


Датум Планина Врх Водич
ЈУЛ

1-4. Проклетије (ЦГ), 
долина Грбаја

Планинарски Табор ПСБ 2021 - Грбаја, 
више врхова преко 2000 м  - акција ПСБ

Бојан Миловановић, 
Јагода Новески

10-11. Кучајске планине Стазама дивљег Кучаја 
(Брезовица, Варкалуци, Прскало) Ненад Царевић

 15-18. Проклетије (АЛ)  Маја Фортит 2430 м Бојан Јелић
17. Ваљевске планине Кањон реке Градац Александра Цветковић
18. Кучајске планине Кучајска прашума (Винатовача, Кленцуш, Вртачеље) Ненад Царевић

23-25. Проклетије (ЦГ) Северни врх 2460 м, Очњак 2185 м, Котлови Иван Мркић, 
Иван Хрњичек

23-25. Караванке (СЛO) Кошутников турн 2133 м, 
Кошута - Велико Кладиво 2094 м Бојан Миловановић

30.07.-1.08. Шар планина Истраживачка акција (регија ГОРА), АОП Косово Бојан Јелић
30.07.-1.08. Сињајевина (ЦГ) Торна (Бабји зуб) 2277 м, Јабланов врх 2203 м Горан Стојановић

АВГУСТ
6-8. Проклетије (ЦГ) Грбаја за свакога, акција клуба Јелена Митић

12-15. Високе Татре 
(Пољска, Словачка) Риси 2501 м Иван Хрњичек

27-29. Јадовник Сопотница, Мали Јадовник 1590 м, Кањон Милешевке Александра Цветковић
27-29. Проклетије (АЛ) Маја Језерце 2694 м Бојан Јелић
27-29. Дурмитор (ЦГ) Боботов кук 2523 м Горан Стојановић

28. Клисура реке Црнице Стазом Петрушких монаха Ненад Царевић
СЕПТЕМБАР

3-5. Мавровски масив (МК) Голем Кораб 2765 м Иван Хрњичек
3-5. Проклетије (АЛ) Маја Џавахирит 2445 м Бојан Јелић

4. Ртањ Шиљак 1565 м, стаза од села Луково Ненад Царевић
10-12. Проклетије (ЦГ) Грбаја за свакога Aкција клуба

17-19. Проклетије (АЛ) Маја Хотит 2270 м, Маја Нигвацит 2412 м Иван Перчин, 
Бојан Јелић

18. Ртањ Ртањ 1565 м Александра Цветковић
18. Хомоље Дан породичног планинарења, акција ПСБ Јагода Новески

 24-26. Осоговске планине (МК) Руен 2251 м, Царев врх 2084 м Бојан Миловановић
25. Клисура реке Трешњице Кањон Сушице и Трешњице Горан Стојановић

ОКТОБАР 
1-3. Пирин ( Бугарска ) Вихрен 2914 м, Кутело, Бански Суходол, Тодорка Иван Хрњичек
1-3. Проклетије (ЦГ) Грбаја за свакога Aкција клуба
 7-9. Јакупица (МК) Солунска глава 2540 м Бојан Јелић

 08-10. Прењ (БИХ) Зелена глава 2155 м, Отиш 2097 м, Лупоглав 2102 м Бојан Миловановић
9. Кучајске планине Гребен Вите Букве, Остреч 954 м Горан Стојановић
9. Сува планина Трем 1810 м Александра Цветковић

15-17. Проклетије (АЛ) Маја Харапит 2218 м Горан Стојановић
23. Гледићке планине Самар 922 м Горан Стојановић

НОВЕМБАР
5-7. Проклетије (ЦГ) Грбаја за свакога Aкција клуба

6. Хомоље Мали Вукан 746 м , Велики Вукан 825 м Александра Цветковић
11-14. Проклетије (ЦГ) Врхови изненађења преко 2000 м Бојан Миловановић

13 Кучајске планине Стража 1256 м Ненад Царевић
ДЕЦЕМБАР

18. Околина Београда Бара Рева Бојан Јелић
25. Авала  Авала из 4 правца Горан Стојановић
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