
„Планинарска цикло тријада Подунављем“ 
1. етапа „Наше Подунавље“  Нови Сад – Бачка Паланка 

 
ДАТУМ: 12.09.2020. субота 
МАРШУТА: Нови Сад- Бачка Паланка 48 км бициклом 
ПРЕВОЗ: Велики аутобус „Дунавпревоз“-а 
ВОДИЧИ: Стеван Гашпаровски 
ПОЛАЗАК: Субота 12.09.2020. у 8.30 часова са паркинга код Новосадског сајма. 
ПОВРАТАК: Субота 12.09.2020. аутобусом (превоз бицикала), око  20.00 часова. 
ХРАНА: Касни ручак, рибља чорба у ресторану. 
СМЕШТАЈ: - 
ТРОШКОВИ: 1.400 рсд.  (превоз при повратку и ручак) 
НЕОПХОДНА ОПРЕМА: Планински (МТБ) бицикл 
ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ: Стеван Гашпаровски, 063/523-758. до четвртка 10.09.2020.са 

уплатом целокупног износа од 1.400 рсд. 
На акцији могу да учествују само чланови ПД Нафташ. 

ПРОГРАМ:  
Градска вожња до бродоградилишта, па даље асфалтираним путем по насипу до Челарева.  
Траса: Футог, чарда Дунавац, Брашина чарда, Бегечка Јама, Гложанска чарда, Челаревска 
чарда, Челарево. Излазак на пут Нови Сад - Б. Паланка, Силазак са пута после 7 км насипом 
до Паланке. Ручак и одмор у ресторану на Тиквари. Краћа вожња до центра и паковање 
бициклова у аутобус. Повратак аутобусом у Нови Сад.  
 
НАПОМЕНА: Максималан број учесника на акцији је ограничен величином 
пртљажника аутобуса у који може да се спреми 18 бициклова. Планински бициклови требају 
да буду технички исправни, са брзим скидањем предњег точка, и седишта, без блатобрана. 
Градски бициклови са корпама , блатобранима НЕ МОГУ СЕ СЛОЖИТИ у аутобус и не 
могу на ову акцију. Aко немате бицикл планинц позајмите од пријатеља или родбине. 
За све учеснике је обезбеђена техничка подрчка, а евентуали кварови настали  на путу ће се 
одмах откњати на лицу места. Брзина кретања бициклистичке групе ће бити до 20 км на час. 
Обавезно понети планинарску књижицу са важећом маркицом за ову годину, личну карту и 
оверену здравствену књижицу. У случају одустајања аконтација се невраћа. 
У превозу је обавезно ношење заштитне маске. Акција није погодна за планинаре који нису у 
стању да поштују прописане превентиве мере из билоког разлога. 
 
Учесници су дужни да се 
придржавају превентивних 
мера у борби против 
COVID-19 а у складу са 
планом заштите ПД 
Нафташ који можете 
погледати овде. 
Превозно средство се 
попуњава самаксимално 2/3 
капацитета. 
За ово путовање није 
обезбеђено осигурање у 
складу са Законом о 
туризму. 
 
Свако наступа на сопствену одговорност у складу са правилником ПСС! 


