ЗАПИСНИК СА САСТАНКА КАПСС
одржаног 13.05.2017. године, са почетком у 20:00 часова у просторијама
планинарског дома “Дом” у Овчарској бањи
Присутни чланови:
Војислав Шкрбић (председник КА и АО Шабац), Слободан Жарковић (КА и АО Авала),
Драган Милошевић (КА и АО Пожаревац), Саша Пантелић (KA и АСН Ниш), Зоран
Марковић (КА и АОНС), Ненад Трипковић (КА и АОЈ).
Остали присутни: Обрад Кузељевић (АОНС), Евица Јеремић (АОЈ), Данијела Бабовић(АОЧ
и КЕС Армадило), Теодора Димитријевић (АОП – записничар).
Састанак је отворио Војислав Шкрбић и предложио следеће тaчке дневног реда:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

До сад донете одлуке на електронским седницама
Одржане и наредне акције из плана за 2017. г.
План акција за 2018.г.
Нерегуларно одржани течајеви
Стратегија развоја алпинизма
Овера и додела звања
Допис председника комисије за спортско пењање
Измене и допуне звања
Разно

Дневни ред је једногласно усвојен.
Састанком је председавао председник КАПСС Војислав Шкрбић.
1. До сад донете одлуке на електронским седницама
Потврђују се све до сада донете одлуке на електронским седницама.
1. Додела звања по чл.28
2.Кандидати за БМЦ камп
3. Накнадна додела звања по чл. 28
4. Одлагање табора на Шари
5. Овера звања за 2017.г.
6. Формирање АО Вукан Пожаревац
7. Овера звања АО Нови Сад
8. Суфинансирање турно трке и семинара
9. Формирање комисије за полагање за звање Алпиниста
10.Суфинансирање техничких дана
2. Одржане и наредне акције из плана за 2017. г.
Војислав Шкрбић указује на то да прве две акције планиране за ову годину нису одржане.
Технички дани нису одржани у априлу већ у мају. Акције које су одржане су: април – турно
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скијање и семинар од 6. до 9. (било је 13 учесника из Шапца, Београда, Смедерева, Штрбца и
Крушевца). Извештај се налази на сајту ПСС-а.
Слободан Жарковић додаје да план није био амбициозан за остваривање и да фали више
ентузијазма. Хвали зиму која је била одлична и каже да се могла код нас радити на разним
локацијама, камоли негде даље. Треба заједно притискати организаторе да се на време крене
са организацијом.
Драган Милошевић додаје да је Табор аплиниста у Горњаку одложен за јун због одласка
Предрага Павловића на БМС.
Војислав Шкрбић потврђује да је табор у Горњаку одложен за прву недељу јуна. Елаборат ће
бити на сајту већ следеће недеље. Друга акција је планирана за јул-август и то комбиновани
успони на Кавказу и домаћин је АО др Растко Стојановић. Нема информација од Пеђе око
организације. Опет, има времена за електронско договарање. У вези табора у Горњаку
потребна је одлука од стране комисије о суфинансирању путних трошкова.
Војислав Шкрбић - стављам на гласање одлуку:
Одлука бр.11
Учесницима табора "Горњак 2017" исплатити путне трошкове из средстава планираних за рад
КА за 2017.
Одлука једногласно донета.
Слободан Жарковић додаје да је БМС је био у плану, јуче је отишао Пеђа и биће извештај на
табору у Горњаку.
Ненад Трипковић указује да на табор треба позвати ГСС.
Драган Милошевић пита чланове комисије, пошто већ постоји спасилачка група Грувс у
Пожаревцу, да ли може и она да присуствује табору поред ГСС-а, да ли смета организацији још
једна врста обезбеђења.
Слободан Жарковић износи мишљење да постоји тенденција да се Грувс прикључи ГСС-у. ГСС
је међународан и годинама су стандарди усаглашавани за све врсте спасавања. Грувс је још у
повоју и још је увек функционише у локалу и треба још да раде и уче. Било би лепо да се
укључе у обуке чланова ГСС-а и да заслуже тиме да буду на табору.
Драган Милошевић додаје да ГСС никако не доводи у питање по питању вредности већ пита да
ли би Грувс сметао као појачање ГСС-у?
Слободан Жарковић - Грувс не може свакако да одмогне ГСС-у. Мада је незгодно и мишљења
сам да Грувс треба прво да уради пар обука са ГСС-ом пре него што се њима прикључи да се не
би догодила неочекивана ситуација у којој обе спасилачке групе реагују другачије.
Војислав Шкрбић закључује да се због званичности акције ПСС-а не може се звати Грувс због
мешања ингеренција.
Драган Милошевић похваљује иницијативу Саше Пантелића који се јавио да ради тренинге у
Горњаку и то је лепа иницијатива и били бисмо захвални за било какво учествовање било кога
другог.
3. План акција за 2018. г.
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Војислав Шкрбић - план је усаглашен електронски и послат у ПСС али нису прецизирани
датуми акција за 2018. годину али акције јесу организоване по месецима и потрудићемо се да
акције заиста буду у том месецу и организоване. Треба порадити на пропаганди тј.
објављивању бар месец дана раније и слању свим одсецима и секцијама пропратни материјал
акције. Проблем око акција је у вези турно скијања је тај што је то још у повоју и мораћемо да
донесемо правилник до идуће године и вероватно ћемо морати да искачемо мало из нашег
правилника. Ту тему нам остаје да разматрамо до децембра.
Слободан Жарковић – то су врло незахвалне теме од којих бежимо годинама. Алпинизам је
много изнад тога и требало би да буде. Алпиниста мора да познаје све а касније се определи
чиме ће да се бави више или мање. Људи који желе да се такмиче нека се такмиче. Требали
смо да направимо поткомисију у вези такмичења али то није успело, исто тако и за турно
скијање. То је превише лепо али троши превише енергије, треба имати тренера, систем
такмичења, правилнике имати је лако из других правилника о такмичењу у турно скијању,
проблем је што су то огромни ресурси. Драј тулинг направиш где желиш. Турно скијање је
организационо претежак јер ако се поштује светски стандард мора да се поштује висинска
разлика, деонице на скијама, без скија, сређивање стаза, лавине, снег итд. а услови код нас су
јако незгодни. Везати се неким термином је незахвално као и локацијом. Копаоник није
захвалан за то. Брезовица је феноменална и имали смо идеалне услове јер скијалиште између
осталог није радило (кад ради мора се ићи по страни где већ постаје лавинозно), Стара
планина је јако нестабилна јер гребени немају добра места, приступ је јако лош. У локалу су
сјајни људи у Брезовици који би се укључили у целу организацију. Потрудићу да преко Савеза
Београда добије међународни статус, дошли би Црногорци, Словенци итд. и може се
направити лепа прича али са пуно људи укључених у организацију. Без конкуренције
најсложеније за организовање је турно скијање од свих такмичења а и скупље. Лавински
комплети, турно опрема… Свуда напољу морате имати лопату, сонду, примопредајник а где су
скије, крзна… Са друге стране треба мотивисати АОБ да се укључи у овакве приче. Кад су Алпи
организовани они су ту а кад треба нешто у локалу – тешко. Сви треба да се укључе у
организацију.
Драган Милошевић – који је твој резиме? Правити или не?
Слободан Жарковић – мислим да то уопште није нужно правити. Мене искрено организација
утрка не занима али увек имамо шансу да младе пошаљемо у Словенију на неку трку, младих
нема пуно за то. ГСС може да се укључи у те трке такође. На Брезовици би било лепо
направити то такмичење, наши људи су тамо.
Саша Пантелић поставља питање зашто мора трка?
Слободан Жарковић одговара да се трка тражи у ПСС-у.
Ненад Трипковић износи мишљење да треба направити семинар у јануару о томе.
Војислав Шкрбић указује да је семинар предвиђен. Дакле да ли ћемо се прихватити
организације турно трка или да кажемо да ПСС формира комисију за то?
Драган Милошевић износи мишљење да трка није у саству алпинизма.
Војислав Шкрбић – турно скијање је спортска активност. Ако прихватимо мораћемо то да
радимо свакако.
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Ненад Трипковић – ако прихватимо можемо да радимо трку само једном годишње.
Војислав Шкрбић – имали смо лепу зиму и кратак период леда али док смо се организовали
сви повољни услови су нестали, али ту смо да се определимо да ли прихватамо ову обавезу и
да кренемо у реализацију. Ако не онда дижемо руке.
Слободан Жарковић – ово бих радио у сарадњи са ГСС-ом јер има ту људи који турирају. Са
друге стране није ми проблем да окупим људе спасиоце из других земаља. Треба да
пробијемо лед и раширимо причу а сарадња са ГСС-ом би била јако позитивна.
Војислав Шкрбић – које чланове за контакт у вези турно скијања предлажеш?
Слободан Жарковић – то можемо бити ја и Трипковић, баш смо скоро причали на тему
турирања и интерес постоји а може се добити и на масовности кроз време.
Војислав Шкрбић – дакле стављам на гласање одлуку:
Одлука бр.12
Жарковић и Трипковић су задужени испред комисије око организације турно трка.
једногласно усвојено
Слободан Жарковић додаје да ми као комисија добијамо мизерна средства а ПСС очекује трку.
Дакле ова добијена средства немају никакве везе са турно скијањем и они морају издвојити
додатна средства за трку. За комплетну организацију поред опреме. Треба маркирати терен,
доћи до њега… За опрему да не говорим. Поставити судије уз трасу, довести их, маркирати
трасу… Нико не би смео да погине по магли. Дакле обезбедити посебан буџет за турно трку за
интернационални ранг.
Војислав Шкрбић – дакле треба направити презентацију неопходне опреме. Имати задатак и
то разговарати о средствима са председником ПСС-а. Треба кренути што пре, већ од лета, са
разговорима и најавама акција и донирањима средстава.
Евица Јеремић – до 10. маја је био рок за аплицирање клубова за наредну годину. ПСС има
модел финансирања трекинг лиге. Сваки домаћин добија 15.000дин за организацију и постоји
списак шта се све обезбеђује тиме – медаље и обавезно нека елементарна окрепа за
такмичења. За обележавање стаза и чишћење се не добија скоро ништа, то клуб плаћа.
Учесници трекинг лиге уплаћују око 300дин котизацију и од тога се покривамо.
Војислав Шкрбић – на котизације се не треба рачунати.
Слободан Жарковић – мора да се издвоји буџет за овакву организацију. Новца има.
Једногласно је донета одлука о потражњи комисије за алпинизам додатних средстава за трку у
турно скијању уз објашњење.
4. Нерегуларно одржани течајеви
Војислав Шкрбић – имали смо и прошле и ове године овакве случајеве непријављених течајева
који нису одобрени од стране комисије за алпинизам. У правилнику је све јасно записано.
Само комисија за све то даје одобрење и ти течајеви једино тако могу бити признати од стране
свих комисија. Прошле године смо имали организацију зимског течаја АО Пентракса мимо
правилника и имали смо пријаву за нерегуларно одржан течај. Прошле године је Армадило
организовао течајеве без Каблара јер знамо да правни заступник АО Чачка је Каблар и само он
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оверава извештаје. Армадило је ове године најавио течај и пошто су добили да Пеца нема
оверено звање јер су касније доставили документа они су ипак одржали течај што је кршење
правилника. Отварам дискусију.
Слободан Жарковић – дискутовали смо већ и донели одлуку. Скренуо бих представнику
Армадила да то не можемо да прихватимо.
Војислав Шкрбић – шта ћемо поводом кршења правилника?
Слободан Жарковић скреће пажњу да се призвук претњи и ружне речи у мејловима не смеју
више дозволити као и да се граница толеранција губи тиме.
Саша Пантелић – ми као комисија морамо да гледамо да сви течајеви морају бити у окиру
система. Дакле прво ПСС па правилник. Што се тиче комисије и нарушавања правилника – ту
нема дискусије. Кад комисија донесе одлуку по правилнику не треба правити питање. Може се
направити допис већу части ПСС-а. Комисија по статуту и правилнику доноси одлуке тако да
комисија не може прихватити течајеве. Претње мејлом су потпуно недоличне и не желим тиме
даље да се бавим. АО Чачак може одржати течај помоћу својих инструктора.
Ненад Трипковић – имали смо доста расправа електронски. Дакле течај није прихваћен и то је
то. Ја знам да је Армадило послао извештај са курса али то са нама нема ништа и то не може
бити у систему.
Саша Пантелић – правилник је променљива категорија и подложан је променама. Сваки од
чланова има права да даје примедбе са валидним објашњењима па ће их комисија
разматрати. Скоро две године овај правилник траје и видели смо поједине проблеме које
ћемо тек исправити.
Војислав Шкрбић – шаљемо пријаву за кршење правилника или не?
Слободан жарковић – мислим да нема потребе за тиме. Течај само није признат.
Војислав Шкрбић - стављам на гласање одлуку:
Одлука бр.13
Да се непријављени и неодобрени течајеви не признају од стране КАПСС.
Једногласно је усвојено
5. Стратегија развоја алпинизма
Војислав Шкрбић – отварам дискусију у вези са петом тачком дневног реда. Шта нам је циљ за
наредних 4-5 година?
Слододан жарковић – главни циљ је развој алпинизма. Дакле школовање – раздвојили смо
курсеве и звања. Ове године се први пут одржава напредни летњи течај управо због
раздвајања људи који су дошли из радозналости и оних који су ту и уложили своје време.
Потом млади – то је оно где смо најслабији – имамо их мало и треба више радити на томе.
Имамо курсеве који су све боље и млади које долазе али како их мотивисати да остану? Како
нама олакшати рад, како да ми радимо а да не буде увек изнова? Можда са овим звањем
демонстратора, помоћних инструктора… Ангажовања људи који помажу курсеве. Можда је
време да размислимо да на таборима дајемо људима који воде друге људе да демонстрирају
теме које смо ми радили. Сад смо близу томе да размишљамо у том правцу.
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Војислав Шкрбић – то је све у правцу омасовљења. Имамо ли ми организовање експедиција на
неки врх, смер, нешто тог типа?
Слободан жарковић – ми не можемо размишљати о светском стандарду. Кавказ је био нешто
што је било баш интересантно, смери су у рангу онога што ми можемо и било би веома
интересантно као један искорак ка нечему кроз 2-3 године да се ради озбиљније.
Војислав Шкрбић – а организовање експедиција које су постојале раније?
Слободан жарковић – треба организовати одлазак у нове масиве нпр. у Кавказу. Имали бисмо
помоћ у локалу око консултовања да се не би ишло на слепо али би се опет радило нешто што
није толико удобно. Било би сјајно да имамо 4-5 људи који би отишли тамо.
Војислав Шкрбић – у том смеру треба ићи и направити базу људи који то могу радити.
Слободан жарковић – имамо ту грешку да је 80их рађено пуно акција са људима а ништа није
остало иза њих.
Обрад Кузељевић – мислим да су ту стуб одсеци – дакле терет школовања, начелници треба да
обрате пажњу на то да ли ће форсирати чланове одсека који су активни. Мислим да је то тај
правац, да инструктор одговара за безбедност али да што више предавања буде пребачено на
младе људе. Дакле инструктор је ментор младим алпинистима. Што се тиче будућих радова,
имамо мало пара да бисмо ишли било где. Треба селектовати људе за тако веће експедиције
као што је Кавказ, они који су довољно пењачки упењани и психички спремни. Увек ће бити
репова зашто иду једно те исти као што је раније и било и треба обратити пажњу на селекцију.
Слободан жарковић– проблем је направити шароликост, базу и мотивисати људе да нешто
раде. Супер је да одсеци то преузму али је потребан период да одсеци прихвате организацију.
АОП је био први у томе. Можда је боље за почетак можда већ на табору у Горњаку одређеној
групи људи дати одређене задатке а онда после промовисати да то раде и остали одсеци.
Комисија треба да покрене и каже како то треба да изгледа да би се то лакше примило у
одсецима.
Драган Милошевић – има ту респекта одсека према одсеку да не може одсек који прави
нешто да ангажује људе из другог одсека, може једино на добровољној бази. Питање је
мотивације.
Саша Пантелић – требало би осмислити позив и упознати људе са тиме. У вези стратегије,
мени је запало за око да млади, школовање и организовање експедиција као стратегија буду
за неки будући период. Мислим да ћемо имати проблем око школовања , а то су млади. ОД 10
течајаца колико остаје да пењу? Испод 10%. Велики број људи оде на спортско пењање кад се
упознају са ризиком алпинизма. Експедиције – проблем је реалан да ће се увек наћи једни те
исти па ако нема боље нема проблема у вези одлазака тих људи. Међутим биће све мање и
мање пара за те ствари са годинама. Ако се ми не ухватимо у причу да дођемо до средстава за
ту организацију онда претпостављам да ће бити више од 4-5 људи за те акције. Што се тиче
школовања мислим да је идеја одлична и треба укључити што већи број људи. Само је
проблем како за ове прве две тачке наћи средства и анимирати људе.
Слободан Жарковић – ја бих се фокусирао на младе, како смислити нешто паметно…
Контрапродуктивно је ухватити се само за једног јер смо имали лоше искуство са тиме раније.
Са друге стране, Словенци то раде низ година, углавном добри пењачи који дођу нису само
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добри у пењању – одвући ће их нешто друго. Како их определити баш за алпинизам? Систем
вредности у Савезу је и даље катастрофалан. Организовати тематске радионице са групицом
људи (4-5), такође није тешко организовати одлазак у Словенију да они те радионице прођу са
врхунским пењачима. Било је приче о селектору омладинске селекције, неко ко ће својим
стажом и активношћу, ко може бити ауторитет младим, смирен и стручан и може доста да
уради да почнемо да правимо такав начин програма са младима. Ухватити се само за једног не
води нигде. Има младих који су прошли неке обуке али са њима треба наставити даље.
Драган Милошевић – можда успе та идеја, вреди покушати.
Ненад Трипковић – ми ту имамо проблем – млади. Имамо у правилнику лимит година за
бављење алпинизмом. 16 година уз потпис родитеља. У спортском пењању могу да раде са
млађима. Можда није лоша идеја да се из спортског регрутују у алпинизам. Прошле године је
Драган радио радионицу са младима и то треба радити сваке године. Ту може доста људи да
се припреми за тако неке ствари. Можда извлачити људе из планинарских база. Отићи на неке
њихове акције где се стена налази да би видели шта је то алпинизам.
Слободан Жарковић – докле год постоје стипендије тешко је то урадити са спортским
пењачима и регрутовањима.
Обрад Кузељевић – свим младима фали да раде што више ствари, разноврсне, скијање, драј
тулинг – за све то треба новац. Део новца од курсева увек оде на пут. Планирали смо лед па
ћемо планирати лед на висини у Алпима да пробамо и то а потом и радионице где ће радити
спашавање, традицију и слично. Тако би требао сваки одсек да функционише давањем знања
из више области.
Драган Милошевић – али опет се своди на то да остаје мало људи након течаја. Можда се
може направити нека систематичност гађања тих републичких акција због намицања младих?
Обрад Кузељевић – млади виде јако мало од алпинизма чим дођу. Треба проширити знања за
њих да би остали у алпнизму и даље. Лично им показујем доста ствари које не морају да
запамте али нагласим да ће научити на напредном курсу. Дакле морају се нечиме
заинтересовати – са што више области.
Драган Милошевић – то је лепо кад дођу. Али немамо регрутни центар да они дођу.
Слободан Жарковић – о томе сам пуно размишљао. Највише сам гледао Словенце који су
производ истог система и тако функционишу – кључна ствар су планинарски клубови. Одсеци
су уско везани за планинарске клубове и онда је цела прича много лакша око регрутације.
Мислим да је време да се неки одсек издигне са клубом да би то видели други планинарски
клубови. Победа нпр. нема никакву секцију ни одсек а имају одличне услове. У Београду се на
жалост АОБ показао као једна лоша прича, они годинама корачају у назад по квалитету. Имају
масовност курсева али то је то. Мислим да сви који смо у неким клубовима треба више да
пробамо да радимо у тим клубовима. Нене има тешку мисију, ради пуно за гсс, свој одсек али
је опстао и труди се.
Драган Милошевић – проблем је тај што се одсеци доста свађају са планинарским клубовима.
Често није само до одсека.
Слободан Жарковић – зато и кажем, потребно је да један клуб искочи са одсеком и да пример
осталима. Фали нам боља подршка клуба, логистичка и финансијска.
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Ненад Трипковић – ово што Драган каже је потпуно тачно у вези заваде одсека и планинарских
клубова. Алпиниста је неко ко је дошао из планинарства, лично не идем на планинарске акције
али одатле треба регрутовати људе. Ако знамо да ће нпр. Вукан да организује акцију
планинарења у Горњаку и пар чланова види аплинисте на стени сигурно ће неко пожелети то
да проба. Треба се инфилтрирати у планинарске клубове и показати им шта ми стварно
радимо.
Војислав Шкрбић – приоритет су нам дакле ове три ствари – омасовљење, експедиције,
школовање.
6. Овера и додела звања
Војислав Шкрбић – стављам на гласање одлуку, свима сам вам послао картоне и предлоге.
Овде имамо за оверу и доделу звања следеће чланове:
Одлука бр.14
Оверавају се звања:
АО Чачак Армадило
1. Петар Шундерић, инструктор алпинизма, 21 тура
2. Данијела Бабовић, алпиниста старији приправник, 14 тура
3. Славко Митровић, алпиниста старији приправник, 11 тура
4. Младен Макојевић, алпиниста млађи приправник, 18 тура
5. Милан Макојевић, алпиниста млађи приправник, 38 тура
6. Владимир Ристић, алпиниста млађи приправник, 40 тура
7. Марко Којовић, алпиниста млађи приправник, 27 тура
За све остале КА ПСС нема податке. Потребни су захтеви за доделу звања и по ком члану
Алпинистичког правилника.
АО Пентракс
1. Лаза Радивојац, инструктор алпинизма, 6 тура
2. Катарина Мановски, алпиниста, 10 тура
3. Никола Кулизић, алпиниста млађи приправник, 5 тура
АО Авала
1. Радомир Микић, алпиниста млађи приправник, 8 тура
2. Михајло Јовановић, алпиниста млађи приправник, 8 тура
АО Каблар Чачак
по чл.28 преименује се у звање "Алпиниста Старији Приправник"
1. Андрија Тошић, и оверава звање алпиниста старији приправник, 5 тура
АО Нови Сад
по чл. 28 преименује се у звање "Алпиниста Старији Приправник
1. Недељко Стевановић и оверава звање алпиниста старији приправник
2. Миле Ивановић и оверава звање алпиниста старији приправник
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3. Драгана Јовановић и оверава звање алпиниста старији приправник
Данијела Бабовић указује да јој фале у списку неки људи.
Војислав Шкрбић указује да фале као што фале и њихови подаци.
Данијела Бабовић говори да су то људи који су стекли услове пре пар година.
Војислав Шкрбић подсећа да треба послати захтев за доделу звања или преименовање по
чл.28 а затим за оверу звања млађег или старијег приправника и то нагласити.
Једногласно је усвојена овера звања и додела звања.
7. Допис председника комисије за спортско пењање
Војислав Шкрбић - комисија за спортско пењање прави свој правилник и хоће да ту убаце
вишерастежајне опремљење смери. Почели су у Сићеву да буше неке традиционалне смери у
амфитеатру.
Слободан Жарковић – избушили су цео Борски стол.
Саша Пантелић – у Сићеву су бушили блок од амфитеатра десно и то је задње бушено.
Војислав Шкрбић – не, сигурно је то нека шестица у Сићеву, имам информацију. То је
недопустиво и крајње немарно. Самоиницијативно и без одобрења првих пењача претварати
тако у спортску смер. Прво треба питати ПСС да ли наши правилници важе и за њих. Треба се
одредити према мултипичу.
Ненад Трипковић – мулти пич је апсолутно наш. Обуке врше људи из КАПСС.
Слободан Жарковић – доста је ту било задњих неколико година коментарисања, има опречних
мишљења, наши основни течајеви се раде на опремљеним смеровима. Доста сам размишљао
о томе да ли да спортски пењачи раде такве смери. Ако нађемо смисао да раде онда треба
одредити под којим условима да раде. Ако кажемо да не раде онда је то већ лакше. Опет
враћамо се на тему стратегије развоја алпинизма. Они то раде свакако. Како их уклопити у
систем, да они дођу, заврше течај и то раде? Лично бих највише волео да раде обуку за мулти
пич али онда наш правилник пада у воду. Њихови инструктори су прилично необразовани по
питању техника у таквим смеровима. То је једна врло сложена прича и нисам ни за драстично
одбацивање нити давање овога њима.
Данијела Бабовић – да ли си се распитивао како други раде?
Слободан Жарковић – словеначки спортски пењачи раде инструктажу за мулти пич. Њихову
комисију води врхунски алпиниста. Хрвати су скоро кренули по словеначком моделу и нису ту
нешто одмакли. Немају резултата у алпинизму и нису ми пример за поређење. Пуно пењу
мулти пич и болтове али немају добре алпинисте. Не бих олако доносио неку одлуку али треба
дефинисати.
Војислав Шкрбић – по Глушчевићу, то је прилично хитно. Треба организовати састанак са
њима. Он је против тога да то уђе у спортско пењање.
Драган Милошевић– кључни аргумент је њихова необученост.
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Ненад Трипковић – по правилнику ми пењемо мулти пич.
Војислав Шкрбић – имамо два избора – организујемо обуку за мулти пич или не.
Слободан Жарковић – кључан је разговор. Треба попричати са њима и направити састанак.
Размишљајмо корак даље – то сада радимо ми и ако ви желите да то радите морате проћи
обуку.
Драган Милошевић – то се дакле своди на инструктора алпинизма у области мулти пич
пењања?
Војислав Шкрбић – ако се одрекнемо тога онда се одричемо нашег почетног курса. Мислим да
то није добро решење. Дешавало ми се да кад ми спортски пењач дође у Пролећни смер буде
проблем јер смер није довољно опремљена а то је мулти пич. Њима је потребно колико сам
разумео само да се изјаснимо да је то наша област и да ће они бити у реду са тиме.
Ненад Трипковћ–они не схватају да прави мулти пич уме да буде јако незгодан. Треба знати
како се штандови праве, спашавање човека ако падне итд. У мулти пичу могу бити такође јако
ретки болтови.
Војислав Шкрбић – послаћемо да ми радимо обуку за мулти пич. Ако после тога желе састанак,
тада можемо објаснити нашу одлуку. Само два клуба од свих су се изјаснили за мулти пич.
стављам на гласање одлуку:
Одлука бр 15.
У оквиру Комисије за Алпинизам већ дужи низ година врши се обука за пењање
вишерастежајних (multi pich) смери и наши кадрови тј. инструктори алпинизма поред
вишегодишњег искуства имају стално усавршавање кроз техничке дане и семинаре за
инструкторе алпинизма које организује Комисија за Алпинизам. Питање програма и начина
организовања и вођења течајева решили смо кроз "Правилник за организовање почетног
алпинистичког течаја и испита за звање Алпиниста Млађи Приправник и програм обуке "
(Правилник је доступан на сајту ПСС-а). Како смо овај начин обуке већ стандардизовали и
спроводимо га дужи низ година сматрамо да није потребно да у оквиру савеза дуплирамо исте
обуке и са тим у вези спремни смо за сарадњу.
Одлука је једногласно усвојена.
8. Измене и допуне звања
Ненад Трипковић – у нашем правилнику постоји помоћник инструктора. У новом закону у
спорту постоји демонстратор. Предлажем да уведемо ново звање тј. подзвање демонстратор
тако да тиме одређујемо ко све може бити помоћни инструктор, а демонстратор ће морати да
иде на усавршавања и тиме ћемо имати базу њих. Он мора најмање да буде старији алпиниста
приправник.
Слободан Жарковић – знамо који су услови потребни за стицање тог знања и треба то још
боље погледати.
Војислав Шкрбић – имали смо још један предлог.
Драган Милошевић – да, било би добро укинути рок за добијање звања старијег приправника.
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Слободан Жарковић – знам за тај проблем и не бих много искакао из дефинисања
правилником али бих продужио рок до краја године или ако укинемо рок морамо увести
испит. Не може доћи неко после пет година тек тако. Због тога смо и направили поделу звања
да не бисмо имали старијег приправника са 150 смерова и старијег приправника са 15
смерова. Због тога и постоји нека јединица мере. Или продужити рок или укинути али се мора
полагати испит који ако падну иду на обуку опет. И то би се радило на нивоу комисије.
Превише шкакљива ствар, у питању је безбедност.
Саша Пантелић – ако се уводе демонстратори мора да се концепцијски промени правилник.
Тај помоћник инструктора помаже у реализацији течајева. Ако желите да добијемо звање
демонстратора онда он има права, обавезе итд. Ако желимо да демонстатор може а не мора
да помаже онда је то помоћник. Дакле то је лице за које сматра неко да може да помогне у
реализацији наставе, једноставно је. Мислим да још нема потребе да идемо толико широко.
Помоћник је ту неко ко помаже а инструктор је неко ко води главну реч. Колико пута ми
ангажујемо студенте на факултету за реализацију наставе као помоћника? А у случају
демонстратора ствари се јако компликују. Такође предлажем да пријаву за течај променимо и
да она не садржи имена помоћника инструктора већ само име или имена инструктора као
одговорних а да на њима буде избор помоћника од оних који то имају право да буду.
Ненад Трипковић – то је ОК. У вези питања доласка на напредни курс постоји услов у року од 3
године. Можда треба скинути тај рок. Али овај други рок можда треба оставити али
продужити.
Војислав Шкрбић – слажем се.
Слободан Жарковић – не може он пењати три смери годишње и водити се као старији
приправник. Они који су постали старији они ће остати и са њима треба дасе ради. Ја не бих то
мењао.
Саша Пантелић – ево зашто 15 смери, он ако три године узастопно оверава картон са минимум
5 смери онда апсолутно је могућа овера.
Војислав Шкрбић – у правилнику је јасно дефинисано да имаш рок од две године да испуниш
услов а ако не онда се враћаш на течајца али не на обуку већ само на долазак на испит.
Драган Милошевић– мислим да пише опсег од три године. Хајде да нађемо правилник.
Војислав Шкрбић – ако то стоји онда морамо нешто променити.
Драган Милошевић – ако неко пење као млађи приправник десет година и последње три
одлучи да жели да буде старији онда мора да буде активан последње три године. Дакле рок је
три узастопне године.
Саша Пантелић – можемо причати око продужетка рока који смо дали. Из дискусије видимо да
има смисла а има и рупа које можемо решити.
Војислав Шкрбић – одлуку смо донели, имамо пар људи са по пар ствари да би оверили звање
и доносимо одлуку да продужавамо рок до краја године.
стављам на гласање одлуку:
Одлука бр. 16
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Рок за преименовање звања по члану 28 Алпинистичког правилника из звања "Алпиниста
Млађи Приправник" у звање "Алпиниста старији Приправник" продужава се до краја 2017,
године.
Одлука је једногласно усвојена.
Одлуке састанка:
Потврђују се све до сада донете одлуке на електронским седницама.
1. Додела звања по чл.28
2.Кандидати за БМЦ камп
3. Накнадна додела звања по чл. 28
4. Одлагање табора на Шари
5. Овера звања за 2017.г.
6. Формирање АО Вукан Пожаревац
7. Овера звања АО Нови Сад
8. Суфинансирање турно трке и семинара
9. Формирање комисије за полагање за звање Алпиниста
10.Суфинансирање техничких дана
Одлука бр.11
Учесницима табора "Горњак 2017" исплатити путне трошкове из средстава
планираних за рад КА за 2017.
Одлука једногласно донета.
Одлука бр.12
Жарковић и Трипковић су задужени испред комисије око организације турно трка.
једногласно усвојено
Одлука бр.13
Да се непријављени и неодобрени течајеви не признају од стране КАПСС.
Једногласно је усвојено
Одлука бр.14
Оверавају се звања:
АО Чачак Армадило
Петар Шундерић, инструктор алпинизма, 21 тура
Данијела Бабовић, алпиниста старији приправник, 14 тура
Славко Митровић, алпиниста старији приправник, 11 тура
Младен Макојевић, алпиниста млађи приправник, 18 тура
Милан Макојевић, алпиниста млађи приправник, 38 тура
Владимир Ристић, алпиниста млађи приправник, 40 тура
Марко Којовић, алпиниста млађи приправник, 27 тура
За све остале КА ПСС нема податке. Потребни су захтеви за доделу звања и по ком
члану Алпинистичког правилника.
АО Пентракс
Лаза Радивојац, инструктор алпинизма, 6 тура
Катарина Мановски, алпиниста, 10 тура
Никола Кулизић, алпиниста млађи приправник, 5 тура
АО Авала
Радомир Микић, алпиниста млађи приправник, 8 тура
Михајло Јовановић, алпиниста млађи приправник, 8 тура
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АО Каблар Чачак
по чл.28 преименује се у звање "Алпиниста Старији Приправник"
Андрија Тошић, и оверава звање алпиниста старији приправник, 5 тура
АО Нови Сад
по чл. 28 преименује се у звање "Алпиниста Старији Приправник
1. Недељко Стевановић и оверава звање алпиниста старији приправник
2. Миле Ивановић и оверава звање алпиниста старији приправник
3. Драгана Јовановић и оверава звање алпиниста старији приправник
Одлука бр 15.
У оквиру Комисије за Алпинизам већ дужи низ година врши се обука за пењање
вишерастежајних (multi pich) смери и наши кадрови тј. инструктори алпинизма
поред вишегодишњег искуства имају стално усавршавање кроз техничке дане и
семинаре за инструкторе алпинизма које организује Комисија за Алпинизам.
Питање програма и начина организовања и вођења течајева решили смо кроз
"Правилник за организовање почетног алпинистичког течаја и испита за звање
Алпиниста Млађи Приправник и програм обуке " (Правилник је доступан на сајту
ПСС-а). Како смо овај начин обуке већ стандардизовали и спроводимо га дужи низ
година сматрамо да није потребно да у оквиру савеза дуплирамо исте обуке и са
тим у вези спремни смо за сарадњу.
Одлука је једногласно усвојена.
Одлука бр. 16
Рок за преименовање звања по члану 28 Алпинистичког правилника из звања
"Алпиниста Млађи Приправник" у звање "Алпиниста старији Приправник"
продужава се до краја 2017, године.
Одлука је једногласно усвојена.
Састанак је завршен у 22 ч.

У просторијама ПСС,
13.05.2017. године

Записничар

Оверивач и записника

Теодора Димитријевић

Војислав Шкрбић
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