
 

 

Смер: Инструкторски 

КАРТОН ПРВЕНСТВЕНИХ 

СМЕРОВА 

 

Масив: Клисура Бељанице 

Стена: Бељаница 

Први пењали: Обрад Кузељевић и Нене Трипковић 

Датум: 21.10.2012 год. 

Оцена: 5-/5+ 

Висина смера: 80м 

Дужина смера: 110м 

Време пењања: 2ч и 35мин. 

Приступ: После проласка рампе која стоји на уласку у национални парк 

Бељанице настављамо право и после неких 700 до 800 метара, а после 

првих кућа улазимо у саму клисуру. На почетку клисуре наилазимо на 

прве блокове стена са леве и десне стране. Кад дођемо до првог 

изразитог блока на левој страни поред реке, приметићемо да је блок 

изболтован за спортске смери. На самом путу је и проширење за 

паркинг. Прелазимо преко реке преко импровизованог мостића од дебла. 

Скрећемо удесно уз сипар до другог изболтованог блока, тачније до 

крајњег левог изболтованог смера. Лево и горе поред задње спортске 

смери налази се дрво и хоризонтална плоча у сипару са које креће наш 

смер. 

Опис смера: Смер почиње крушљивом вертикалном плочом на којој је 

мала травната полица са дрветом, затим наставља право и мало улево 

преко малог превиса на чијем врху је полица. Са полице смер иде право 

преко превисне плоче са добрим опримцима па преко још две мање 

плоче излази на широку травнату полицу. Даље смер иде пар метара 

десно од већег храста, преко малог превиса на полицу. Следеће три 

плоче формирају стебер од неких 10 метара и смер иде њим а завршава 

малом полицом на чијем врху правимо штанд (осигуравалиште). 

Други цуг почиње преко крушљиве полице од неких десетак метара и 

улази у мали жлеб који иде све до врха. Жлеб је са десне стране великог 

Y жлеба који је доминантан и уочљив у том блоку а на врху се рачва. 

Смер иде прво десном вертикалном плочом поред жлеба а затим прелази 

са леве стране све до превиса који обилазимо десном страном и идемо до 

дрвета неких 5-6 метара. Од дрвета излазимо лево на гребен и гребеном 

до врха. Штанд је на врху на дрвету. 

Силаз: Силаз је гледајући са врха према улазу у смер десно обилазећи 

блок преко крушљивог и шумом обраслог терена, а може се и 

абсајловати низ смер са врха до полице па са полице на почетак смера. 

Опис дао: Обрад Кузељевић



 


