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 Бора Вељковић ;
062 621 217 Катарина Паљић, секретар; е–пошта: psdpostar@gmail.com
064 331 24 39 Иван Татомиров,
е-сајт: www.psdpostar.org.rs
ПИБ: 102676375; Жиро рачун: 310 - 7748 - 55 НЛБ Континентал банка Н.Сад

120 ГОДИНА ПСС
(ОРГАНИЗОВАНОГ ПЛАНИНАРСТВА У СРБИЈИ)
Извештај са планинарске акције на Фрушкој гори:

„ПОТРАГА ЗА ВИСИБАКАМА“ са ПД „Фрушка гора“ из Новог Сада
Датум:..............................................................................................................06.02.2021.
Време проведено на стази: ........................................................................око 6 часова
Планина / врхови на стази: ..Фрушка гора / ТВ торањ (516 мнв), Ир.венац (509 мнв)
Смештај:..........................одмор у хотелу „НОРЦЕВ“ и ресторану на Иришком венцу
Организатор: .....................................................................ПД „Фрушка гора“ Нови Сад
Водич ПСС:......................................................................................................Ивона Тот
Највиши врх:.....................................................................................ТВ торањ (516 мнв)
Висинска разлика успона: .....................исходиште са 180 мнв на 516 мнв = 336 мнв
Висинска разлика силаска са врха: .........................са 336 мнв на 180 мнв = 336 мнв
Препешачено км: .............................................................................................око 16 км
Број учесника на акцији: 115 .................................Број учесника из ПСД „Поштар“: 1
Опис акције: Пешачење Фрушком гором суботом, 06. 02. 2021. са ПД „Фрушка гора“
Нови Сад. Водич Ивона Тот. Траса пешачења била је: Парагово (180), Главица,
Астал (КТ маратона), ТВ торањ (516 мнв), Иришки венац, Парагово (16 км).
На основу извештаја водича објављеног на ФБ ПД „Фрушка гора“ Нови Сад, око 115
планинара и љубитеља природе учествовало је на редовној суботњој шетњи здравља
06.02.2021. под називом: "Потрага за висибакама".
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Спортски водич Ивона Тот на ФБ ПД „Фрушка гора“ Нови Сад написала је још:
„ Lepo je videti da ono što želiš i čemu težiš počinje da se ostvaruje.
Mi smo želeli da što više ljudi pokrenemo da dođu u prirodu i šetaju sa nama.
Vas 115 nam je tu želju ispunilo. Hvala vam na tome.
Hvala vam i na poverenju koje nam ukazujete - trudićemo se da ga i ubuduće opravdamo.
Dobro raspoloženje, široki osmesi, lepo vreme i želja za prirodom učinili su taj dan
besprekornim.
Čekamo vas i ovog vikenda na Fruškoj gori“.

Снимци су преузети са ФБ странице ПД „Фрушка гора“ Нови Сад
Извештај поднео учесник из ПСД „Поштар“ Нови Сад: Мариана Секе
Оверава спортски водич ПСС из ПД „Фрушка гора“ Нови сад: Ивона Тот
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