
Извештај о учешћу спортских пењача на такмичењу у 

иностранству 

 

Један од највећих пењачких фестивала у региону „Herculane Climbing 

Open“ прославио је пуних 16 година традиционалног одржавања у месту 

Бања Херкулана у Румунији. Долина реке Церне нуди одличне могућности за 

пењање и због тога организатори годинама уназад непрекидно раде на 

развоју пењалишта правећи нове смерове и реболтујући постојеће за потребе 

такмичења, како би сви могли да уживају. 

Ове године такмичење је одржано у периоду од 15. до 17. септембра, на 

блоку под називом Surplomba. Регистрација за све учеснике се одвијала преко 

сајта, а котизација се кретала од 14 до 30 евра (зависно од датума пријаве).  

Учествовало је укупно 148 такмичара у две категорије: Open и Masters. У 

Open категорији је било припремљено 34 смера тежине од 4 до 9+ UIAA, док 

је у Masters категорији било 3 смера за девојке тежине од 9- до 10 UIAA и 5 

смерова за мушкарце тежине од 9 до 10+/11- UIAA. 

                   



 Нашу земљу је представљало једанаест пењача (међу њима и један 

стипендиста) из следећих клубова: ПК „Адреналин“ из Новог Сада, СК 

„Трибе“ из Београда, СПК „Гецо“ из Београда и СПК „Осмица“ из 

Деспотовца. Ишли су сопственим аутомобилима из Новог Сада, Београда и 

Деспотовца, до Бање Херкулана, о свом трошку. Десеторо се такмичило у 

категорији Open и један пењач у категорији Masters. 

 

 Смерови су били веома добро припремљени, очишћени. Атмосфера је 

била сјајна. На лакшим смеровима је као и свуда била велика гужва и чекао 

се ред. Коментари такмичара из категорије Masters били су да су смерови ове 

године знатно тежи у односу на прошлу, о чему говори и податак да је ове 

године у категорији Masters Men од укупно 5 смерова испењан само један 

(прошле године је испењано 4 од 5 смерова), а у категорији Masters Women од 

укупно 3 смера испењана су два (прошле године је испењано 3 од 4 смера). 

 Наша такмичарка, Јелена Јаковљевић из СК „Трибе“ из Београда је 

заузела 3. место у категорији Masters Women. Имала је веома запажено 



пењање, с обзиром да је први смер једина испењала у првом покушају, док је 

на другом испала пред крај. 

 

  

Велики број спонзора је био укључен у овај међународни догађај. 

Подељено је близу 80 награда, насумичним извлачењем бројева учесницима 

категорије Open. Лутријом сте могли добити карабинере, комплете, шлемове, 

пењачице, ужарију, магнезијум, појас, справе за осигуравање, поправку 

пењачица, ... Док су за Masters  категорију награде биле новчане (зависно од 

смерова које сте попели). Укупна вредност награда је по речима организатора 

износила 5.000 евра. Након проглашења резултата и доделе диплома, 

уследила је журка са занимљивим пењачким игрицама као и свих претходних 

година.  

    

У Београду, 20.09.2017. 

 

Извештај урадила                                                           Председник КСП ПСС  
Јелена Јаковљевић                                                               Славо Глушчевић. 
 


