ВОДИЧ ИЗЛЕТА И ПОХОДА ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ БОРИВОЈЕ ВЕЉКОВИЋ М.Б.020

ИЗВЕШТАЈ СА ПЛАНИНАРСКЕ АКЦИЈЕ у Грчкој 24/25.06.2014.
Датум:------------------------------------ 24/25.06.2014.године
Време проведено на стази:----- од 15:30/19:30 + сутра дан од 07:00/18:00 = 15 часова
Планина:--------------------------------- Олимп / Грчка
Назив акције:---------------------------- ОЛИМП 2014
Организатор акције:------------------- ПД Нова Горица из Словеније и
ПСД „ Поштар“ Нови Сад
Вођа пута:------------------------------- Дарко Божић ПД Нова Горица
Водич успона: ------------------------- Боривоје Вељковић ПСД „ Поштар“
Освојен врх:---------------------------- Митикас 2918м, Сколио 2912м и Скала 2866м
Висинска разлика успона:--------- исходиште – паркинг Приониа 1100м, вр = 1818м
Висинска разлика силаска:----------- силазак на паркинг Приониа 1100м, вр = 1818м
Препешачено Км:----------------------- 24 Км
Број учесника:--------------------------- 46
(46 до дома „А“,43 до Сколиа и Скале, 38 до врха Митикас)
Опис акције: Група од 51 планинара приспела је аутобусом из Бугарске
после успона на Рилу и Пирин планину до Пиерије у Литохоро. Били су на
врховима: Риле, Мусал 2925м и Пирина, Вихрен 2914м. Око 14:30 стигли су
у Литохоро. Ја сам их чекао, пошто сам претходно стигао возом до
железничке станице Литохоро па препешачио око 7 км до центра Литохора.
Полазак из Литохора аутобусом до Литохора до паркинга Приониа 1100м.
На извору сипамо воду и флашице. Очекује нас успон од око 7км за око 4
часа хода.Са паркинга пешице до пл. Дома „А“ на 2100м кренули смо око
15:30 часова. Снимак за успомену испред водопада реке Енипеје
Сутра, устајемо рано око 06.00 часова и после доручка крећемо ка
врховима Сколио 2911м и Скала 2866м и Митикас 2918м највиши врх
Олимпа. Дивно јутро. Сунчано време са благим ветром. Окуплјамо се
испред Дома. Око 07:00 часова крећемо ка врховима Олимпа. Сунце је све
јаче. Како добијамо висину тако и ветар појачава ударе. Група је компактна.
Колона је као змија. Вијуга уз стрму падину Скалепадином вртаче. Сви су
задоволјни темпом и одморни стижу на врх Сколио. Честитамо једни
другима и сликамо се за успомену са заставама ПД Нова Горица, Словеније
и Планинарског савеза Србије. Наставлјамо ка Скали. Сви су спремни зада
наставе успон ка врху. НЈих петоро одустају. Договор је да се вратимо
истим путем назад а да најспремнији наставе далје са врха кроз кулоар ка
Дому. После кратке анализе станја у групи доносимо одлуку Дарко и ја да
сви који желе до врха кружном стазом кроз кулоар сидју са врха како се
група неби делила. Нисмо погрешили. Добро су опремлјени и медјусобно
спремни да помогну. Успели смо. У 12:00 часова били смо на врху. Велика

радост и задоволјство због безбедног успона.. Фотографишемо се. Враћамо
се низ кулоар, по крушлјивим стенама као низ нос. Окупљамо се на стази у
дну кулоара. У колони настављамо ка Дому. Они који су стигли пре нас
дочекују нас речима добродошлице уз честитке за успон до врха и назад.
После кратке паузе наставлјамо низбрдо ка паркингу до Прионије. У кањону
реке Енипеје испред водопада где смо направили први снимак дочекао нас
је Дарко са расхлађеним домаћим вином. Донели су вино из Словеније за
ову прилику. Завршавамо око 18 часова. Аутобусом крећемо ка хотелу.
Атмосфера је весела. Сви су раздрагани због великог успеха. Како су рекли
Зевс, врховни бог са Олимпа и Аполон, бог сунца, били су нам наклоњени.
У Скотинустижемо на вечеру и удобан смештај у хотел ОРФЕАС око 19:30
часова.
Учесници:
- Поштар Н. Сад.............................................. 1 - Боривоје Вељковић +
- Планинско друштво Нова Горица из Словеније.............................. 46
Оверава водич успона:
Боривоје Вељковић

Фотографије су снимили чланови ПД НОВА ГОРИЦА

