
ЕКСПЕДИЦИЈА КАН ТЕНГРИ 2020
7010мнв 

Време:30.07.-22.08.2020. године.

Локација: Казахстан, планински масив Тјен Шан

“Khan-Tengri”  у  преводу  са  монголског  језика значи  “Господар  неба”  док  се од
давнина  од  стране  локалног  киргистанског  становништвa  кроз  историју  памти  име
“Kan-Too”  што у преводу значи  “Крвава планина”. Први писани трагови потичу из
средине деветнестог века када је познати руски истраживач  P.P.Semenov-Tian-Sanskiy
истражујући  ову планину и угледавши овај  врх записао да му је та снегом опасана
пирамида својом позицијом и величином оставила утисак дупло вишег горостаса од
осталих околних врхова. 

До данас овај врх је попет из десетак различитих смерова, а сви они су подељени у
северне и јужне, у односу на то да  ли крећу са северне или јужне стране “Inilchek
Glacier”-а. Најпопуларнија рута је она којом ћемо и ми ићи, рута звана  “Marble Rib”
рута која почиње са јужног дела глечера “Semenovskiy Glacier”. Поред најпознатијих
врхова  Тјен  Шана,  Кан  Тенгрија  и  Победе,  ово  подручје  је  испуњено  са  преко  30
осталих врхова виших од 6000 мнв, међу којима има и оних на које човекова нога још
увек није згазила. 

План експедицијe:

30.07. 2020.  Полазак у 10.00 часова са београдског аеродрома “Никола Тесла”. 

31.07. У раним јутарњим сатима долазак у Бишкек, престоницу Киргистана. Смештај у
хотел, обилазак града и ноћење. 

01.08. Полазак ка месту Каркара на истоку земље комбијем. Дужина пута је око 460
километара.  Смештај  у  кампу и ноћење.  Постоји могућност  и  смештаја  у  неком од
хотела на обали језера “IssykKul”.“IssykKul” лежи на падинама планинаског насива Тјен
Шан  на  истоку  Киргистана  на  надморској  висини  од  1607  метара.  После  језера
Титикака у Јужној Америци ово је највеће планинско језеро на свету дугачко чак 182
километра. Варијанта ноћења на језеру зависи од организације хеликоптерског лета ка
базном кампу. 

02.08. Трасфер хеликоптером до средишта масива Тјен Шан, базног кампа “Инилчек”
лоцираном на месту сусрета Звездочка и Јужног Инилчек глечера. Надморска висина
базног кампа је 4000 метара. По доласку у базни камп препакивање властитих ствари и
заједничке  опреме,  одлагање  вишка  ствари  у  агенцијске  магацине,  припрема  и
подешавање опреме за аклиматизациони успон.

03.08. Аклиматизациони успон из базног кампа до првог висинског кампа на висини од
4300мнв. Стаза води средином Инилчек глечера на коме се налазе бројне пукотине.
Након 2 до 4 сата  пењања ледником стрмине 5-10˚  долазак  у камп 1 који лежи на
морени  у  споју  два  глечера,  Јужног  Инилчек  и  Семеновског,  а  у  подножју  врха
“Чапаев“. Постављање шатора, припрема хране и топлих напитака. Одмор.

04.08. Полазак око 03.00 часова на аклиматизациони успон у други висински камп. Рута
води  уз  ледену  падину  Семеновског  глечера.  Препоручљив  је  рани  полазак  због
каснијег топљења леда и снега, и падања леденица са врхова Чапаев и Кан Тенгри низ
глечерске  падине.  Период  између  10.00  и  14.00  часова  је  изузетно  ризичан  те  је



потребно до тог времена проћи ризичне деонице.  Трајање успона је око 10 сати на
стрмини од 15 до 40˚.  Обавезно је  кретање у навези због  мношта пукотина које се
налазе на површини глечера. Други висински камп лоциран је у цирку на висини од око
5300мнв. Подизање  шатора,  смештај  опреме,  топљење  воде,  припрема   хране,
обедовање и ноћни одмор.

05.08. Аклиматизациони успон из кампа 2 у камп 3 на 5800 мнв.  Из кампа 2 лаганим
нагибом Семеновског ледника излазак до седла између врха Чапаев и Кан Тенгрија.
Камп  је  смештен  на  левој  страни  седла.  Подизање  шатора  за  смештај  или  копање
бивака у снегу. Припрема хране, топљење воде, обедовање и одмор. Спавање на 5800
мнв. 

06.08. Аклиматизација до 6300 стеновитим гребеном и повратак на спавање у камп на
5800 мнв.

07.08. Повратак у базни камп на 4000 мнв. 

08.08. Дан за одмор. Релаксационе шетње у околини базног кампа и припрема остатка
опреме за главни успон.

09.08. Излазак из базног кампа до првог висинског кампа на 4300 мнв. 

10.08.  Излазак  из  првог  у  трећи  висински  камп  на  5800  мнв.  Припрема  хране  и
топљење воде за даље напредовање. Ноћење.

11.08. Наставак  успона  западним  гребеном  Кан  Тенгрија.  Цео  гребен  обезбеђен  је
фиксном ужаријом али се мора добро пазити како се не би користила стала дотрајала
ужад. Гребен је најпре стеновит али потом прекривен снегом који гради низ узастопних
уских ножева који воде ка врху. Тако се напредује до 6900 мнв. Четврти камп могуће је
формирати на 6200, 6400 и 6700 мнв иако је најпогоднији међу њима тај на 6400мнв. У
складу  са  тренутним  условима  бирамо  камп,  постављамо  шатор  и  топимо  воду  за
завршни успон. Обедовање и ноћни одмор. 

12.08. Устајање рано ујутру и полазак на завршни успон. Од  6700 мнв са гребена се
прелази на његову десну страну и траверзом стиже до кулоара.  На почетку кулоара
налази се десетометарски зид који се мора савлададати а потом на крају још један висок
20  метара  који  излази  до  самог  врха.  Излазак  на  врх  Кан  Тенгри  7010  мнв.
Фотографисање и силазак са врха. У повратку паковање ствари из кампа на 6400 мнв и
силазак до кампа на 5800мнв. Ноћење. 

13.08. Паковање ставри и шатора и спуштање до базног кампа. 

14.08. Резервни дан за случај продуженог боравка у висинским камповима.

15.08. Резервни дан.

16.08. Резервни дан

18.08. Лет из базног кампа до Каркара, ноћење. 

19.08. Путовање од кампа Каркара до језера “IssykKul”, ноћење у хотелу.

20.08. Путовање  до Бишкека, смештај у хотелу и ноћење

21.08. Обилазак града. 

22.08. Лет  Бишкек-Београд.

Напомена: Планирана су три резервна дана у случају неповољних временских услова.
Резервне дане које не искористимо за успон користили би за трекинг туру у подножју



или  на  факултативне  излете  у  околини  језера  “IssykKul” и  Бишкека.  Планирани
повратак у Београд је 22. август.

Сви учесници експедиције морају бити психофизички здрави и са добром кондицијом.

Цена експедиције:  3000 еура  по учеснику.  Динамика уплата:  прва рата  800 еура  до
20.1.2020.године ,  друга  рата  800 еура до 20.3.2020.године ,  трећа рата  400 еура до
20.5.2020.године и четврта рата 1000 еура приликом поласка на експедицију.

У цену је урачунато: 

• авионска карта Београд-Бишкек-Београд (преко Истанбула)

•  Агенцијски  трошкови  (аутобуски-комби  трансфери  током  експедиције,  превоз
хеликоптером  до базног  кампа  са  30  кг  опреме,  пограничне  дозвола и  планинарска
регистрација,  ноћења  у  шаторима  и  исхрана  у  базном кампу  три  оброка  (4  дана)  ,
медицински преглед у базном кампу. 

• ноћења са доручком у Бишкеку и Kаркари.

У цену није урачунато: Виза за улазак у Kиргистан, прекомерна тежина личног пртљага
на лету Београд-Бишкек-Београд (дозвољена тежина 20 + 8кг) и за хеликоптер до 30кг,
(тежина преко дозвољене за хеликоптер плаћа се 5 долара по килограму)   обавезно
осигурање  путно  и  планинарско  за  висину  од  7000  метара,  обавезан  здравствени
преглед,  гас и висинска храна, трекинг туре и факултативни излети у случају да не
искористимо резервне дане.

Пријава за акцију најкасније до 20.1.2020.године. У случају отказивања задржава се део
аконтације намењен за резервацију авионске карте и агенцијских услуга.

Водичи: 

Бранко  Дикић  (  M.Б.Водичка  лиценца  479  СВ  ПСС  )  телефон  064/  188-6519;
brankodikicvr@gmail.com

Вођењем планинарских акција бави се од 2009.године а лиценцирани водич и члан водичке
службе  ПСС  од  2014.године.  Водио  је  велики  број  високогорских  акција  у  земљи  и
иностранству.  Као  свој  највећи  успех  бележи  успешно  реализоване  успоне  на  Пик  Лењин
(7134мнв) 2012. и 2015.године, Аконкагва (6972мнв) 2010.године, Елбрус (5646мнв), Мон Блан
(4810мнв) итд. Поред планинарења бави се и скијањем а од 2012. године је и члан ГСС Србија.
За  остварене  резултате  у  високогорству  2012.,2013.,2014.  и  2015.  године  категорисан  је  за
спортисту међународног разреда.

Зоран  Ковљенић-Соко. MБ 427 СВ ПСС, бр.тел- 064-333-1950 
zorankovljenic@yahoo.com

Члан је ПСК Победа од 2006 Планинарске акције почиње да води од 2009године. Члан 
водичке службе постаје 2013 године. Водио је велики број акција у зимским условима 
по  Алпима и Балканским планинама. Учествовао на експедицијама на Кавказу(Елбрус 
5642м), Андима (Аконкагва 6962м) и Хималајима(Чо-Оју 8201м), успони у Алпима 
Дуфуршпиц, Гросглокнер, зимски успони на Триглав, Јаловец, Боботов кук, Језерски 
врх, Колате......Категорисан је за спортисту међународног ранга 2010године. 
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