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Извештај са обуке малих планинара - ”плужни” стил скијања   
 

ШКОЛИЦА СКИЈАЊА НА ЗЛАТИБОРУ 

 

Датум:                                                                                                    11. до 16. 01. 2021. год 
Време проведено на стази:                                                                                       20 часова 
Планина и врх на стази:                                                                    Златибор, Торник 1496 мнв                                                                                        
Смештај:                                                                                                              Вила ”Жунић”                           
Организатор акције:                              Боривоје Вељковић из ПСД ”Поштар” Нови Сад  
Водич из:                                                    ПСД ”Поштар” Нови Сад  Боривоје Вељковић  
Освојен највиуши врх:                                                                                                     ./.  мнв 
Висинска разлика успона на скијама са доње станице:   1100 мнв, на 1200 мнв = 100 мнв 
Висинска разлика силаска са скијама са горње станице:1200 мнв, на 1100 мнв = 100 мнв 
Препешачено и на скијама Км:                                                                                           5 км 
Број учесника на акцији: 5                                Број учесника из ПСД „Поштар“ Нови Сад: 3 

 

Опис акције: Најмлађи скијаши, чланови ПСД „Поштар“ Нови Сад, боравили су од  
11. до 16. 01. 2021. Године, други пут на Златибору. Вук (2015) и Михајло (2012) са татом 
Војиславом и дедом Боривојем научили су основне кораке ”плужног” стила скијања.Поред 
полазних станица жичара налази се ски вртић (тунел са покретном гуменом траком која 
превози скијаше 100 м до излазног места). После излазне станице скијаши настављају 
спуст, уз обуку основе скијања, благом ски стазом до полазне станице. На нешто вишој 
надморској висини са друге стране жичаре налази се покретна гумена трака (елеватор) на 
отвореном и полигон за почетнике са мало стрмијом стазом. Овде су Михајло и Вук поред 
полазника ски школе „Чигота“ савладали основне вештине плужне технике скијања.  
За награду возили су се „бобом“ на шинама, а сутрадан су се спуштали на великим 
напумпаним гумама низ падину. Свакодневно поподневно грудвање и спуштање клиском 
у парку било је незаборавно дружење на снегу. Посебна забава била је у забавном-луна 
парку возећи се у аутомобилићама. Бака Слађана била је у логистици за припрему хране, 
испраћај и дочек са скијања. На дан дочека православне Нове године, 13.01. пуштена је у 
рад „Златна гондола“ на Златибору. Мали скијаши заслужили су све похвале за научено. 
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Учесници из ПСД „Поштар“ Нови Сад: Михајло, Вук, Боривоје, Војислав (члан од 1984-2004) и 

Слађана Вељковић (члан од 1979-2003). Снимили: Војислав и Боривоје Вељковић 

Оверава спортски водич  
из ПСД „Поштар“ Нови Сад: Боривоје Вељковић 

 


