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 Овчар:

ОВЧАР И МАНАСТИРИ ОВЧАРА
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“:

20.03.2021. године
7 часова
Овчар / врх Овчара
без смештаја
„Планинарско – рекреативна секција Нови Сад“
Страхиња Марјановић
Овчар (985 мнв)
исходиште 278 мнв на 985 мнв = 707 мнв
985 мнв на 278 мнв = 707 мнв
15 км
24
1

Опис акције:
Из Новог Сада смо кренули у суботу 20.03. око 05:00 ч, да би у Овчар бању стигли нешто после
08:00 ч. У Овчар бањи се, испред планинарског дома „Дом“, припремамо за успон на највиши врх
Овчара (985 мнв).
Пешачење смо започели преласком висећег моста преко Западне Мораве. Након почетног успона
и проласка поред манастира Преображење, излазимо на асфалтни пут, раскрсницу планинарских
стаза. Одатле се спуштамо до манастира Свете Тројице где правимо кратку паузу. После кратког
предаха настављамо ка манастиру Сретење где правимо већу паузу, с обзиром да су нас монахиње
дочекале са купиновим вином, кафом и домаћим колачима.
Након окрепљења и обиласка манастира Сретење, настављамо успон ка врху. Стаза нас је водила
кроз шуму, али и снег којег до тог дела стазе није било. Након око 1 ч хода, излазимо на врх Овчар
(985 мнв), највиши врх истоимене планине.
Са врха се пружа поглед на меандре Западне Мораве па користимо прилику да се фотографишемо,
а затим одлазимо још један видиковац у непосредној близини. Након кратког задржавања, лепом
стазом кроз шуму се спуштамо до Овчар бање где нас је чекао превоз за Нови Сад.
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ПСД „Поштар“ Нови Сад

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