
                                 Записник са 2. састанка комисије за Планинско трчанје  - КПЛТ 

 

     Састанак КПЛТ је одржан 30.09.2018. године на Рајцу 

     Састанку су присуствовали сви чланови комисије: 

Владислав Ценић- председник 
Евица Јеремић 
Горан Жигић 
Милан Бабић 
Владимит Лекић 
 
     ДНЕВНИ РЕД 
 
1. Извештаји чланова комисије о преузетим обавезама из протеклог периода 

2. Консултације о понуди Фрускогорског маратона 

3. Договор о раду КПЛТ у наредном периоду 

4. Разно 

ИЗВЕШТАЈИ  ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ... 
 
У предходном периоду чланови КПЛТ су радили на изради логотипа такмичења. Милан Бабић и 
Евица Јеремић су нам представили идејно решење на коме су радили и ми смо једногласно 
прихватили њихов предлог.  
Обавили смо разговоре са такмичарима који ће бити заштитна лица Планинског трчања . 
Договорили да Вера Николић буде промотер такмичења а разговор са њом  на коме је дала свој 
пристанак, је предходно обавила Евица Јеремић. Она је разговарала и са Драгославом Гогићем, 
потпреседником ПСС, који је пристао да за потребе КПЛТ сними спот за промоцију такмичења. 
 
КОНСУЛТАЦИЈЕ О ПОНУДИ... 
 
Ненад Сударов члан УО ПСС и директор Фрускогорског маратона је изразио спремност и жељу да 
заједнички организујемо једно такмичње у Планинском трчању у оквиру  Фрускогорског маратона.  
КПЛТ је изразила задовољство и оберучке прихватила иницијативу. Одлучили смо да у оквиру 
Фрускогорског маратона организујемо :  
“Отворено првенство у Планинском трчању ПСС” 
Посебним чланом у правилнику Планинског трчања регулисаћемо ову дисциплину.   
 
ДОГОВОР О РАДУ... 
 
Додоворили смо се да у следећем периоду направимо интернет адресу и страницу на ФБ-у и 
налог на инстраграму. Милан Бабић ће направити припрему за стампу флајера  и ролап. 
Евица Јеремић ће радити са Драгославом Гогићем на изради спота.  



 
РАЗНО   
 
У разговору под овом тачком смо констатовали да смо у предходном периоду добро радили и да 
имамо подршку свих структура Планинарског савеза Србије, као и да имамо позитивне 
информације о такмичењу које нам је поверио ПСС 
 
Договорили смо се да следећи састанак Комисије буде на сајму спорта 24.11.2019. године.   
Договори и консултације су свакодневне, телефонски и преко групе коју имамо на интернету.  
 
Записник у електронском облику достављам: 
 
- Свим члановима КПЛТ 
- Канцеларији ПСС 
- Спортском директору ПСС 
- Председнику ПСС 
 
 

  
Председник КПЛТ 
Владислав Ценић 

 
 
 
 
 


