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 са 15/4. састанак Секретаријата Управног одбора Планинарско-смучарског 

савеза Војводине одржаног 14.3.2011. године у канцеларији  савеза. 

ПРИСУТНИ: Миодраг Јововић, Исо Планић и Миливој Ердељан; 
 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Саджај будућег планинарско еколошког рекреационог центра 
ОРЛОВО БОЈИШТЕ  Планинарско еколошки рекреатвини центар (ПЕРЕЦ)   

 
Ад.1. 

 
САДРЖАЈ: 

 

1. Обука и вежбалиште  алпиниста  : 
Каменолом Орлово Бојиште је једино пењалиште на природној стени 

(кречњаку) за алпинисте и једино од два пењалишта ( Орлово Бојиште и Вршачке 
Планине)за спортске пењаче на територији АП Војводине. Пењалиште је 

лоцирано на одсеку ширине 60 м и всоком 4ом. Такође је важно рећи да је 
пењалиште у горњој зони крушљиво и самим тим понекад су могућа 
попвредјивања услед падања материјала. Ови габарити су свакако недовољни и 

по висини и по ширини, и опасности се стално морају имати на уму. Али то је 
једино што имамо. 

Пењалиште је у функцији читаве године. 
Пењалиште се користи за: 
 -Демонстрацију пењања у циљу популаризације и омасовљења 

спорта; 
 -иницијалну обуку планинара, спортскух пењача и алпиниста; 

 -тренинг спортских пењача и алпиниста. 
Пењалиште чини пет опремљених смери пењања. Смери су опремљење 

лепљеним и експанзивним клиновима. Безбедност смери се осигурава редовном 

контролом и чишћењем пењалишта. 
Смери су обележене и описане, приступ Орловом Бојишту је обележен 

планинатрском маркацијом 
 Алпинисти пењалиште користе током читаве године. Током зимске сезоне 

се користи углавном за Дрy Тоолинг и техничко пењање. Током пролећне, летње 
и јесење сезоне пењалиште се користи за иницијалну обуку, увежбавање 
навеза(пењачких тимова), обуку за технике употребе индустријског ужета за 

потребе радова на висини без употребе скеле и техничко пењње. 
 Пењалиште се током читаве године користи за обуку планинара у техници 

пењања осигураним планинарским путевима (Виа Феррата). 
-Користи се тзв Велики каменолом али се у будуће рачуна и на тзв Мали 

каменолом за ове сврхе. За то је потребно осигурати пењалиште од клизања и 

одрона стена и камења из горњег слоја . 
 

2.Обука и такмичење у спортском пењању на вештачким стенама 
Вештачка стена( једна или више) би била подигнута са висином до 20 м са 

пратећим садржајем. То подразумева простор за болдеринг и загревање пењача 

као  смештај такмичара у кампу и свим затвореним просторима кампа.  
3.Обука планинарским  вештинама : 

У будућем центру се предвиђа обука у планинарским вештинама за шта ће 



бити потребно обезбедити простор за демонстрацију и обуку у коришћењу 

планинарске опреме као и складиштење свих потребних средстава за све врсте 
обука у овом центру. Простор подразумева отворено камп место које би се 

користило и за камповање одређеног броја планинара , гостију али и такмичара у 
свим садржајима који се предвиђају у овом центру. 

 
4.Обука у оријентирингу : 
За ову врсту обуке би се користиле просторије-учионице (као и за све 

друге врсте обука) али цео отворени простор Центра . Ово ће да буде и 
полазиште/циљ за већа такмичења у оријентирингу. 

 
5. Полазиште за такмичење у трекинг тркама : 
Потребни су исти садржаји као за оријентиринг 

Центар би могао бити и стартно место за полазак традиционалног Фрушкогорског 
маратона. 

 
 6.Обука и такмичење у ледном пењању : 
 Уколико се пронађе начин да се обезбеди довољно воде у току лета, могло 

би се у зимском периоду са ниским температурама извести вештачко залеђивање 
стене ( у Малом каменолому) где би се вршила обука у овој дисциплини. 

Вода се може обезбедити у базену који би имао сврху за летњу употребу или у 
језерцету на неком месту у оквиру Центра које би „држало“ воду за ове сврхе. 
 

 7.Постављање трим стазе  или „Стазе зфдравља“ 
 Предвидети стазу у разним дужинама и са разним природним и вештачким 

препрwкама. Обавезно поставити и контролне  тачке пролаза и мерења времена. 
 
 8.Едукативна и еколошка функција 

Због своје локације на граници Националног парка, близине комуникација 
и јавног превоза као и због изузетног видиковца који је саставни део локалитета, 

Орлово бојиште представља готово идеалну локацију за формирање услова за 
едукацију и подизање еколошке свести школске омладине и одраслих.  

Локација је и исходишна тачка за обилазак северних падина и гребена 

планине. На локацији треба створити услове да се групама посетилаца 
Националног парка пруже информације о природним и антропогеним вредностима 

подручја пре или након обиласка неке од  едукативних и туристичких стаза. На 
тај начин Орлово бојиште може попримити карактеристике визиторског центра. 

Едукативни садржаји центра се могу ставити у функцију истраживачких 
пројеката. 

Формирањем учионица у природи било би омогућено да се ђацима пруже 

услови за одвијање часова како редовне наставе тако и ваннставних активности 
из области биологије, географије, екологије и историје и физичког васпитања.  

Услови за функционисање ових садржаја могу бити обезбеђени кроз 
сарадњу са НП, планинарским удружењима, просветним установама, еколошким 
организацијама из Новог Сада и Војводине.  

 

 

 


