Извештај са Државног првенства у спортском пењању на природним стенама
2016. за сениоре
Друго коло
Према годишњем плану активности и календару такмичења Комисије за спортско пењање
Планинарског савеза Србије (КСП) за 2016. годину, у термину 03. и 04. септембра 2016,
одржано је Друго коло Државног првенства у спортском пењању на природним стенама за
сениоре, у дисциплинама тежинско и брзинско пењање. Такмичење је одржано на локацији
Хрта, недалеко од Пријепоља. Организатори овог такмичења су били: Спортско пењачки клуб
„Вертикал“ из Београда, Планинарски клуб „Камена Гора“ из Пријепоља и Комисија за
спортско пењање Планинарског савеза Србије, под покровитељством Министарства омладине
и спорта Републике Србије.
За потребе такмичења опремљено је 19 нових смерова, распоређена на четири сектора на
Вилиној стени, која су у складу са Такмичарским правилником први пут отворени на овом
такмичењу. Опремалац смерова је био Славо Глушчевић, уз асистенцију Владана Томашевића.

У складу са актуелним Такмичарским правилником КСП, такмичари су били дужни
да имају купљену маркицу Планинарског савеза Србије за текућу годину, лекарски
преглед обављен у овлашћеној установи и звање минимум спортски пењач-приправник.
Делегат на такмичењу, испред КСП, је био Андраш Богнар који је надгледао регуларност
такмичења.

Учествовало је укупно 15 такмичара, из следећих 5 клубова: ПК „Земун“ из
Београда, СПК „Вертикал“ из Београда, СК „Трибе“ из Београда, СПК „Пентракс“ из
Иђоша и ЖПК „Спартак“ из Суботице.

Резултати такмичења:
Резултати такмичара у дисциплини тежинско пењање за првих 5 места приказани су
испод, а комплетни резултати у документу у прилогу:
Сениори:
1. Игор Милосављевић (СПК „Пентрах“, Иђош) 3.202 бодова (17 покушаја)
1.Братислав Михајловић (ПК „Земун“, Београд) 3.202 бодова (17 покушаја)
3. Немања Чизмић (СК „Трибе“, Београд) 3.202 бодова (18 покушаја)
3.Милош Димић (СПК „Вертикал“, Београд) 3.202 бодова (18 покушаја)
5. Лука Перуновић (ПК „Земун“, Београд) 2.951 бодова
Сениорке:
1. Јелена Јаковљевић (СПК „Вертикал“, Београд) 3.092 бодова (17 покушаја)
2. Антонина Брдарић (ПАЕК „Ниш“, Ниш) 3.092 бодова (19 покушаја)
3. Марија Милосављевић (ПК „Земун“, Београд) 3.092 бодова (20 покушаја)
4. Сара Пирнат (ЖПК „Спартак“, Суботица) 2.426 бодова
5. Нора Богнар (ЖПК „Спартак“, Суботица) 2.226 бодова
Резултати такмичара у дисциплини брзинско пењање за прва 3 места приказани су испод,
а комплетни резултати у документу у прилогу:
Сениори:
1. Немања Чизмић (СК „Трибе“, Београд) 13:62
2. Милош Димић (СПК „Вертикал“, Београд) 20:87
3. Борис Мајурић (СК „Трибе“, Београд) 59:05
Сениорке:
1. Јелена Јаковљевић (СПК „Вертикал“, Београд) 19:48
2. Нора Богнар (ЖПК „Спартак“, Суботица) 22:43
Друго коло Државног првенства у спортском пењању на природним стенама за
сениоре, у дисциплинама тежинско и брзинско пењање, је организовано на нивоу.
Одржано је на локацији Хрта, на стени доброг квалитета. Смерови су добро урађени, а
приступ максимално уређен. Делегат је све време водио рачуна о регуларности
организационог дела, и своје примедбе је доставио комисији и руководиоцу такмичења.
Судије су професионално одрадиле свој део посла, и није било никаквих примедби на
њихов рад. Жалби није било. Спасиоци Горске службе спасавања су дежурали оба
такмичарска дана, без интервенције.

Такмичари и остали учесници у организацији су били смештени у тек реновираној
Основној школи у Хртима, док је за шаторе је коришћен простор у дворишту школе.
Школа је удаљена 400м од пењалишта и 200 м од продавнице. Велику захвалност за
обезбеђивање смештаја дугујемо Просветној установи Пријепоље.
Телевизијска станица из Пријепоља „Форум“ је емитовала прилог- најаву пре
такмичења и прилог на вестима после такмичења. Локалане новине су објавиле прилог о
такмичењу.
На крају, можемо рећи да је Србија добила ново пењалиште, које се налази на 10 км
од магистралног пута за Подгорицу. Асфалтни пут и продавница на 200 м од стене, лак
приступ до стене и надморска висина од 1100 м. чине ово пењалиште значајним, јер је
једно од ретких које се може сврстати у летња пењалишта.

У Београду,
03.10.2016.
Јелена Јаковљевић,
Председник КСП.

