
Извештај о учешћу спортских пењача на такмичењу у 

иностранству 

 

Међународни спортско пењачки догађај, у организацији пењачког 

клуба „Еxtreme“ из Бањалуке, ове године је носио назив „Pecka Rock 

Climbing Festival 2017“. Такмичење се пуних седам година одржава на 

пењалишту Пецка у Босни и Херцеговини, на којем тренутно има 120 

опремљених смерова дужина од 15 до 35 метара. Тежине варирају, па овде 

има смерова и за почетнике али и најбоље светске пењаче. 

Према плану Комисије за спортско пењање за 2017. годину, овај 

догађај је био најављен за период од 15. до 21. маја, али су организатори 

померили датум његовог одржавања па је реализован од 19. до 21. маја 2017. 

године. Временска прогноза није обећавала за тај викенд, због чега су многи 

отказали свој долазак, али је и поред тога укупан број учесника био 70. 

Пењачи су дошли из Аустрије, Словеније, Немачке, Чешке, Србије, Хрватске 

и Босне и Херцеговине. Камп место је као и сваке године било обезбеђено на 

великој ливади удаљеној пет минута хода од првог сектора за пењање. 

Организатори су ту допремили и велику цистерну са водом за пиће, као и 

мобилне тоалете. 

 

      



Пењало се од раних јутарњих сати 

све до 20 часова у петак, док је у суботу то 

било нешто краће због кише која је пала 

пред крај дана. На жалост, у ноћи између 

суботе и недеље почео је пљусак који није 

престајао па су се сви морали паковати по 

киши и кренути назад. Такмичење није 

завршено, а самим тим ни проглашење није одржано. Ипак се најављивана 

временска прогноза и остварила. У суботу увече, као што је програмом и 

било предвиђено, одржан је „Pecka Forest Cinema“ испод превисног блока за 

пењање (у случају кише). Приказани су пењачки филмови, углавном из 

региона, међу којима је био и један наш, снимљен за време трајања Reel Rock 

11 путовања по Србији (у организацији Outdoor Collective). Након тога, 

уследила је журка и послужење од домаћина. 

Нашу земљу је представљало десет пењача (међу њима и један 

стипендиста) из следећих клубова: СК 

„Трибе“ из Београда, СПК „Вертикал“ 

из Београда, СПК „Гецо“ из Београда и 

СПК „Пентрах“ из Иђоша. Ишли су 

сопственим аутомобилима из Београда и 

Кикинде, преко Бањалуке, Мркоњић 

Града до Пецке, о свом трошку. 

 

Највећи број смерова су попели Никола Арежина из СПК „Гецо“ из 

Београда (19 смерова) и Јелена Јаковљевић из СК „Трибе“ из Београда (20 

смерова). 



Организатори су се потрудили да све буде на високом нивоу, зато им 

треба честитати и преузети ту праксу. Остаје жал само за добрим временским 

условима следећи пут. 

 

 

 

 

У Београду,  25.05.2017. 

 

Извештај урадила                                                Председник КСП ПСС, 

Јелена Јаковљевић                                                   Славо Глушчевић. 


