КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ТАКМИЧЕЊА ЗА ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У
ДИСЦИПЛИНАМА ТЕЖИНСКО/БРЗИНСКО И БОЛДЕРИНГ
Комисија за спортско пењање ПСС расписује Конкурс за организацију такмичења за Државно
првенство на природној стени за 2017. годину у следећим дисциплинама:
1. Тежинско/брзинско
2. Болдеринг
Право учешћа на конкурсу имају сви клубови чланови ПСС-а регистровани при КСП.
Услови које треба испунити при организацији такмичења су:
За тежинско/брзинско:
- Кандидати који желе да организују такмичење у тежинској дисциплини биће дужни да
организују такмичење и у брзинском пењању, и то тако што ће опремити један смер релативно
лаке тежине који ће се пењати на брзинском такмичењу. Тај смер ће се бодовати и за тежинско
такмичење а такмичари ће моћи да га пробају на самом тежинском такмичењу. Брзинско
такмичење ће се одржати други дан (у другој половини), по завршетку тежинског такмичења.
Дужина трајања оба такмичења је ограничена на викенд (2 дана).
- За потребе тежинског такмичења организатор је дужан да опреми најмање 20 нових смерова.
- Организатор је дужан да обезбеди присуство лекара за све време трајања такмичења и
присуство ГСС.
- Организатор је дужан да смерове правилно опреми и очисти, обезбеди и уреди приступне
путеве, видно означи и одвоји такмичарски простор од простора за публику.
За болдеринг:
- Организатор је дужан да дефинише локацију са најмање 40 уређених болдер проблема.
Такмичење ће такође трајати два дана. Први дан су квалификације, а други дан је финале. У
финалу ће се пењати 6-10 болдер проблема који неће бити пењани првог дана (могу се налазити
на другој локацији).
- Организатор је дужан да болдер проблеме правилно опреми и очисти, обезбеди и уреди
приступне путеве, видно означи и одвоји такмичарски простор од простора за публику.
За потребе контроле тежине и квалитета изабраних смерова и болдер проблема КСП ће именовати
делегата.
КСП ће у складу са буџетом за 2017. годину обезбедити средства за организацију такмичења.
Попуњену пријаву на обрасцу у прилогу послати најкасније до 1. маја 2016. године на мејл адресе
pssksp@gmail.com и office@pss.rs , са назнаком „Пријава за организацију такмичења за првенство
Србије у спортском пењању“.
Влада Републике Србије, Министарство омладине и спорта, допринели су у значајној мери реализацији наших
пројеката обезбеђивањем неопходних средстава за њихово финансирање.

У Београду,
30.03.2016.

