
    

 

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ 

На 17 август 2017 година, градоначелникот на францускиот град Сан Жерве (St. Gervais) и Советник за регионот 

на Мон Блан (каде е и врвот Мон Блан 4.810 м.), издаде општински Подзаконски акт  бр. 43/2017, со листа на 

опрема и облека што треба да ја има секој што ќе се искачува на Мон Блан по „Кралската патека“(популарната 

патека која води преку планинарскиот дом Ди Гуте (DU GOUTER ROUTE):  

Во Член 1 од тој Подзаконски акт, секој качувач по планинарската „Кралска патека“, чија скица на патеката е 

прикачена на подзаконскиот акт, мора со себе да ја има бараната опрема и облека, 

Во член 2 се наведува дека секое прекршување на тој акт ќе подлежи на казна согласно R.610-5 од Кривичниот 

закон. 

Во член 3 се задолжуваат раководителите во Жандармеријата, службите за итни работи, локалната полиција и 

другите повикани да го спроведуваат тој Подзаконски акт. 

Годишно, во просек, Мон Блан го посетуваат околу 20.000 луѓе, односно 350 – 400 луѓе дневно, кои по различни 

патеки тргнуваат кон врвот. Овој Подзаконски акт е поттикнат од серијата несреќни и смртни случаи при обидите 

за искачување на Мон Блан. Воедно, се сугерира и ангажирање на планинарски водич за искачување/слегување, 

како и советување со локалната Канцеларија за високогорство (HIGH MOUNTAIN OFFICE) за моменталните услови 

на планината. 

ЛИСТА СО ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПРЕМА И ОБЛЕКА 

 Капа, глечерски очила + ски маска + крем за заштита од сонце. 

 Планинарски шлем. 

 Челна лампа. 

 2 пара ракавици (едни потенки и други подебели). 

 Гамаши. 

 Облека соодветна за (високогорски) планински услови (чорапи, Goretex панталони и јакна, полар јакна). 

 Планинарски чевли и адекватни дерези за нив. 

 Појас и опрема за извлекување од глечерски пукнатини. 

 Јаже. 

 Цепин, планинарски стапчиња. 

 GPS (Global Positioning System) уред или компас + висиномер. 

Повеќе детали за Подзаконскиот акт може да најдете на Facebook страната: 

https://www.facebook.com/saintgervaismontblanc/posts/1667231513319572 

Федерација на планинарски спортови во Македонија 

Mountaineering Sport Federation of Macedonia 

11 Октомври 42, 1000, Скопје   +389 2 3 165 540 

Република Македонија  http://www.fpsm.org.mk/ 

11 Oktomvri 42, 1000, Skopje  contact@fpsm.org.mk 
Republic of Macedonia 
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