
                                                                 

Прво промотивног такмичење у драј тулингу, 25.03.2017. Овчар 
Бања 

 

Комисија за драј тулинг и такмичарско пењање у леду Планинарског савеза Србије је 25. 
марта 2017. организовала прво промотивно такмичење у драј тулингу. Такмичење се 
одржало у Овчар бањи, а домаћин је поред комисије био и клуб екстремних спортова 
Армадило који је обезбедио логистичку подршку. 

Припрема такмичења почела је још у јануару месецу, проналажењем терена, чишћењем и 
проналажењем осталих реквизита (хватишта). Домаћини из клуба екестремних спортова 
Армадило су такође обезебдили техничку опрему која је била неопходна за прирему 
(бушилицу, комплете, ужад), а болтове и плочице је обезебедила комисија. Такмичење се 
одвијало по моделу такмичења Хрватско-Словеначког првенства у пењању у леду/драј 
тулингу. Одржане су три фазе, квалификације, полу-финале и финале. Сви такмичари су 
пењали са алаткама и дерезама и осталом неопходном опремом, али без обавезе 
боравка у изолационој зони. На тај начин су имали могућност да посматрају једни друге, 
уче и бодре се међусобно. Ово се показало као добра одлука јер су такмичари, учећи на 
примеру других, напредовали из смера у смер. 

Такмичари су били подељени у две категорије: мушкарци и жене. Време пењања је било 
ограничено. Квалификацијски смерови су се показали одличним за загревање јер је 
већина такмичара успела да попне смер до краја, а о њиховом поретку одлучивало је 
време. Дан је био сунчан и топао, а сви учесници добро расположени. 

Полуфинални смер је био права посластица, пречка која је била технички захтевнија од 
оба квалификацијска смера. Од такмичара се захтевала прецизна техника качења цепина 
и координисан рад ногу са деразама, које су многим такмичарима представљале 
непознаницу и отежавајућу околоност. Одлично су се показали млади такмичари 
пењачког клуба ПентраХ, Петар и Стефан који су без великог искуства, али изузетно 
утренирани успели да парирају својим старијим колегама.  

Најискуснији такмичари, Никола Арежина и Антонина Брдарић освојили су најсјајнија 
одличја у својим категоријама. Мушки финални смер је био нарочито захтеван са великим 



превисом на крају који је такмичарима задао доста  муке. У овом делу смера до изражаја 
је дошло искуство нашег Николе, који је већ имао одличне наступе на међународном 
плану. Целу конструкцију су опремили и поставили чланови Армадила. Овај детаљ је 
такмичење поставио на врло висок ниво.  

Компанија ВОДА ВОДА је спонзорисала такмичење и њихова донација нам је изузетно 
значила.  

Такмичење је прошло без повреда и инцидената, у спортској атмосфери и фер плеј 
бодрењу међу такмичарима. Наступио је и један инострани такмичар, студент мастер 
студија ФСФВ из Немачке који је био изузетно задовољан организацијом такмичења и 
гостопримством. 

На крају дана су подељене дипломе за најбоље, а захвалнице за учешће свима онима који 
су били храбри да се опробају у новој такмичарској дисциплини нашег савеза. Оно што је 
евидентно је недостатак опреме, пре свега дереза и цепина и због тога је било краћих 
застоја у редоследу наступа такмичара. Измена опреме међу такмичарима захтева време. 
Сву неопходну опрему обезбедили су клубови Арамдило и ПентраХ, као и појединци који 
су устпили своју личну опрему. У току је набавка опреме на нивоу савеза која ће бити на 
располагању заинтересованим такмичарима.  

Циљ такмичења била је популаризација овог спорта код нас и припрема такмичара за 
наступ на Хро- Сло- Срб лиге у пењању у леду/драј тулингу. Остаје жал што су у категорији 
жена наступиле само три такмичарке. Иако их је  било мало оне су својом вештином 
пењања одушевиле све присутне, гледаоце и учеснике који су их џентлменски бодрили.  

Надам се да ће такмичари наставити да тренирају по смерницама које смо им укратко 
дали у току самог такмичења и успешно се припремити за једно коло Хро-Сло-Срб 
првенства које ће се у новембру одржати у Овчар бањи. Честитке свим такмичарима још 
једном! 

Катарина Мановски 

Председница комисије за драј тулинг и такмичарско пењање у леду 

 

 

 


