ПСД „Поштар“ Нови Сад
СУ ПЛАНИНАРСКО СКИЈАШКО ДРУШТВО „ПОШТАР“ НОВИ САД
21000 НОВИ САД, улица Народних хероја бр.2, Телефони за контакт:
064 217 11 87 Зденка Каспер, председник ; 064 236 95 24 Боривоје Вељковић ;
062 621 217 Катарина Паљић, секретар ; е–пошта: psdpostar@gmail.com
064 292-89-73 Владимир Кандић,
е-сајт: www.psdpostar.org.rs
ПИБ: 102676375; Жиро рачун: 310 – 7748 - 55 НЛБ Континентал банка Н.Сад

ИЗВЕШТАЈ СА ПЛАНИНАРСКЕ АКЦИЈЕ

Деца са родитељима пешачили на Вршачким планинама
Датум:
Време проведено на стази:
Планина / врхови на стази:
Полазак на пешачење:
:
Организатор акције:
Вођа пута:
Освојен највиуши врх:
Висинска разлика успона:
Висинска разлика силаска са врха:
Препешачено Км:
Број учесника на акцији: 7,

23. фебруар 2020. године
од 11:00 до 14:00 часова
3 часа
Вршачки брег, врх: Гудурички врх, 641 мнв
манастир Велико Средиште
ПСД „Поштар“ Нови Сад
Марко Бреберина
Гудурички врх, 641 мнв
исходиште 217 мнв на врх: 641 мнв = 434 мнв
641 мнв, на 217 мнв = 434 мнв
6 км
Број учесника из ПСД „Поштар“ Нови Сад: 1

Опис акције: Деца са родитељима на Вршачким планинама.
Организатор Марко Бреберина.
датум: 23. фебруар 2020. године.
учесници: Марко Бреберина (члан ПСД Поштар), Вук и Игор Бреберина (7.5 и 6.5 година);
Вељко Бајић и Милутин Бајић (Милутин 9 год);
Владимир Манојловић и Чеда Манојловић (Чеда 6.5 год).
време: сунчано и умерено топло.
планина: Вршачки брег
врх: Гудурички врх, 641 мнв.
тура: Мало Средиште – Гудурички врх – Мало Средиште.
опис: кола смо паркирали код манастира који се налази на брежуљку тик изнад села, и на
врх кренули у 11 h. Иде се широким шумским путем који је толико широк да њиме могу
проћи и камиончићи. Пут вијуга и прави серпентине, и прво значајније место је пропланак –
раскрсница, на којој смо наставили нашим путем лево, ка гребену који води до врха. После
тога, иако се нашим путем може стићи до врха за мало јаче од сат времена скренули смо у
шуму на месту где је пободена табла са натписом: „КТ 6“, трансверзална ознака за
Гудурички врх.
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ПСД „Поштар“ Нови Сад

Овде је постало занимљиво, јер се улази у лепу шуму са повременим стењацима. Овај пут
је краћи, стрмији и лепши од главног са ког смо сишли, јер је права шумска стаза. За око
пола сата смо били на врху, где смо се разочарали: дрвена кула – видиковац је срушена,
стрмекнута је у шипраг. На врху је једна слободно могу рећи кантица за смеће, препуна, а
малена ливада – врх је препуна смећа, кеса, амбалаже, пластичних флаша, и сл.

Углавном, за сат и по укупно смо стигли до врха (35 минута од тога на пречицу – шумску
стазу), а за сат времена смо се нашли код кола, испред манастира. Остатак дана смо
провели у посети Вршцу, децу смо водили на роштиљ, а затим на колаче и сладолед, да
бисмо се увече вратили у НС.
Учесници из ПСД „Поштар“ Нови Сад:
1. Марко Бреберина
Оверава вођа пута из ПСД „Поштар“ Н. Сад: Марко Бреберина

страна: 2

