
З А П И С Н И К 

 

 са XXXXIII/I састанка Секретаријата УО ПССВ одржаног 4.1.2001. године у 

сали Планинарског савеза Новог Сада. 

ПРИСУТНИ: Александар Дамјановић и Миливој Ердељан 

ОДСУТНИ: Љубомир Попов /телефонски консултован/ 

 
Дневни ред: 

 
1. Покретање иницијативе за обнову рада Планинарског савеза Новог Сада 
2. Планинско трчање и трчање у природи 
3. Помоћ око отварања Спомен обележја на Масној ћупи 
4. Подухват КАТМАНДУ 2001. 
5. Експедиција АНДИ 2001. 

Ад. 1. 
 
 Одлучено је да се сазове састанак планинарских друштава са територије 
општине Нови Сад у циљу покретања рада Планинарског савеза Новог Сада 
 

Ад. 2. 
 
 Прихваћена је иницијатива Александра Анђелића из Зрењанина да се при 
ПССВ оснује комисија за планинско трчање (Моунтаин Рунниинг) и трчање у природи 
(Цросс Цоунтрy). И ако ове дисциплине у свету припадају породици атлетичарских 
спортова и примљене су у Међународну атлетску аматерску Федерацију (ИААФ), 
мишљења смо да овим дисциплинама које код нас још нису заживеле треба дати 
подршку у развоју. Александар Анђелић се задужује да формира комисију и да на 
углед на светска правила изради правилнике и друге акте који су везани за ова два 
споста. 

Ад. 3. 
 
 У циљу изналажења сретстава за престојеће отварање Спомен обележја на 
Масној ћупи обављен је разговор са чланом Извршног одбора Сремских Карловаца, 
са општином на којој се налази Спомен обележје. Наишли смо на разумевање и 
обећање да ћемо имати материјалну помоћ са њихове стране. 
 

Ад. 4. 
 
 По пријему елабората за подухват КАТМАНДУ 2001 (бициклом од Новог Сада до 
Катмандуа, а затим успон на један врх на Хималајима) од Момић Душка (ПСД 
Нафташ, Нови Сад) и Момиров Радислава (ПСД Нафташ, Нови Сад), одлучено је да се 
овај подухват подржи од стране ПССВ и стави на располагање при помоћи око 
организације. 

Ад. 5. 
 
 У експедицији АНДИ 2001. учествују Миливој Настасић (ПСД Железничар, Нови 
Сад) и Богдан Бобић (ПСД Нафташ, Нови Сад) од 12.1. до 7.2.2001. Одлучено је да 
због немогућности учешћа у експедицији вође експедиције Миливоја Ердељана, за 
вођу експедиције именује Миливој Настасић. 

 

 

 

   


