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Одржана редовна годишња Скупштина Планинарског савеза Војводине (ПСВ)
НАГРАЂЕН ЈЕ КВАЛИТЕТАН РАД И ДОБАР РЕЗУЛТАТ
У суботу 14. марта 2015. године у Новом Саду одржана је редовна годишња
Скупштина ПСВ. Велика сала Спортске асоцијације Новог Сада била је дупке пуна.
Поред делегата присуствовала је већина награђених и одликованих.
Сви делегати добили су за њихова Друштва Информациони ДВД са прилозима у
павер-поинт презенбтацији рада свих Друштава ПСВ у 2014.год.
Присуствовало је 19 делегата од 24 Друштава чланица ПСВ. Скупштину је отворио
и водио Исо Планић, председник ПСВ. Прочитани су извештаји о раду и планови за
наредну годину. После краће дискусије исти су усвојени. Председник Организационог
одбора планинарског маратона на Фрушкој гори упознао је присутне о потреби за
увођењем котизације за учеснике маратона. Једногласно је подржана одлука
Организационог одбора. Разматрали смо дописе планинарских друштава „Нафташ“ из
Новог Сада и „Стражилово“ из Сремских Карловаца. Конфликт не води никуда и није нам
потребан. Једногласно је закључено да треба наставити са разговорима у циљу
постизања добрих односа ПСВ и Друштва у спору. Док смо ми били на Скупштини
такмичари у планинарској оријентацији били су на такмичењу на Стражилову. Алпинисти
су добро радили. Спортски пењачи су међу најбољима у Србији. Трекинг лига је све
масовнија, а традиционалне акције све посећеније.
Проглашени су најбољи планинари и планинарке у: Спортском пењању, Трекинг
лиги, Оријентацији у планини, алпинизму и класичној дисципли планинарења на врхове
планина: Јуниорке/јуниори, сениорке/сениори, ветеранке/ветерани.
Било је лепо бити представник новосадских „Поштара“ на овој Скупштини. Чланови
нашег Друштва награђени су за квалитетан рад и успоне на врхове високих планина.
Маријана Докић била је најбоље сениорка у ПСВ 2014.
Плакета Планинарског савеза Војводине за досадашњи квалитетан рад и изузетан
допринос ширењу планинарства у ПСВ додељена је др. Милану Бреберина, бившем
председнику ПСВ.
Диплома за успон на највиши врх Африке додељена је Маријани Докић за успон
на Килиманџаро - Ухуру пик 5895м,
,
Похвалнице за успоне на врхове високих планина додељене су:
- Маријани Докић и Ивану Грегус за успон на Високи Атлас - Тубкал 4167м,
- Милани Буинац за успон на највиши врх Француске и централне Европе. Алпи Мон Блан 4807м.
- Анђели Ненадовић (6 година) најмлађа планинарка из Србије у 2014. години на
врху преко 2900 метара. Уручена јој је Похвалница за успон на Пирин планину –
Bихрен 2914м. Трећи врх на Балканском полуострву.
Од октобра 2013. године обновљена је маркација на стазама Фрушкогорске
трансверзале у дужини од 96 км. За маркирање Фрушкогорске трансверзале
додељене су Захвалнице:
- Маријани Докић, Горану Ђуричић, Јовици Јовелић и Ивану Грегус.
На крају Скупштине наш представник, Боривоје Вељковић упознао је присутне да
новосадски „Поштари“ крајем године славе 60 година од оснивања Друштва и да су
позвани у знак добре сарадње да нам увеличају прославу. Затим је, Анђела Ненадовић
Иси Планићу, председнику ПСВ предала књигу-водич „УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ ФРУШКУ
ГОРУ ПЕШИЦЕ“ издање на енглеском језику у знак добре сарадње.
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