Правилник за обилазак
„Планинарских стаза Свете Фрушке горе“
У циљу упознавања природних лепота, споменика културе и историје Фрушке
горе и чувања традиције планинарства, на Скупштини ПСД „Поштар“ из Новог
Сада, одржаној дана 09.02.2014. године, донета је одлука о преузимању обавезе
Организатора обиласка и одржавања планинарских стаза Свете Фрушке горе.
Фрушка гора је једина планина у Србији на којој су планинарске стазе, поред
стандардних ознака, обележене у шест боја. Између две беле црте налази се боја
стазе (Плава, црвена, жута, зелена, браон и црна).
Било је то тридесетих година XX века када су планинари, оснивачи првог
планинарско туристичког друштва „Фрушка гора“(1924) донели одлуку да обележе
планинарске стазе Фрушке горе. Да овако обележене стазе одолевају зубу времена
описао је Боривоје Вељковић у књизи: Фрушка гора и Вршачке планине – Водич за
планинаре, излетнике и туристе (1995), у издању Планинарског савеза Србије
Београд и ПСД „Поштар“ Нови Сад.
Тада су описане 23 стазе обележене једном од шест поменутих боја.
Свети Архијерејски Синод српске православне цркве у Београду донео је
26.08.2003. године одлуку да се Фрушка гора проглашава Светом Фрушком гором.
Епископ сремски Василије, на основу те одлуке 12.10.2003. године, потписао је
Повељу о проглашењу Фрушке горе за Свету Фрушку гору.
Захваљујући издавачу „Самарија“ д.о.о. Нови Сад и аутору Боривоју Вељковићу
из штампе се у новембру 2013. године појавила књига: УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ
ФРУШКУ ГОРУ ПЕШИЦЕ – Водич по стазама Свете Фрушке горе.
Члан 1.
За препешачених 10 самостално изабраних стаза, у Водичу описаних,
обилазнику припада спомен карта Свете Фрушке горе.
Сваки грађанин када обиђе 23 планинарске стазе Свете Фрушке горе, у Водичу
описаних, добија као награду и нумерисану спомен значку Свете Фрушке горе.
Члан 2.
Као доказ препешачених стаза обилазнику служи Дневник „Планинарске стазе
Свете Фрушке горе“ у који отискује печате на одређеним местима. Потврда
обиласка стазе може се документовати фотографијом на стази поред
карактеристичног објекта или потписом Водича излета, уз сагласност
Организатора. Обилазници могу своје доказе о обиласку изабраних стаза у Водичу
описаних да доставе Организатору поред Дневника и електронским путем или на
ЦД дисковима.
Члан 3.
Редослед обиласка стаза у Водичу описаних је остављен на вољу и избор
Обилазника. Рок обиласка стаза у Водичу описаних није временски ограничен.
Свака стаза је посвећена једном од манастира на Фрушкој гори или значајној
личности из области научног и културног стваралаштва која је живела на Фрушкој
гори.

Број и
ознака стазе
Стаза број 1
(бела-плава-бела)
Стаза број 2
(бела-црвена-бела)
Стаза број 3
(бела-жута-бела)
Стаза број 4
(бела-црна-бела)
Стаза број 5
(бела-црвена-бела)
Стаза број 6
(бела-зелена-бела)
Стаза број 7
(бела-браон-бела)
Стаза број 8
(бела-црна-бела)
Стаза број 9
(бела-плава-бела)
Стаза број 10
(бела-браон-бела)
Стаза број 11
(бела-зелена-бела)
Стаза број 12
(бела-црвена-бела)
Стаза број 13
(бела-жута-бела
Стаза број 14
(бела-зелена-бела)
Стаза број 15
(бела-плава-бела)
Стаза број 16
(бела-црвена-бела)
Стаза број 17
(бела-жута-бела)
Стаза број 18
(бела-црвена-бела)
Стаза број 19
(бела-жута-бела)
Стаза број 20
(бела-плава-бела)
Стаза број 21
(бела-црна-бела)
Стаза број 22
(бела-браон-бела)
Стаза број 23
(бела-жута-бела)
Укупно 23 стазе

Коме је
посвећена
стаза
Манастиру
Велика Ремета
Манастиру
Гргетег
Манастиру
Крушедол
Бранку
Радичевићу
Милици
Стојадиновић
Доситеју
Обрадовићу
Манастиру
Бешеново
Манастиру
Беркасово
Манастиру
Петковица
Манастиру
Старо Хопово
Манастиру
Ново Хопово
Јовановић
Јовану Змају
Др. Радивоју
Симоновићу
Манастиру
Шишатовац
Манастиру
Врдник
Манастиру
Кувеждин
Манастиру
Мала Ремета
Манастиру
Ђипша
Манастиру
Раковац
Манастиру
Јазак
Манастиру
Беочин
Манастиру
Привина Глава
Јовану Грчићу
Миленку
УКУПНО:

Време
ходања

Раздаљина
у км

3 часа и 15 мин.

око 12,7 км.

1 час и 30 мин.

око 5 км.

2 часа и 15 мин.

око 9 км.

3 часа и 15 мин.

око 12,6 км.

2 часа и 30 мин.

око 9 км.

2 часа

око 7,5 км.

1 час

око 3,7 км.

1 час

око 3,6 км.

1 час

око 3,8 км.

3 часа

око 10 км.

1 час

око 3,6 км.

3 часа

око 10 км.

1 час и 10 мин.

око 4 км.

1 часа

око 3,6 км.

3 часа и 15 мин.

око 12 км.

1 час и 15 мин.

око 5,5 км.

1 час и 30 мин.

око 3,5 км.

1 час и 30 мин.

око 5 км.

3 часа

око 7,5 км.

2 часа и 30 мин.

око 9,5 км.

2 часа и 30 мин.

око 9 км.

3 часа

око 9,5 км.

2 часа

око 7,5 км.

око 47,25 час.хода

око 167,1 км

Члан 4.
Дневник се враћа обилазнику оверен од стране Организатора после 10 односно
23 оверених стаза у Водичу описаних.
Члан 5.
Ради лакшег сналажења у планини пратите обележену трасу на карти у Водичу и
објектима на планини. Користите стечена знања о оријентацији у планини. Компас.
Члан 6.
Дупликат значке неће се издавати. Обавезује се Организатор да уредно води
евиденцију обилазника и издатих значака
Члан 7.
Одлуку о преузимању статуса Организатора за обилазак и одржавање
планинарских стаза Свете Фрушке горе, у Водичу обележених, ПСД „Поштар“ из
Новог Сада преузео је поводом обележавања јубилеја, 90 година организованог
планинарства у Војводини. Организатор ће обезбедити за обилазнике довољан број:
- Дневника „ Планинарске стазе Свете Фрушке горе “,
- Књиге – Водича „ УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ ФРУШКУ ГОРУ ПЕШИЦЕ “,
- Спомен Карте Свете Фрушке горе и
- Спомен значке Свете Фрушке горе.
Члан 8.
Овај правилник одобрио је Извршни одбор ПСД „Поштар“ из Новог Сада на
седници од 18.02.2014.

Нови Сад, 18. 02. 2014.

Комисија за планинарске путеве
„Планинарске стазе Свете Фрушке горе“

ПСД „Поштар“ Нови Сад
Извршни одбор

Боривоје Вељковић, водич ПСС

Томислав Стаменић, председник

