ДРУГО ПОЗИВНО ПИСМО
КОМИСИЈА ЗА СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ ПРИ ПЛАНИНАРСКОМ
САВЕЗУ СРБИЈЕ И СПОРТСКО ПЕЊАЧКИ КЛУБ ,,СТАРИ ГРАД“
ВАС ПОЗИВАЈУ

На прво коло Државног првенства Србије у спортском пењању на
природним стенама, у дисциплинама тежинско и брзинско пењање за
сениоре и јуниоре, које ће се одржати 16. и 17. јула 2016. године у Ужицу, у
организацији СПК ,,Стари град“ из Ужица и суорганизацији локалне управе
Града Ужица, а под покровитељством Комисије за спортско пењање при
Планинарском савезу Србије.
ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА:

Субота 16. јул 2016. – Први дан

Недеља 17. јул 2016. – Други дан

09:00 – Пријављивање такмичара
09:45 – Технички састанак
10:00 – Отварање такмичења
20:00 – Крај првог дана

09:00 – Отварање такмичења
15:00 – Завршетак такмичења
15:30 – Проглашење победника и
додела.награда
15:45 – Затварање такмичења

Такмичење ће се одржати према важећем Такмичарском правилнику о
спортском пењању на природним стенама, који је Комисија за спортско
пењање при Планинарском савезу Србије усвојила 2013. године.
Такмичење је отвореног типа за стране држављане, док је за домаће
такмичаре обавезно поседовање лиценце (оверена маркица ПСС за 2016,
звање минимум спортски пењач-приправник и лекарски преглед).
Сви такмичари су дужни да потпишу изјаву да се такмиче на сопствену
одговорност.

За потребе овог такмичења, направљено је 20 нових смерова тежина
приближно од 5 до 9+ УИАА.
ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРАВИЛА

Своје пријаве за учешће на такмичењу можете слати на
spkstarigrad@gmail.com до 14. јула 2016. год. Стартнина износи 500,00
динара.
Молим вас да испоштујете пријаву и пријавите се због саме
организације,односно због припреме хране и мајица за такмичаре,да не дође
до непријатности да неко остане без истих. Mолимо вас да у пријави наведете
и величину мајице.
Комисија за спортско пењање Планинарског савеза Србије
ће
обезбедити медаље за прва три такмичара, односно дипломе за првих пет
такмичара у мушкој и у женској конкуренцији, у свим категоријама.
СМЕШТАЈ

За потребе такмичара организатор предлаже за смештај:
1) Хостел
031 Републик,
резервација.
2) Сајт www.republic.rs

контакт

Марко 0643226316.

Камп у Великом парку код Спопртске хале, као и прошле године.

Обавезна

ПУТ ДО ПЕЊАЛИШТА

Пењалиште је на истој локацији као и прошле године, у подножју
ужичког Старог града. До другог блока се долази шеталиштем Градске плаже,
до краја, па уз степенице, кроз први тунел. Одмах иза тунела лево биће
постављен знак ка пењалишту. Са овог места до пењалишта је 50 метара.

Надамо се да ћете нам се придружити и провести један леп викенд са нама.
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И
СПОРТА, ДОПРИНЕЛИ СУ У ЗНАЧАЈНОЈ МЕРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ
НАШИХ ПРОЈЕКАТА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ НЕОПХОДНИХ
СРЕДСТАВА ЗА ЊИХОВО ФИНАНСИРАЊЕ.
Спортско пењачки клуб ,,Стари град“
Алесандар Ђорђевић
0641595317

Комисија за спортско пењање при
Планинарском савезу Србије
Јелена Јаковљевић

