ИЗВЕШТАЈ О ИСПЕЊАНОМ ПРВЕНСТВЕНОМ СМЕРУ

Место пењања:

Хајла / Црна Гора

Датум пењања:

22. 12. 2018. године

Врста смера:

ЗИМСКИ смер ( снег, лед, микс )

Први пењали:

Денис Ивановић

( алпинистички одсек Нови Сад – АОНС )

Александра Буњевчев ( алпинистички одсек Нови Сад – АОНС )
Назив смера:

ЈОВАНИН

( Хвала, Јовани Милићевић – АОБ, на помоћи. Поклон од АОНС за пет месеци од њеног,
озбиљног, повређивања и у жељи да се опорави................ и опет пење  )
Карактеристике смера:
Улаз у смер:

2005мнв

Излаз из смера:

2215мнв

Укупна висина смера: 210мнв
Дужина смера:

око 250м

Тежина / оцена смера ( нагиб ): 50 / 70 / 60
Време пењања:

око 2.30 часова ( од око 12.00 до око 14.30 часова )

Услови пењања:

веома лош снег ( расквашен )
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ОПИС СМЕРА
Улаз у смер:
Од дома планинарском стазом, за зимски успон на врх Хајле, кроз кулоар.
На половини кулоара се може уочити, доминантна, избачена стена.
Доћи под њу и у смер ући са њену десну страну. ( СЛИКА 1 )
СМЕР:
Доласком десно од „доминанте“ стене, пењати до под стене које би се могле пењати као
„микс“ и одатле наставити, снегом, пречати удесно док се не дође паралелно са тим стенама.
Одатле пењати, равно, горе.
Смер бих поделио на три дела ( као и по тежини ).
Први део је, у просеку, 50 степени и долази се под „скок“ од 70степени ( сигурно и више )
висине 15 – 20 метара и до излаза се наставља, у просеку, 60 степени. ( СЛИКА 2 )
ИЗЛАЗ ИЗ СМЕРА:
Одоздо гледано, излаз је на снежној заравни.
Међутим, када се попне, види се да се излази на „оштар нож“ тј. висок нанос снега који се
створио од ковитлања ветра који се одбија од планине.
РЕЗИМЕ:
У добрим условима за пењање ( смрзнут снег ) и коришћењем међуосигурања за снег, био би
то леп, не превише захтеван смер.
У моменту пењања био је то расквашен снег, без могућности постављања међуосигурања.
Једно међуосигурање на некој гранчици која је вирила из снега, пред најзахтевнији део. И још
једно на грани јелке изнад тог детаља.
Током пењања клизање и пропадање у снег. У детаљу борба са снегом, глављење и забијање
дереза и алатки у стене, земљу, грање. До излаза пропадање кроз снег, до струка, кроз крошње
дрвећа испод снега.

ПОВРАТАК:
У добрим условима, повратак би био низ смер. Отпењавањем и коришћењем неког од зимских
сидришта, али због великог неповерења у снег, одлучујемо се за другу варијанту.
Пречамо по „ножу“ до неке стене која вири. Са ње „абзајлом“ до неке крошње што вири из
снега и уз још пар „абзајла“, од крошњицe до крошњице, па до повратка у улаз у смер.
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