Извештај о учешћу пењача на такмичењу у иностранству

Према плану Комисије за спортско пењање за 2016. годину, наши
пењачи су учествовали на традиционалном међународном догађају под
називом „Pecka Climbing Festival 2016“, који је одржан у периоду од 19. до
22. маја на пењалишту Пецка у Босни и Херцеговини. Организатор овог
такмичења је пењачки клуб „Еxtreme“ из Бањалуке, који је и ове године
опремио нове смерове тако да је њихов број сада близу две стотине. Смерови
су различитих стилова и тежина, дужине између 15 и 35 метара.
Последњих шест година је пракса да се у мају месецу у овом делу
Европе пењачи окупе и покажу своје умеће. Укупан број учесника фестивала
је био приближно 100 и то највише из земаља у окружењу (Хрватске,
Словеније, Србије, Црне Горе) али и Аустрије, Бугарске, Немачке, поред
домаћих такмичара. За њих је било обезбеђено камп место, на свега 5 минута
хода од првог сектора за пењање, као и цистерна са водом за пиће.

Током сва четири дана, пењало се од раних јутарњих сати све до 20
часова. Одређени блокови се налазе у шуми, заклоњени од сунца тако да је
било могуће целодневно пењање, наравно за оне најиздржљивије. У суботу
увече, као што је програмом и било предвиђено, одржан је „Pecka Forest

Cinema“, на коме су приказани пењачки филмови углавном из региона.
Након тога, уследила је и журка с обзиром да је сутрашњи дан био и
последњи што се овог догађаја тиче, јер је након кратког пењања у 12 часова
било предвиђено проглашење победника. Као и до сада, у две категорије
(мушкој и женској), проглашени су најачи (најтежи попет смер) и
најиздржљивији (највећи број попетих смерова) такмичари, који су од
домаћина добили оригиналне награде – флашу домаће ракије из тог краја, са
логом фестивала.

Наши пењачи су и овога пута показали своје умеће и били успешни,
као најиздржљивији такмичари. Највећи број смерова у мушкој конкуренцији

попео је Немања Чизмић (СК „Tribe“ из Београда), док је најтежи смер попео
Матиц Ноч из Словеније. У женској конкуренцији, Милица Тубин (СПК
„Вертикал“ из Београда) је попела највише смерова, а најтежи смер је попела
Viola Wolfermann из Немачке.
Планинарски савез Србије, као и Комисију за спортско пењање, овога
пута су представљали Немања Чизмић (СК „Tribe“ из Београда), Бранко
Недељковић (СПК „Гецо“ из Београда) и Милица Тубин (СПК „Вертикал“ из
Београда). Ишли су сопственим аутомобилима из Београда, преко Бања луке,
Мркоњић Града до Пецке, о свом трошку. Стипендисти овога пута нису
могли да узму учешће на такмичењу, због уговорне обавезе коју имају о
присуствовању антидопинг едукацији заказаној баш у то време.
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У Београду,
24.05.2016.
Јелена Јаковљевић,
Председник КСП.

