
Извештај са Пењачког маратона и Државног првенства у спортском 

пењању на природним стенама 2016. 

  
  

Према годишњем плану активности и календару такмичења Комисије за спортско пењање 

Планинарског савеза Србије (КСП) за 2016. годину, у термину 17. и 18. септембра 2016, 

одржан је Пењачки маратон за сениоре и Државно првенство у спортском пењању на 

природним стенама за јуниоре, у дисциплини болдер. Такмичење је одржано на локацији 

Вршачки брег, недалеко од Вршца. Организатор овог такмичења је била Комисија за спортско 

пењање Планинарског савеза Србије, под покровитељством Министарства омладине и спорта 

Републике Србије, док су техничка подршка били  Клуб екстремних спортова „Изазов“ из 

Вршца и Општина Вршац. 

За потребе такмичења за сениоре очишћено је и припремљено 20 болдер линија, 

распоређених на осам блокова, док је за потребе такмичења за јуниоре очишћено и 

припремљено 20 болдер линија, распоређених на шест блокова. Уређивач смерова је био 

Немања Чизмић, уз асистенцију Бојана Новаковића. Смерови су прилагођени врсти 

такмичења, али је посебна пажња посвећена избору смерова (висина, тежина) за јуниоре, јер је 

по први пут организовано такмичење и за ту узрасну категорију у дисциплини болдер. 

 

 
 

Пењачки маратон је одржан у суботу, 17. септембра, и подразумевао је целодневно 

пењање свих болдер проблема које је уређивач припремио за ово такмичење. На сваком блоку 



се налазио судија којем су пењачи предавали такмичарски лист где се водила евиденција 

попетих смерова. У случају истог броја бодова, гледао се укупан број покушаја. 

На маратону је учествовало укупно 19 такмичара из из следећих 5 клубова: ПК „Београд“ 

из Београда, СПК „Гецо“ из Београда, СПК „Вертикал“ из Београда, СК „Трибе“ из Београда и 

СПК „Пентракс“ из Иђоша. 

Циљ овог такмичења је да се промовише спортско пењање на природној стени, а посебно 

ова дисциплина – болдер и локација Вршачки брег која обилује стенама погодним за њу. 

Време одржавања се поклапало са манифестацијом 59. Дани бербе грожђа, која је окупила 

велики број људи што је била одлична прилика да се представи спорт који је медијски 

запостваљен. 

    
 

Резултати такмичења: 
 

Резултати такмичара за прва 3 места приказани су испод, а комплетни резултати у 

документу у прилогу: 

 

 

Мушкарци: 

1. Игор Милосављевић  (СПК „Пентрах“, Иђош)  

2. Немања Дабижљевић (СПК „Гецо“, Београд) 

3. Бранко Недељковић (СПК „Гецо“, Београд) 

 

Сениорке: 

1. Јелена Јаковљевић  (СПК „Вертикал“, Београд)  

2. Марина Бошковић (СПК „Гецо“, Београд) 



2.Јелена Грмача (СК „Трибе“, Београд) 

2.Тања Богданић (СК „Трибе“, Београд) 

2.Кристина Живковић (СК „Трибе“, Београд) 

 

 

Државно првенство за јуниоре  је одржано у недељу, 18. септембра, и такмичење је било 

отвореног типа и за стране држављане. 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. 

На такмичењу је учествовало укупно 13 такмичара, 7 такмичарки и 6 такмичара. 

 

     

Резултати такмичења (финале): 
 

Старије јуниорке: 

1. Сара Пирнат  (ЖПК „Спартак“, Суботица) 1000 бодова 

 

Јуниори Б: 

1. Сергеј Жежељ  (ЖПК „Спартак“, Суботица) 2500 бодова 

2. Дарио Пеић Гавран  (ЖПК „Спартак“, Суботица) 1500 бодова 

 

 Јуниорке Б: 



1. Нора Богнар (ЖПК „Спартак“, Суботица) 2500 бодова 

2. Маја Фабри (ЖПК „Спартак“, Суботица) 1500 бодова 

3. Анастасија Кнежевић (СПК „Стари град“, Ужице)  0 бодова 

 

Деца (м): 

1. Матеј Кнежевић  (СПК „Стари град“, Ужице) 2000 бодова  

2. Даниел Чизмадија (ЖПК „Спартак“, Суботица) 1000 бодова 

3. Виктор Прчић (ЖПК „Спартак“, Суботица)  0 бодова 

 

Деца (ж): 

1. Стела Латош (ЖПК „Спартак“, Суботица) 1000 бодова 

2. Милица Вер (ЖПК „Спартак“, Суботица) 0 бодова 

3. Дуња Бургер (ЖПК „Спартак“, Суботица) 0 бодова 

 

 

 
 

Пењачки маратон и Државно првенство у спортском пењању на природним 

стенама, у дисциплини болдер, су организовани на завидном нивоу. Одржани су на 

локацији Вршачки брег, на стени доброг квалитета за ову дисциплину. Смерови су 

професионално одабрани,  одлично очишћени, означени а приступ максимално уређен. 

Руководилац такмичења и делегат су све време водили рачуна о регуларности 

организационог дела. Замерки није било. Судије су професионално одрадиле свој део 

посла, и никаквих примедби на њихов рад није било. Спасиоци Горске службе спасавања 

су дежурали у недељу, на Државном првенству, са једном интервенцијом – помоћ при 

транспорту болесне особе. 



Такмичари су делом били смештени у планинарском дому на Вршачком брегу, без 

новчане накнаде, што је обезбедио КЕС „Изазов“ из Вршца, а делом у шаторима у 

непосредној близини сектора за пењање. КЕС „Изазов“ из Вршца је, као техничка 

подршка КСП за организацију овог такмичења, обезбедио награде за прво место у мушкој 

и прво место у женској конкуренцији првог такмичарског дана. Победник у мушкој 

конкуренцији је добио викенд за две особе у хотелу „Србија“ у Вршцу, а победник у 

женској конкуренцији је такође добио викенд за две особе у хотелу „Србија“ у Вршцу као 

и тандем лет параглајдером. Поред ових награда, КЕС „Изазов“ је обезбедио храну, воду, 

грожђе и слаткише за све учеснике оба такмичарска дана, као и професионалне фотографе 

за овај догађај. 

Такмичење је било и медијски покривено од стране локалних медија.  

Оцена такмичара је да је ово такмичење организовано на високом нивоу и изузетно 

квалитетно. Такмичење је било веома посећено од стране публике, тако да је КСП 

остварила свој циљ промоције спортског пењања и дисциплине болдер. Велику захвалност 

за све то дугујемо КЕС „Изазов“ и господину Милошу Лазаревићу, председнику тог 

клуба. 

 

 

У Београду, 

24. септембар 2016.  

Јелена Јаковљевић, председник КСП. 


