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 на планини Рудник

Рудник – Острвица, вежбе кретања уз стену
Датум:
Време проведено на стази:
Планина / врхови на стази:
Смештај:
Организатор:
Водич ПСС из ПК “Балкан“ Београд:
Највиши врх:
Висинска разлика успона:
Висинска разлика силаска са врха:
Препешачено км:
Број учесника на акцији:
Број учесника из ПСД „Поштар“:

25.10.2020.
око 6 часова
Рудник / Острвица 758 мнв
без смештаја
„Планинарско – рекреативна секција Нови Сад“
Страхиња Марјановић
Острвица (758 мнв)
исходиште 534 мнв на 758 мнв = 224 мнв
758 мнв на 534 мнв = 224в мнв
2 км
20
1

Опис акције:
Из Новог Сада смо кренули у недељу, 25.10. у 07:00. Циљ нам је била планина Рудник, где је
поред успона на врх планирана и обука кретања на стени уз коришћење техничке опреме.
У село Варнице смо стигли нешто пре 10 часова, где смо се и припремили за успон.
Током успона имали смо прилику да научимо како се користе поједини делови техничке опреме
(појасеви, шлемови, карабинери, ужад...), али и неколико чворова и њихову функцију. Савладили
смо кретање уз гелендер и сајлу, као и спуштање низ стену.
На врху смо направили дужу паузу за одмор и фотографисање, током којем смо могли да чујемо
више о техникама оријентације у природи као што су нпр. употреба компаса, одређивање азимута,
читање и оријентација карте, али и одређивање страна света уз употребу ручног часовника.

страна: 1

ПСД „Поштар“ Нови Сад

Снимио: Иван Татомиров
Извештај поднео учесник из ПСД „Поштар“ Нови Сад: Иван Татомиров
Оверава водич ПСС из ПК „Балкан“ Београд: Страхиња Марјановић

страна: 2

