајањем првих места док је 
Ладоцки Мартина била четврта. 
Најмлађа сениорска постава 
Стражилова у саставу Першић 
Никола и Першић Милан  заузела 
је пето место. Све је то награђено 
од бројних планинара и навијача 
наступајућих друштава. Они су се 
предходно освежили на прелепо 
уређеној дунавској плажи. Са 
сетом су погледали пањ који је 
остао од оне легендарне врбе на 
којој је Перица „вравио“ погођен 
купидоновом стрелицом са 
чланицом чешког плех оркестра 
Варљивог лета 68-ме, великим 
криглама- пенушавог. Али по 
повратку у Карловце, код Шарића, 
Петровића и Бауера провејавала је 
мала сета. Нису наступили на 
турниру у одбојци, у спорту којем 
су поред оријентиринга у раној 
младости, провели бројне дане 
тренирајући и играјући утакмице 
јуниорског тима. И тако поновили 

резултат карловачких планинара из 
далеке 1955 године. Те године, 18. 
и 19. јуна на Козарици,  одржан је 
омладински слет који је требао да 
покаже снагу подмлатка пионира 
Војводине. ПСД „Стражилово“ је 
учествовало са 38 пионира и 
омладинаца и по броју учесника 
било најбројније на слету. Као 
добре комшије послали су  и 
четири коначара за уређење 
слетишта. На слету су одржана 
разна такмичења како се наводи у 
извештају “за пионире у 
планинарским вештинама а за 
омладинце оријентационо 
такмичење, такмичење у гађању 
ваздушном пушком и одбојци“. А 
резултатски са освојених првих пет 
места, подмладак „Стражилово“ је 
без сумње остварио велики успех. 
Пионири су освојили прво место у 
такмичењу планинарских вештина, 
у одбојци, стрељаштву и са 
освојеним поенима у масовности 
оствојили највише бодова у  
укупном пласману. Од могућих 
200 поена пионирска екипа у 
саставу Злоколица Влада, 
Половина Миша и Михајловић 
Петар постигла је 193. Друга 
карловачка постава пионира 
освојила је четврто а трећи тим 
пето место. У одбојци су 
учествовали активни планинари 
омладинци и освојили прво место. 
У стрељаштву су наступиле две 
екипе где је прва постава са 213 
кругова, од 250 могућих, освојила 
прво место. Друга са нешто 
слабијим поентирањем поделила је 
друго и треће место са 
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Новосађанима. У појединачном 
пласману поновио се исти успех. 
Први је био Владимир Ћулум а 
други Небојша Илић. На 
оријентационом такмичењу једна 
од три омладинске екипе заузела је 
треће место док су се остале две 
пласирале у доњем делу  табеле. 
Сви постигнути резулатати донели 
су сремскокарловчанима 88 поена, 
двоструко више од другопласирих 
инђијских железничара са 39 
поена. Али на крају долази до 
великог обрта и екипа ПСД 
“Стражилово“ бива 
дисквалификована. Образложење 
“зато што су поједини учесници 
нарушавали дисциплину“. Без 
утврђивања да ли су баш то 
чланови друштва из Сремских 
Карловаца; „без провере неке 
ствари бивају приписане нама“ 
стоји у извештају начелништва са 
закључком да је „овај слет био 
одраз наших снага и потстрек 
нашим пионирима и омладинцима 
од којих надаље можемо очекивати 
лепе резултате“. А већ за  две 
недеље, на трећем слету планинара 
Србије, које се одржало од 4-7. 
јула 1955, на Честим врелима на 
Голији, то се и реализовало. 

 
Борислав Стевановић, 

 

 

VOJVOĐANSKA TREKING 

LIGA 

 

Evo izneo bih par 
predloga/kritika, ukoliko nije ovo 
dobro mesto za tako šta, lako ćemo 

copy/pastovatи gde treba :) 
1. SEPARACIJA - Predlog da 

se na neki način izdvoje trekingaši (ili 
što ja volim reć Trekijevci - zbog 
Zvezdanih staza :) nekom trakom ili 
na neki način koji će biti vidljiv za 
sve na stazi. Dakle, da nose na sebi to 
obeležje dok trče ili brzo hodaju i da 
im ne smeta pri tome. Razlozi: 
izdvajanje od običnih planinara, 
psihički osećaj pripadnosti grupi od 
koje se više očekuje - dakle 
motivacioni aspekt. Takođe i da bi 
razlikovalo ko prilazi kom stolu 
(objašnjenje dole) 

2. VODA. Pošto treking ima 
TAKMIČARSKI karakter, očekuje se 
da će učesnici trčati, u najmanju ruku 
pokušavati što brže da hodaju, samim 
tim imaju povećanu potrošnju vode i 
hrane. Mislim da bi se pod obavezno 
trebalo obezbediti na svakih 10 km 
po 2 litra (litra se popije odmah a 
litra ponese) za svakog takmičara 
vode na OBELEŽENIM stolovima za 
Treking (dakle posebno izdvojenim 
od običnih)! Da se postave kontrolori 
koji će davati vodu samo ljudima sa 
oznakom da uzmu vodu. TO naravno 
pričamo ukoliko NEMA vode na 
izvorima ili česmama na putu na 
nekoj stazi. Ukoliko izvora ima - 
treba ih vrlo vidljivo označiti. 
Ukoliko bi se i na ovim tačkama 
davale i (po dve) male čokoladne 
bananice, ne bi bilo kraja našoj sreći 
:) Ovo stvarno vidim kao nešto što se 
ne sme propustiti da se uradi ukoliko 
se očekuje ozbiljniji odziv ljudi. Niko 
ko je normalan neće DVAPUT trčati 
30 km bez vode (na 30 stepeni). А i 
da ne kažemo da može biti ozbiljnih 
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posledica po zdravlje učesnika. Kada 
je staza nezahvalna sa strane izvora i 
česama i zahteva takve mere, lično, 
ne bi mi smetalo da se poveća 
kotizacija za takva kola da 
organizatori ne bi bili oštećeni. 

3. MEDALJE - Mislim da bi ih 
trebali davati posle svakog kola, ima 
odličan motivacioni aspekt, osećaj 
dostignuća je mnogo veći. Ne mora 
to ništa skupo i velelepno da bude, 
nešto poput subotičkih je sasvim OK. 
Lepši je osećaj kada se može nagrada  
okačiti oko vrata, nego kad se drži u 
rukama (sem kad je pehar, jel :). No, 
ukoliko se ipak od toga odustane, 
diplome u svakom slučaju ostaju, što 
se njih tiče mislim da bi trebale da 
imaju poseban odeljak (VRLO 
VIDLJIV) gde bi se upisivala 
kilometraža,  dužina staze, postignuto 
vreme kao i osvojeno mesto za 
takmičare Trekinga i to ne sitnim 
nevidljivim slovima. 

4. TREKING LIGA - Mislim da 
bi trebalo duže da traje, barem još tri 
kola da ih bude negde od 6-10 - 
koliko se već može srediti da ima 
smisla. Razlozi su da ne bi kupovali 
poene, da, ako neko ispusti neku trku 
nije kraj sveta, a ukoliko neko bude 
želeo da ide na sve, neka ide. Kao i to 
da je četiri kola malo globalno, 
želimo više :) Predlozi - Sve oko bilo 
kojih jezera je i više nego 
fenomenalno i za gledanje i za trčanje 
(Тopola npr), Bačko Gradište, Senta, 
Kanjiža, Šid, i sl.. 

5. PAUZA - Pauze bi trebalo da 
budu najmanje dve a idealno bi bilo 
tri nedelje između kola. Da, glavni 
razlog jeste novac, ali važnije je 

fizičko zdravlje učesnika. 
Pretpostavljam da je ovde veliki 
problem što se treking lepi na neke 
već postojeće manifestacije, to treba 
da rešite kako umete i znate, tu se ne 
bih mnogo mešao :) Da li da se 
možda nešto i preskoči, da se nešto 
organizuje samostalno... 

6. KNJIGA UTISAKA Za ovo 
nemam rešenje, samo skrećem 
pažnju, kao i na svakom takmičenju, i 
ovde ima ljudi koji poznaju krajeve i 
vole da skraćuju staze i obezvređuju 
celu ideju takmičenja. Palo mi je na 
pamet da možda kotrolor na samom 
kraju pita takmičare da li je sve bilo u 
redu tokom trke i da piše u neku vrstu 
knjige utisaka sve primedbe učesnika. 
Pa ukoliko se desi da mnogo ljudi 
ima komentara na jednog ili dva 
takmičara - da se diskvalifikuju ili na 
neki način sankcioniraju. Znam, nije 
idealno razmišljanje, to je problem sa 
svim takmičenjima, na žalost... 

POMOĆ - Ukoliko ima bilo koji 
način na koji bi moga(li)o da 
pomognem(o), na raspolaganju 
s(mo)am. Ima nas još par koji bi se 
odazvali odmah! 

Što se tiče pohvala, dovoljno je 
reći da se ne bih trudio ovoliko da 
pišem da nisam oduševljen celom 
idejom :) 

Osećaj trčanja po planinama je 
neverovatan osećaj slobode pomešan 
sa gusto prožimajućim osećajem 
svoje snage i mogućnosti. 
Samospoznaja koja se stapa sa 
mirisima, pogledima, bojama i 
veličinom prirode na jedinstven 
način. Odlična ideja, koja da bi se 
omasovila samo mora manje stvari da 
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ispravi. Mislim da je pilot kao pilot 
odradio svoj posao. 

Dakle, kada bi imao rešene 
sitnice, uz par sponzora, bi sa 
lakoćom mogli da ponudite Atletskim 
društvima učešće i na taj način 
povećate broj učesnika. Trail running 
je tek u povoju kod nas, i na Vama je 
da ga pionirski sprovedete kako treba 
:) 

Eto, toliko za sada od mene, ako 
se setim još nečeg, dopišem. 

 
Edvard Halas 

 

 

КОМОВИ У ЗИМСКОЈ ПРИЧИ 

 
Комови… У месецу марту већ 

пар година уназад идемо на исту 
планину, али са ње се враћамо 
испуњени, задовољни, пуни неких 
нових прича, дружења и понајвише 
са новим, свежим искуством. 

Како да прича, добије пуну 
слику и ово путовање из Новог 
Сада, преко Фрушке Горе, Ваљева  
(између Повлена и Маљена), 
Ужица, Златибора, Пријепоља, 
Бјелог Поља, Берана и ноћне 
вожње у Андријевицу стижемо 
рано ујутро нешто после 05 h. 
Јутро чекамо дремајући у ауту. Не 
задуго смо се нашли у окружењу 
последњих кућа у непосредној 
близини превоја Трешњевик (1573 
мнв) где нам је Драган рекао да 
пут до Трешњевика није чист… 

Избора није било пуно… 
морало се у снег и пртину коју смо 
једва чекали. Придружују нам се 
наши стари пријатељи Свето и 

Микша са Нешом из Ниша. 
Паковање је завршено, ранци на 
леђима и може да се пође јер је већ 
09 h, а ми смо на 1256 мнв. 
Пресецањем неколико кривина и 
пута који је потпуно у снегу 
правимо паузу у 11:30 код Савине 
кафане на превоју Трешњевик. До 
сада није било проблема, 
пропадало се није уопште, јер је 
снег био чврст и залеђен. 

Продужавамо даље пут 
Штавне, снег је мекши и под 
теретом на леђима и до 30 кг, 
пропадало се… Наравно на 
крпљама и турно скијама нису се 
осетили проблеми меканог снега. 
Око 13:15 пред нама се указао 
први катун а после доласка осталих 
и ватра у катуну је постајала све 
јача. Распакивање је почело. До 
краја дана су дошли остали 
течајци, помоћни инаструктори, 
као и Гоца и Војислав Шкрбић 
који је уједно и организатор 
зимског алпинистичког течаја. 

Јутарњи призор није 
приказивао најбољу слику Штавне 
(1750 мнв). Тај први дан свакако је 
протекао у одмору од доласка и 
дружењу са нашим домаћинима. 
Полазници, тј курсисти имају 
предавања у преподневним сатима. 
Реч по реч, прича по прича… 
сетили смо се многих ствари од 
ранији година, а уз поподнено 
дружење са Ацом Бабовићем време 
у катуну пролази јако брзо. 

Још једна ноћ у топлини 
катуна пролази. Ујутро нема 
потребе за навијањем сата, буђење 
уз тихо шушкање по стварима и 
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ложење ватре добар је знак да је 
јутро већ увелико свануло. Време 
мало боље… Биће изгледа да 
идемо напоље. 

После доручка и две три туре 
чаја излазим напоље на турно 
скијама, пут оближњег врха изнад 
Штавне, Шанчеви 1826 мнв. Уз 
пут обилазим течајце у Кобиљем 
долу који су почели са вежбама у 
снегу. До краја Штавне видљивост 
није баш најчистија, али убрзо 
долазим до раскрснице подно 
Васојевичког кома, за Међукомље. 

Немогуће кретање 
маркираном (летњом) стазом за 
Међукомље морао сам заменити 
кретањем по проређеној шуми која 
је затрпана са два метра снега. 
Мало ниже од летње раскрснице 
пролазим место где је одвајање 
летње стазе за Љеворечки Ком. Јак 
ветар и магла која постаје све 
гушћа били су разлог због којег 
сам се са 1900 мнв почео враћати, 
истим путем до Штавне. Остатак 
дана проводим у одмору и плану за 
наредне дане. 

Јавио се и наш другар 
Грегус... Рано ујутро сам пошао 
њему у сусрет. Наравно, опет на 
скијама не би ли му колико 
помогао око терета. Већ око 11:30 
h били смо на доручку у катуну. 
Време се поправља. Уз пут смо 
видели Комове. 

Неизбежно скијање са 
Микшом. Морали смо стазу прво 
да утабамо, а потом спуст поред 
катуна. Повратак назад према горе 
био је спор и занимљив, ишли смо 
скију пред скију. У посети села 

Крајишта, и родној кући Аце и 
Воје Бабовића, значило је 
спуштање на 1000 мнв. 

 Спустио сам се преко 
Милановеца, кроз шуму 
пресецајући пут на неколико места. 
Уз велику стрмину која води до 
подно Кома, стиже се до другог 
широког шумског пута, а њиме се 
за 20-ак мин стиже у Еко катуне на 
Штавној. Пре мрака следи одмор 
од напорне туре. 

Како ствари и време говоре… 
сутра нас очекује успон на 
Љеворечки Ком. Унапред спреман 
ранац као и опрема која је 
потребна цепин, дерезе, уже (од 
Требињаца)… За сутрашњи успон, 
пакујемо се до касно. Све је 
спремно, крећемо ујутро око 06 h. 

Наш полазак померио се за 
цео сат, магла је толико густа да се 
од катуна до катуна, а камоли до 
почетка Међукомља, не види. 
Губимо висину, прелазећи по 
Штавној спуштамо се све до 
Међукомља одакле се слика мало 
поправља. Настављамо даље до 
катуна Љубан. 

Одлуку за доручак доносимо 
у право време, уз пријатан боравак 
и кратку паузу у кућици, 
договарамо план за даље. Радио 
везом поздрављамо остатак 
течајаца који су у послу, копају 
вучије јаме. После паузе, 
оријентација по магловитом терену 
је баш за несташне дечаке који 
имају ГПС. Напредујемо према 
гребену, али терен је све 
незгоднији за турно скије. 

Заједничком одлуком 
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завршавамо успон на 2020 мнв, тј. 
враћамо се… од успона на врх 
свакако не би било ништа. Турно 
смук на 1500 мнв, по истим 
траговима. Морам признати поред 
свега највише је пријало 
спуштање. 

Комови су овог пута показали 
мало суровију страну, али то није 
трајало дуго јер смо при спуштању 
у Међукомље имали сасвим 
другачију слику Васојевачког 
кома. Испод и изнад нас небо је 
бивало све ведрије уз преклапање 
облака које је ветар разбијао од 
оштре високе стене Међукомља. 
Помислили смо “сада на врх”! 
Стварно је било касно за било 
шта!!! Фотографисање је овај 
моменат учинило вечним. Ми смо 
по расквашеном и полумокром 
снегу пролазили према Штавној уз 
повремено пропадање и лепљење 
снега за скије, крпље… 

Дан после неуспешног 
покушаја излазка на врх треба 
препустити квалитетном и 
активном одмору. Пошто време 
свакако није дозвољавало да се 
промолимо напоље уз наше течајце 
је увек занимљиво. Поподневно 
скијање унаоколо катуна је један 
од добрих момената за активан 
одмор. Тек пошто је домаћи хлеб 
стављен да се пече, замирисале су 
“Светине приганице”. Иначе, 
Света је одличан кувар који у 
повратку кући чим приђе 
Трешњевику једноставно заборави 
све те кулинарске манире. 

Пошто је време пролазило 
брзо јасно нам је било да нешто 

треба и пењати. Негде после 
шестог дана нашег боравка 
планина се смиловала на нас. 
Успон на Васојевички ком заједно 
са течајцима била је прилика да се 
нешто уради после толико 
покушаја и лошег времена. 

Непосредно пред сам почетак 
успона, провера и намештање 
дереза, течајци се навезују. 
Пењање са њима било би доста 
спорије. Због тога Иван и ја 
пењемо сами течајску смер или 
смер “Ц”. Излазом из кулоара, 
видели смо да смо много даље 
стигли него било ко од навезних 
течајаца, самим тим и на самом 
Васојевичком врху 2460 мнв били 
смо у 12:15, уживајући у погледу 
на све стране који се пружао од 
Хајле, Проклетија, Орјена, 
Дурмитора, Сињајевине, 
Копаоника, Бјеласице… па чак и 
до Маглића и Биоча у Босни. 

Уживању у бескрајном 
пространству никада краја… 
заслужени одмор и дужа пауза, 
будиле су нове идеје и авантуре. 
Продужили смо гребеном даље 
према Баванском врху. Времена за 
пречење Комова није било али је 
идеја постала много јаснија за неки 
други пут. 

За повратак од гребена до 
врха па назад до Штавне требало је 
доста снега згазити али низбрдо… 
Течајце сустижем заједно са 
Иваном пред долазак на Штавну. 
Остаје нам ручак у топлом катуну, 
полагање и уједно и завршетак 
курса. Што није значило и одлазак 
кући. Наредних неколико дана 
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најављено је ведро и сунчано 
време погодно за пењање. 

Дан за поздрав је био пред 
спавање јер, пењење Кучког кома 
захтева и одмор. Док су неки 
одлазили са Комова, Тони, Иван и 
ја смо долазили у срце Комова. Из 
Међукомља смо зимском стазом 
пењали највиши врх на овој 
прелепој планини, Кучки Ком 2484 
мнв. 

Мало смо касније кренули па 
нас је дуж целог пута пратио 
нешто мекши снег. Мени није 
правио проблема јер сам ишао на 
турно скијама. Постепено смо 
савлађивали и километре и 
надморску висину. Где год да 
погледаш призор је фантастичан, 
нестварно окружење, снежна 
белина коју краси стрма и избачена 
стена. Све до под сам врх Кучког 
кома, ишли смо појединачно, сами 
за себе. Турно скије више нису 
биле потребне јер на 84 м висинске 
разлике, која се савлађује у навези, 
једва да је било места и за нас 
тројицу. 

Навезали смо се подно самог 
почетка успона, према оштрим 
гребенским литицама, до самог 
врха. Пењање није захтевало 
много, али сам приступ је веома 
озбиљан и опасан, поготово у делу 
дана када је већ све почело да се 
безмало топи под ногама. 

Сигурним и за нас сваким 
успешним кораком успон 
завршавамо ходајући у навези по 
гребену до самог врха. За пењање 
самог гребена потребно је било 
нешто око 2 h : формирање навезе, 

безбедно пењање, ходање по 
гребену. У 13:30 освајамо врх. 
Безбедан силазак уследио је после 
кратког сликања и уживања у 
погледу. Ако заборавимо неке 
ситне проблеме све је прошло у 
најбољем реду. 

Олакшавајућа околност је 
турно смук подно Кучког врха, са 
висине 2400 мнв. Толико успона и 
пењања се заборави само једним 
спустом у Међукомље. 

Наравно да спуст није заправо 
спуст, јер на оваквом терену подно 
Кучког кома постоји доста 
опасности од залеђених делова, 
камена па и лавинозних терена. 
Веома је важно одабрати прави пут 
за доле… Остатак мање проходног 
дела кроз шуму скије су биле 
транспортоване на ранцу јер смо 
пред сам мрак стигли на почетак 
Штавне. 

Око 19:30 стижемо у катуне. 
Умора доста, причи никад краја а 
одмора за сутра све мање. На реду 
је Љеворечки ком, са другарима 
који су прибавили храну за 
наредна два дана којима 
продужавамо боравак на 
Комовима. 

Уморни од целодневног 
пењања, веома радо препричавамо 
нашу авантуру од данас. Све то уз 
договоре и план за сутрашњи 
успон на Љеворечки Ком 2469 мнв. 

Слика и услови за пењање 
овога пута били су много 
повољнији. У само свитање и 
излазак сунца ми смо већ били у 
Међукомљу и на катуну Љубан. 
Јачи ветар нам је дувао у лице, на 
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појединим леденим плочама 
одлучујемо да се навежемо. 
Пењање у навези значило је 
спорије али знатно сигурније 
пењање према врху. Наравно да су 
наши нови течајци имали још 
једно ново искуство. 

Све је изгледало тако добро, 
велики нагиб терена, чврст снег, 
кулоар на којем смо наишли на 
ледене плоче, две навезе које 
подједнако добро напредују… 
Немогуће да после тога може да се 
зачује: “па ово није врх…ено га 
тамо”! 

Пут којим смо пењали водио 
нас је на северни део Љеворечког 
врха, са њега једноставно није 
изводљиво пењати даље. Са 
обзиром да смо сви на том врху 
били први пут, то је био наш 
Љеворечки Врх. Наравно, 
задовољили смо се добрим и 
квалитеним пењањем. Безбедно 
спуштање са врха, урадили смо са 
неколико абзајла, до безбедног 
самосталног спуштања. 

Неко брже, неко спорије а 
неко због проблема за ужаријом 
мало касније силази са нама новог 
али веома доброг врха за пењање. 
Да смо планирали пењење на тај 
врх сигурно нико не би био 
заинтересован, али зато сада 
можемо слободно рећи да за 
следећи пут знамо сигуран пут на 
Љеворечки врх. 

Сви заједно окупили смо се у 
незаобилазном катуну пред силазак 
у Међукомље и један за другим 
упутили према нашим катунима. 
Ипак било је опет цепања колоне, у 

неколико наврата долазимо једни 
за другима. 

Да пењања није било доста, у 
оваквим предивним теренима и 
условима који су једноставно били 
савршени, потврђује и још један 
одлазак на Кучки врх. Пошли смо 
ујутро нешто око 04 h. Небо је 
било подељено, са југа ведро, али 
још увек мрачно, а са севера 
светло али тмурно од облака који 
наилазе. Ветар је додавао још 
једну сумњу да од овог пута нема 
ништа осим доручка у Међукомљу. 
Пред сам улазак у зимску стазу 
време је било мирно и за 
квалитетно пењање није било 
никаквих проблема. Веома брзо 
напредујемо, добијамо на висини. 
Навеза је била неизбежна на 
уласку у куолар на 2400 мнв, ветар 
је дуж целог гребена и на самом 
врху дувао јако. 

Осигурани при пењању, из 
два цуга и ходању по гребену у 
навези стижемо на врх око 11 h. 
Кратка пауза за фоткање и 
записивање у књигу. Овога пута 
при силаску у абзајлу, као за вежбу 
користио сам “печурку’’, док су 
Давор и Јелена користили 
сидриште. При спуштању снег је 
био доста расквашен и  лепио се за 
дерезе, али спуштање је ишло 
лагано и брзо. 

При повратку су лавине 
учиниле свој део посла, безопасно 
за нас али у то доба дана постојала 
је свака опасност. Сигурним путем 
и са доста умора, који тек сустиже 
после клопе у катуну, осећам да је 
за овај пут стварно било доста. 
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Време и дани које смо 
провели на Комовима оправдали 
су сваки метар, километар и дан 
прелазећи са врха на врх, ужетом 
или без њега, скијама горе или 
доле… Комови су и овога као и 
сваког пута били наши пре свега 
добри домаћини, уживали смо у 
боравку, пењући ове безмало 
дивље врхове у зимској причи… 

После једанаест дана 
полазимо кући гледајући за 
врховима. Спуштање до 
Трешњевика и кола оставио сам за 
крај још једном на скијама. 
Поздрављање у Андријевици са 
нашим добрим пријатељима и 
домаћинима, полазимо у подне пут 
Рожаја, Н. Пазара до Новог Сада. 
 

Жељко Дулић 

 

 

10. BUKOVAČKI MARATON 

 

Pre nego što počne jesen i sunce 
zameni kišni i nešto hladniji period 
koji odgovara trkačima ali ne toliko 
ljubiteljima prirode, svi oni imaju još 
jednu priliku da provedu vikend van 
grada i uživaju ponovo u lepotama 
Fruške gore. Kažem ponovo jer 
većina biciklista, trkača, planinara i 
pešaka vezuje ovu planinu za 
Fruškogorski maraton koji se odvija 
na proleće i predstavlja jedan zaista 
jedinstven događaj na našim 
prostorima. U poređenju sa njim 
Bukovački maraton deluje kao mlađi 
brat koji se trudi da dođe do izražaja i 
skrene pažnju na sebe, iako ga većina 

ne shvata onoliko ozbiljno koliko 
mislim da zaslužuje. 

Ove godine Bukovački maraton 
dobio je status republičke akcije. 
Biću iskren i reći da nisam 
najsigurniji šta to tačno znači u 
praktičnom i organizacionom smislu, 
da li veći budžet ili podršku 
organizacija kao što je Gorska služba 
spasavanja, ali ono što primećujem je 
da se i dalje najveći teret sprovođenja 
jednog ovakog događaja svodi na 
nekolicinu dobrovoljaca koji su 
spremni da žrtvuju svoje slobodno 
vreme kako bi ostalima akcija prošla 
što lakše i glađe. Pre dana održavanja 
potrebno je proći stazama i očistiti ih, 
ucrtati planinarske oznake kako se 
ljudi ne bi gubili, odštampati prijave i 
knjižice, i onda na sam dan primiti 
sve goste, prijaviti ih i dočekati na 
kontrolnim tačkama i konačno na 
cilju. I sve naplatiti tačno nula dinara, 
s obzirom na to da je učešće 
besplatno. Moj klupski drug Goran 
već godinama ne učestvuje sa nama 
na sličnim akcijama jer je njegov 
zadatak da bude čistač staze, kada su 
svi trkači i pešaci odavno završili. Ne 
znam, gajim ogromno poštovanje 
prema tim ljudima… 

Na startu se pojavio rekordan 
broj učesnika, preko 1.300, što je više 
nego za trećinu više od najveće 
posete proteklih godina. Toliki broj 
izazvao je i redove prilikom prijava, i 
gužvu, ali je trka svejedno krenula na 
vreme. Nešto pre početka srećem 
Nikolu, u tom trenutku jedinu osobu 
pored mene za koju znam da je došla 
da trči veliki maraton (48km, pored 
njega postoje staze i od 7, 15 i 
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35km), i dogovaramo se da krenemo 
zajedno jer njemu ne smeta toliko 
moj nešto sporiji tempo koliko mu 
znači društvo na stazi. Ubrzo nam se 
pridružuje i Miki, koji mislim da se 
na licu mesta odlučio da nas prati, 
tako da smo praktično celu dužinu 
pretrčali skupa. 

Prvih nekoliko kilometara 
konstantno smo sustizali one koji su 
odlučili da sa starta krenu ranije. 
Malo sam podeljen po ovom pitanju. 
Sa jedne strane deluje mi sebično da 
neko da sebi za pravo da se odvoji 
kako bi izbegao gužvu dok ostali 
kroz istu moraju da se proguraju, dok 
sa druge ne mislim da ljudi to rade 
zbog rezultata ili kako bi stekli 
prednost na trci, već je to 
jednostavno stvar komfora. Svejedno, 
nije prijatno zaobilaziti osobe sa 
rančevima na uskoj stazi dok u isto 
vreme sa leđa dolaze biciklisti kojima 
je makar zbog sigurnosti kako njih, 
tako i ostalih učesnika bilo potrebno 
dati prednost prilikom starta. 

Prvih nekoliko kontrolnih 
tačaka vode uglavnom blagim 
usponom sa nekoliko strmih deonica 
ka TV Tornju, na kojem se odvajaju 
staze srednjeg i velikog maratona. 
Odatle skretanje vodi ka Novom 
Hopovu, koje će se nekima pokazati 
komplikovanijim nego što su 
očekivali. Pošto smo se spustili sa 
vrha i overili kontrolne tačke Novo i 
Staro Hopovo, počinjemo ponovo da 
srećemo druge učesnike, ali koji 
ovoga puta idu nama u susret. Do tog 
trenutka ostavili smo pešake 
kilometrima iza sebe i jedini 
saputnici bili su nam biciklisti sa 

kojima smo se stalno mimoilazili, 
prestižući ih na usponima dok su oni 
nas ostavljali iza sebe na 
nizbrdicama. I sada odjednom 
ponovo pešaci, a nismo ih očekivali 
sve do ponovnog uspona na TV 
Toranj. Ispostavilo se da su mnogi 
promašili skretanje ka Novom 
Hopovu tako da su kontrolne tačke 9 
i 10 overili obrnutim redom, pritom 
morajući da se vrate putem kojim su i 
došli i preskačući čitavu deonicu 
preko Iriškog venca. 

Spuštanjem od TV Tornja ka 
manastiru Grgeteg, praktično se silazi 
sa Fruške gore i izlazi na, bar što se 
mene tiče, najnaponiji i najdosadniji 
deo maratona – oko šest kilometara 
po ravnom, otvorenom putu, po 
najtoplijem delu dana, bez hlada, dok 
se oko vas kilometrima ne pruža ništa 
osim sprženih stabljika kukuruza. Na 
to treba dodati još jednu veoma bitnu 
stvar. Bukovački maraton nije trka u 
pravom smislu reči. Organizator ne 
obezbeđuje okrepe već se 
podrazumeva da učesnici sami sa 
sobom nose vode i hrane koliko misle 
da im je potrebno. Ali i pored toga za 
očekivati je da na nekoliko mesta duž 
staze postoje tačke na kojima se 
zalihe vode mogu obnoviti. To i jeste 
slučaj, zato trasa i vodi pored 
nekoliko manastira sa javnim 
česmama, ali organizator ne može da 
računa sa tim da sveštenici uskrate 
vodu žednim prolaznicima kako ovi 
ne bi ulazili u kratkim pantalonama i 
majicama u manastir što se ponavlja 
iz godine u godinu. I tako imate 
situaciju da na 35 stepeni morate da 
nastavljate žedni i molite ljude na 
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privatnim posedima da vam natoče 
malo vode zato što se oni od kojih 
očekujete da pokažu najviše milosti i 
sažaljenja ponašaju bahato kao da je 
to njihovo privatno vlasništvo. Nije u 
redu generalizovati, nisu svi takvi, ali 
ne mogu a da ne primetim ironiju da 
trku otvara svešteno lice želeći 
dobrodošlicu svim posetiocima, dok 
se u isto vreme zavrtanjem česmi 
pobrine za to da ljudi dobro razmisle 
da li će se i sledeće godine odlučiti da 
dođu. 

Od manastira Krušedol vodi 
blagi ali dugačak uspon do Velike 
Remete, a zatim oštar dalje ka 
Brankovom grobu. U jednom 
trenutku, otprilike na mestu na kojem 
se spajaju staze osnovnog i 
srednjeg/velikog maratona, počinje 
prelep, valoviti put kroz šumu koji 
me po mnogo čemu podseća na 
Košutnjak. U tom trenutku prešli smo 
oko 40 kilometara, ali odjednom 
dobijaš neku snagu da pružiš korak, 
malo ubrzaš i ne dozvoliš uzbrdicama 
da te savladaju. Nekako taj osećaj 
poznatog i skorog kraja trke dovoljan 
je da izvuče iz tebe rezerve za koje si 
mislio da su odavno potrošene i 
pogura te ka cilju.  

Od Brankovog groba sledi strma 
nizbrdica ka Stražilovu, a nakon 
kratkog uspona i poslednja ka samom 
Bukovcu. Na cilj stižemo zajedno, 
deleći drugo mesto (ispred nas je bio 
samo Uglješa koji je postavio rekord 
staze i biciklisti), ali opet 
džentlmentski predajemo knjižice 
onim redosledom kojim smo stigli, i 
kako nam se čini da bismo i inače 
završili. U stvari, ne znam, tokom 

cele trke razmišljao sam o tome kako 
smo sva trojica različiti tipovi trkača. 
Miki je pravi planinar, jak kao stena, 
snažnih nogu, koji nam na usponima 
lagano pobegne ali ga zbog građe 
nizbrdice sprečavaju da pusti noge i 
prati naš tempo. Nikola je tipičan 
planinski trkač, konstantnog koraka 
bez obzira na nagib, ali često previše 
fokusiran na samo trčanje da prati 
oznake koje označavaju stazu. 
Jednom prilikom rekao je nešto što 
mi i danas mami osmeh: „Previše 
uživam u prirodi. Imam osećaj da bih 
radije krenuo najlepšom stazom nego 
onom ispravnom, a nekad mi se desi 
da to i uradim.“ A opet, ja sam 
maratonac, mentalno jak i izdržljiv, 
ali trke na ravnom i treninzi u gradu 
čine da me uzbrdice jednostavno 
pojedu. Kao grupa bili smo sjajni, 
kao pojedinci, veoma me zanima 
kako bismo prošli. Proverićemo već 
neke naredne godine.  

Bukovački maraton ne 
objavljuje rezultate već samo 
statistiku trke. To je donekle i 
razumljivo, ovo je ipak više 
planinarska akcija nego planinska 
trka i rezultati su posve u drugom 
planu, iza posećenosti i procenta 
uspešno pređenih staza. I ostaje nada 
da će i sledeće godine pasti rekord u 
posećenosti, jer mislim da su ove 
akcije mnogo potrebnije nama, nego 
što sami organizatori od njih imaju 
koristi. 

 
Ivan Simić 
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NESREĆE U HIMALAJIMA u 2012. 
 

Datum Ime Država Uzrok smrti 
Mont Everest    

20.05.2012. Ralf D. Arnold Nemačka Povrede od pada 
20.05.2012. Juan José Polo Španija Iscrpljenost 
20.05.2012. Ha Wenyi Kina Iznenadna smrt (nepoznat uzrok) 
19.05.2012. Song Won-Bin Južma Korea Pad posle jake visinske bolesti  
19.05.2012. Shriya Shah (32) Kanada Iznenadna smrt (nepoznat uzrok) 
19.05.2012. Dr. Eberhard Schaaf Nemačka Visinski edem mozga 
21.04.2012. Namgyal Tshering Nepal Pad u pukotinu 
20.04.2012. Ramesh Gulve Indija Kap dok je bio u Kampu 2 
19.04.2012. Karsang Namgyal Nepal Incident povezan sa alkoholom u BC 
05.04.2012. Dawa Tenzing Nepal Kap dok je bio na Khumbu ledopadu 
K2    

6 2.2012. Vitaliy Gorelik Rusija Promrzline, srčana insuficijencija 
Lotse    

21.05.2012. Milan Sedlacek Republika Češka Iscrpljenost 
Manaslu    

23.9.2012. Christian Mittermeyer Nemačka Lavina 
23.9.2012. Dawa Dorje Sherpa Nepal Lavina 
23.9.2012. Alberto Magliano Italija Lavina 
23.9.2012. Marti Roig Gasull Španija Lavina 
23.9.2012. Ludovic Challeat Francuska Lavina 
23.9.2012. Catherine Ricard Francuska Lavina 
23.9.2012. Phillippe Lucien Bos Francuska Lavina 
23.9.2012. Rémy Lécluse Francuska Lavina 
23.9.2012. Fabrice Priez Francuska Lavina 
11.5.2012. Jafar Naseri Iran Nepoznato (nestao) 
Anapurna I 

5 maj 2012. Tibor Horváth Mađarska Lavina 
Gašerbrum I    

15.03.2012. Gerfried Göschl Austrija Nestao 
15.03.2012. Cedric Hählen Švajcarska Nestao 
15.03.2012. Nissar Hussain Pakistan Nestao 
Brod Pik 

31.07.2012. Muhammad Baqir  Tibet Pad 
31.07.2012. Susan Hofmann Republika Češka Nestala 
 

Priredio 

Milivoj Erdeljan 


