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7. поход „Карађорђевим стопама“
- ИЗВЕШТАЈ –
У суботу, 24. априла 2010. године, на подручју Радовањских брда код Велике Плане,
одржан је 7. поход „Карађорђевим стопама“, традиционална планинарска акција Планинарског
савеза Србије, у организацији Планинарског друштва „Врбица“ из Велике Плане.
И ове године, поход је изведен у склопу обележавања Дана општине Велика Плана.
Након евиденције учесника, на поход се кренуло око 9:30. Учесници су могли да
одаберу за пешачење једну од три стазе, у складу са својим физичким могућностима и
интересовањем:
- основна стаза „Карађорђевим стопама“ која обухвата 4 контролне тачке – Врбица 227 m,
Манастир Копорин 148 m, Радовањски луг 163 m и Манастир Покајница 162 m, укупне
дужине око 16 km и укупног успона око 400 m;
- мало напорнија стаза која сем наведених контролних тачака обухвата и успон на Караулу
(297 m), највишу коту општине Велика Плана и Подунавског округа са које се широко
сагледавају басен Јасенице, као и планине Рудник на западу и Бељаница и Хомољске
планине на истоку. Ова стаза је укупне дужине око 22 km и укупне висинске разлике око
600 m у успону;
- лагана стаза која обухвата само контролне тачке 1 и 4 (Врбица и Манастир Покајница)
укупне дужине око 8 km и успона од 100 m. Кретање овом стазом започело је нешто
касније, око 11:00.

Полазак на поход

Први успон

Након успона на Врбицу који траје око 30 минута, планинари су, најпре асфалтним, а
затим пољским путем, наставили до Радовањског валога и даље долином Копоринског потока и
око 11:45 сати стигли до Манастира Копорин. На деоници непосредно испред Манастира Копорин,
Копорински поток (поред којег се пружа стаза) имао је нешто више воде него обично, па је било
потребно нешто више пажње у кретању.
У лепо уређеном манастирском комплексу учесници похода су се одморили и
разгледали цркву из 1402. године у којој је, претпоставља се, сахрањен Деспот Стефан
Лазаревић.

Спуштање у Радовањски валог

На прелаз преко потока чека се ред

Гудуре Копоринског потока

Одмор у Манастиру Копорин

Након одмора од једног сата, планинари су стазом која се пружа преко косе Самарић,
долине Рибник и Момајске косе око 14:45 стигли у Радовањски луг. На половини ове деонице, код
локације планинарског дома у изградњи, организатор је обезбедио освежење (лимунаду). У
Радовањском лугу учесници похода су се упознали са историјским значајем Радовањског луга и
догађаја који се у њему десио (убиство Карађорђа).
До Покајнице која је удаљена нешто мање од сат пешачења, учесници похода су
стигли нешто пре 16:00.

Спуштање са косе Самарић

Освежење на Момајској коси

Група која је ишла на Караулу имала је нешто краћи одмор код Копорина и већ око
12:30 кренула ка овој коти. Група је на овај врх стигла око 14:00 где се након краћег задржавања и
овере успона кренуло ка Радовањском лугу у који је група стигла око 15:30 да би око 16:30 стигла
до Покајнице и завршила поход.
Одавде су обе групе аутобусима пребачене до почетне тачке похода.

Манастирска шума

Одмор испод Момајске косе

Радовањска брда

На 14. километру

Група која се кретала лаганом стазом кренула је на поход око 11:00 и након успона на
Врбицу и обиласка Манастира Покајница, пешице се вратила до Дома омладине у Великој Плани
око 14:00.
На завршетку похода, код Дома омладине у Великој Плани, био је организован ручак
за све учеснике похода, и том приликом додељене су захвалнице друштвима учесницима акције,
најстаријем и најмлађем учеснику акције, као и освајачима знамења поводом пет пролаза и
учешћа на походу „Карађорђевим стопама“. Захвалнице су, испред главног покровитеља акције
Општине Велика Плана, уручили господин Дејан Шулкић – председник Општине, Господин Душан
Марић – народни посланик и господин Миодраг Шкорић – заменик председника Општине.

Ручак код Дома омладине

Уручење штапа за учешће на 5 похода

На целом походу је било 170 учесника из 13 планинарских друштава и других
организација:
- Челик, Смедерево
- ПТТ, Београд
- Јасеница, Смед. Паланка
- Браничево, Пожаревац
- Рунолист, Јагодина
- Брђанка, Алексинац
- Победа, Београд
- Копаоник Београд
- Рудник, Горњи Милановац
- Гора, Крагујевац
- Бељаница, Свилајнац
- Врбица, Велика Плана
- извиђачи Велика Плана

15 учесника
13 учесника
17 учесника
1 учесник
8 учесника
5 учесника
44 учесника
20 учесника
9 учесника
8 учесника
2 учесника
25 учесника
3 учесника

Организатор је учесницима који су 5. пут походили стазу „Карађорђевим стопама“
доделио знамење поводом пет пролаза (штап са угравираним симболом акције и овереним
редним бројем) планинарима који су по пети пут учествовали на походу и прешли стазу:
-

009 Љиљана Ковачевић, ПД Врбица Велика Плана
010 Ирена Џикић, ПД Врбица Велика Плана
011 Дарко Ивановић, ПД Врбица Велика Плана

Овом приликом, уручене су категоризације спортистима из ПД Врбица за 2009.
годину, и то:
-

Дејан Ђорђевић, врхунски спортиста националног разреда
Драгица Коцић, спортиста сениор 1. категорије
Гоган Коцић, спортиста сениор 1. категорије

У организацији акције учествовали су:
-

Жељко Ковачевић, руководилац акције
Дејан Ђорђевић, техничка припрема
Вук Ковачевић, Добрица Дабовић, Драгица Коцић, водичи основне стазе
Жељко Ковачевић, Гоган Коцић, водичи напорније стазе
Радован Кнежевић, водич лаке стазе
Горан Јелача, руководилац логистике
Снежана Милосављевић, евиденција учесника
Виолета Јовановић, дистрибуција дневника
Ненад Динчић, Бобан Бојковић, Ненад Радојковић, Бранко Гошић, дистрибуција
хране и пића
Ивана Јовановић, Ирена Џикић, овера дневника.
Руководилац акције
Жељко Ковачевић

Врбица, 227 м

