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120 ГОДИНА ПСС
(ОРГАНИЗОВАНОГ ПЛАНИНАРСТВА У СРБИЈИ)
Извештај са планинарске акције I коло ВТЛ у Суботици:

СУБОТИЧКА ПЕШЧАРА - ТРЕСЕТИШТЕ
Датум:..............................................................................................................21.03.2021.
Време проведено на стази: ......................................................................око 8 часова
Планина / врхови на стази: ..................................Суботичка пешчара - Тресетиште
Смештај – одмор:.............................................................................................................
Организатор: ........................................................................ПСК „Спартак“ Суботица
Водио члан ПСД „Поштар“ Нови Сад:.................................................Синиша Петров
Такмичар водич из ПСД „Поштар“ Нови Сад:.........................................Душко Косјер
Највиши врх:.................................................................................................................. /
Висинска разлика успона: ....................................исходиште са / мнв на / мнв = / мнв
Висинска разлика силаска са врха: ........................................са / мнв на / мнв = / мнв
Препешачено км: .............................................................................................око 16 км
Број учесника на акцији: 460-500 ...........................Број учесника из ПСД „Поштар“: 6
Опис акције: Кроз Суботичку пешчару на малој стази ВТЛ међу такмичарима учествовао
је, поред Душка Косјера и Синиша Петров. Рекреативно су учествовали на акцији
пешачећи малом стазом и следећи чланови СУ ПСД „Поштар“ Нови Сад: Јелена
Радовић, Ненад Тошић, Горан Андабак и Горан Тимотијевић.

На свом ФБ профилу Душко Косјер је написао следеће о првом колу ВТЛ које је
организовану у Суботичкој пешчари: „1. kolo T.L.S. i V. T.L. 21. 03. 2021.
P.S.K. "Spartak" iz Subotice organizovao je оvo kolo lige na Subotičkoj peščari.
Učesnici, kojih je bilo preko 460, okupili su se kod jezera Tresetište gde su im domaćini merili
temperaturu, dezimfikovali ruke i podsećali na nošenje maski.
Obeležene su 3 staze : mala, srednja i velika.
Pešačio sam malu stazu koja je dugačka 15.7 km. i koja je trasirana kroz šume subotičke
peščare.“
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Calbert Károly председник ПСК „Спартак“ из Суботице на свом ФБ профилу захвалио се
учесницима на следећи начин: „ HVALA SVIMA!
Odlazi cirkus iz našeg malog grada, Širokim drumom što izlazi na most.
Odlazi cirkus i ja se pitam sada: ko je domaćin a ko je bio gost? .......
Laku noć dame i gospodo. Eto, i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj.
Bilo je zadovoljstvo glupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još videti /
ponovo sresti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi, u nekom drugom cirkusu. “
Снимиo Душко Косјер
Извештај оверавају чланови ПСД „Поштар“ Нови Сад: Душко Косјер и Синиша Петров
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