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XXIV Zbor Službe vodiĉa (SV) Planinarskog saveza Srbije (PSS)
OBNOVLJENE ISTEKLE LICENCE
Bilo je to 03. decembra 2016. godine u planinarskom domu “Ĉarapićev brest” na Avali.
Zboru je prisustvovao veliki broj vodiĉa iz cele Srbije, iz našeg društva, nas ĉetvoro.
Zvaniĉan poĉetak zbora je kasnije oko pola sata, jer se ĉekalo da svi platimo ĉlanarinu za
sledeću godinu, a ujedno i preuzmemo nove licence, jer su nam stare istekle letos. Licence smo
dobili svi koji smo ispoštovali uslove, predali na vreme izveštaje, dokaz da smo zdravi (Izveštaj
sportskog lekara). Iz našeg Društva licence vodiĉa III kategorije obnovili su: Magdalena Seleši,
Radojica Tabaĉki i Borivoje Veljković, dok je Duško Kosjer predao potrebna dokumenta za novu
licencu. Poĉasni ĉlanovi SV PSS iz našeg Društva su: Cvetin Ristanović i dr. Milan Breberina.
Data je mogućnost vodiĉima koji nisu ispunili obaveze, da to uĉine u narednih par nedelja,
pa će i oni obnoviti licencu.
Dnevni red je bio kratak. Dali smo ovlašćenje predsedniku Službe da izvrši neophodne
promene u svim pravilnicima, vezane za novi statut PSS. Usvojen je plan rada za 2017.
Najavljene su obuke za ferate, lednike i kanjoning (pogledali smo deo filma sa jedne ferate), kao i
za IV kategoriju vodiĉa, vodiĉa za pešaĉenje po standardima Evropske pešaĉke federacije (ERA).
Sledio je ruĉak za sve prisutne, pasulj sa kupus salatom.
Posle ruĉka je bila ranije najavljenaa obuka za rad sa Garmin ureĊajima. Došli su ljudi iz
Info tima, firme koja se bavi prodajom GPS ureĊaja. U suštini, to nije bila obuka za Garmin
ureĊaje, nego više preporuka kako možemo koristiti trekove, naše i tuĊe, uz program Garmin
Base Camp. O samom korišćenju Garmin ureĊaja je malo reĉeno, jer nemamo svi iste ureĊaje, a
svaki ima svoje uputstvo za upotrebu.
Više informacija smo dobili o prebacivanju treka na kompjuter, njegovoj analizi, ĉuvanju i
ponovnoj upotrebi. TakoĊe nam je objašnjeno kako možemo sami napraviti neku rutu na
kompjuteru i kasnije je iskoristiti na terenu, u Garminu. Najviše nam je priĉao najmlaĊi predstavnig
Tima Bojan. Predstavili su nam najnovije Garmin ureĊaje i satove.
Kad se obuka završila, videli smo da je većina onih koji nisu prisustvovali Zboru, otišla, pa
smo se i mi pozdravili sa nama poznatim drugarima i krenuli polako kući.
Izveštaj napisala Magdalena Seleši, planinarski vodiĉ MB 461 PSS

Snimili: Duško Kosjer i Milomir Ćirović. Za vas pripremili i na sajtu objavili Katarina Paljić i Borivoje Veljković

