
КАМП ПЕРСПЕКТИВНИХ МЛАДИХ
СПОРТИСТА 2019.

ИЗВЕШТАЈ
ПЕЊАЊЕ НА ЛЕДУ И ДРАЈ ТУЛИНГ

АУТОРИ:

Мастер професор физичког васпитања и спорта, Катарина Мановски

Оперативни тренер планинарства, селекторка драј тулинг репрезентације, Данијела 
Бабовић

Оператнивни тренер планинарства, тренер репрезентације, Лаза Радивојац



1. Време и место одржавања кампа перспективних спортисата

Организатор: Комисија за драј тулинг и такмичарско пењање на леду Планинарског савеза
Србије 

Време одржавања: 18.-20.10.2019.г 

Место  одржавања:  Овчарско  кабларска  клисура,  полигон  за  драј  тулинг  у  окапини
Девојачке стене; драј тулинг пречка на путу 

Смештај учесника: Планинарски дом ''Дом'' 

Превоз: приватни аутомобили, аутобус

Полазак из Иђоша у 12:00, долазак у Овчар бању у 20:15 

Полазак из Београда у 21:20, долазак у Овчар бању у 00:15 

Полазак из Овчар бање у 16:00, долазак Иђош у 00:30

Исхрана: организовани доручак/ручак/вечера у планинарском дому, као и пакет ужине за
два дана током рада на терену.

2. Кратак опис циљева програма

Камп перспективних младих спортиста је осмишљен и изведен са циљем популаризације
ове  такмичарске  дисциплине,  увођења  младих  у  систем  такмичења,  као  и  припреме
активних такмичара за наредну сезону. Циљ програма је упознавање позаника, младих
пењача који  већ у местима боравка  имају услове тренирања са техником пењања на
придодним  стенама,  упознавање  са  такмичарским  правилима  и  корекција  технике
искусних, давање смерница за будући тренажни процес. Дугорочни циљеви су постизање
значајних спортских резултата на међународној сцени, правилном селекцијом и улагањем
у млађе категорије.



3. Реализованост програма

Програм је у потпуности реализован кроз:

 Теоретска предавања:
o Опрема у драј тулингу
o Такмичарска правила

 Практичне вежбе:
o Правилно коришћење алатки за пењање
o Измена руку на алаткама
o Правилна употреба тулерица
o Пењање на топ-ропе осигурање одозго
o Пењање такмичарских смерова

4. Опис постигнутих резултата

Полазници кампа су успешно усвојили технику коришћења опреме и пењање на топ- ропе
осигурање одозго са истом. У првим покушајима пењали су несигурно, али су већ на крају
дана успели да без испадања попну смерове до краја. 

Братислав Крстоношић пење на топ-ропе осигурање одозго



Такмичари  су  успешно  пењали  такмичарске  смерове.  Фокус  је  био  на  прецизности  и
брзини извођења покрета. 

Тренер Лаза Радивојац објашњава и демонстрира технику

Теоретским предавањима на терену нови полазници су стекли увид у функционисање
такмичења, упознати су са правилима и изразили су жељу за учешћем.

5. Непосредни учесници на реализацији програма

Број учесника : 7

Јуниори:3

Сениори:2



Тим који је реализовао програм:

Лаза Радивојац, Данијела Бабовић, Катарина Мановски

6. Учесници на реализацији програма

Редни 
бр.

Име и презиме Годиште Клуб Ранг

1. Лаза Радивојац СПК Пентрах Тренер 
репрезентације-
демонстратор

2. Данијела Бабовић КЕС Армадило Селекторка 
репрезетнације 
- демонстратор

3. Катарина Мановски 1992. СПК Пентрах Такмичар - 
демонстратор

4. Милош Милановић 1991. СПК Стари Град Полазник
5. Петар Чичковић 2002. СПК Пентрах Полазник
6. Ана Ђуран 2003. СПК Пентрах Полазник
7. Братислав 

Крстоношић
2007. СПК Пентрах Полазник
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