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На основу чл. 34. став 5. Статута Планинарског савеза Србије и Закона о спорту 

/"Службени гласник РС", бр. 24/11 и 99/11/ Управни одбор Планинарског савеза 
Србије је на предлог Комисије за спортско пењање, на редовној седници одржаној, 

11.6.2015. године, усвојио  
 

П Р А В И Л Н И К 

О СПОРТСКО ПЕЊАЧКИМ ЗВАЊИМА ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
 

I. СПОРТСКО ПЕЊАЧКА ЗВАЊА 
 

Члан 1. 

 
Следећа спортско пењачка звања дефинисана су Правилником о звањима и 

стицању звања у спортском пењању: 

- Спортски пењач - приправник, 
- Спортски пењач, 
- Уређивач спортско-пењачких смерова у природи, 

- Инструктор спортског пењања, 
- Тренер спортског пењања. 

 

II. СПОРТСКИ ПЕЊАЧ - ПРИПРАВНИК 
 

Члан 2. 

 
Критеријум за стицање звања Спортски пењач – приправник је: 
- Са успехом завршен одговарајући течај. 

 
III. СПОРТСКИ ПЕЊАЧ 

 

Члан 3. 
 

Критеријуми за стицање звања спортског пењача су: 

- звање спортски пењач приправник, 
- положен испит за звање спортског пењача, 
- испење  50  смерова  тежине  VII (VII-) или више  UIAA у „вођству“. 

 
IV. ИНСТРУКТОР СПОРТСКОГ ПЕЊАЊА 

 
Члан 4. 

 

Критеријуми за стицање звања Инструктора спортског пењања су: 
- да има најмање 18 година и  најмање  2  године стажа у категорији  спортског  

пењача, 

- да је испењао најмање 120 смерова тежине VII (VII-) или више  UIAA у 
„вођству“, 

- да има најмање 5 (самостално) + 5 (са партнером) отворено опремљених 

спортско пењачких смерова, 
- положен испит за звање инструктора спортског пењања пред комисијом КСП, 
- да је завршио одговарајући програм у складу са спортским звањима 

дефинисаним у Закону о спорту. 
 

V. УРЕЂИВАЧ СМЕРОВА У ПРИРОДНОЈ СТЕНИ 

  
Члан 5. 

 

Критеријум за стицање звања за уређивача смерова у природној стени су:  
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- да има најмање 18 година старости, 

- да има звање спортски пењач, 
- да има положен испит за уређивача смерова у природној стени. 

 
VI. ТРЕНЕР СПОРТСКОГ ПЕЊАЊА 

 

Члан 6. 
 

Услови за стицање звања: 

- да је завршио одговарајући програм складу са спортским звањима 
дефинисаним у Закону о спорту, 

- да има звање спортски пењач, осим ако је под ставом 1. завршио одговарајући 

специјализовани смер за спортско пењање. 
 

VII. НАДЛЕЖНОСТИ ЗА ДОДЕЛУ ЗВАЊА 

 
Члан 7. 

 

Назив „Спортско-пењачки приправник“ даје руководство спортско пењачке школе 
или течаја, или спортско-пењачки клуб. 

Назив „Спортски пењач“,  „Спортско-пењачки инструктор“, „Уређивач смерова на 

природној стени“ и “Тренер спортског пењања“ даје КСП. 
 

XVII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 8. 

 

Овај Правилник ступа на снагу усвајањем Управног одбора ПСС. 
 
 

 
Председник 

Комисије за спортско пењање 

 
 

_____________________ 

(Надежда Доброта) 

 Председник 
Планинарског савеза Србије 

 
 

_____________________ 

(Борис М. Мићић) 
 
 


