
 

 

 

 

 

ПАЕК „Ниш“ 

Комисија за спортско пењање Планинарског савеза Србије 

 

Извештај о  Државном првенству у спортском пењању на природној стени 

- Врмџа 2020 - 

 

У месту Врмџа код Соко Бање,12. и 13. септембра 2020.године,одржано је Државно 

првенствo у спортском пењању на природној стени у дисциплини тежинско пењање у 

категоријама: јуниори/ке (-18) и сениори/ке (18+). 

Организатор овог такмичења је била Комисија за спортско пењање Планинарског 

савеза Србије и Планинарско алпинистичко експедицијски клуб „Ниш“, а под 

покровитељством Министарства омладине и спорта Републике Србије.  

Такмичење се одвијало на укупно 20 смерова распоређена у два сектора. 15 нових 

(неотворених) смерова који се налазе у сектору Соколовица, финансирала је Комисија за 

спортско пењањепри ПСС, а 5 старих смерова позајмљени су за одржавање такмичења са 

претходних Фестивала у Врмџи и финансирани су од стране МЗ Врмџа, Факултета спорта и 

физичког васпитања из Ниша и проф. др Даниел Станковић-а. Број нових и старих смерова 

коришћених за такмичење у складу је са Такмичарским правилником из 2018.год. Такмичење 

је трајало у суботу од 10ч. до 18.00 ч. и у недељу од 10
30

.ч до 16.30. ч. Проглашење победника 

је било у недељу у 18.00 ч. 

Због ситуације са Covid-ом 19 пре такмичења одржан је састанак са сим учесницима и 

скренута је пажња на посебне мере заштите које морају да се спроводе, како у свету, тако и 

код нас. Састанак је документован и постоји као видео запис. 

  

Листа такмичарских смерова са предложеним оценама: 

br. 
TEŽINSKO 

NAZIV SMERA SEKTOR BLOK KOPČ. DUŽ. TEŽINA 
Kval. Fin. 

1. +  Perun Panteon srpskih bogova Devojački kam. 5 8,5 m VIII (7a) 

2. +  Veles Panteon srpskih bogova Devojački kam. 7 11 m VIII+/IX- (7b) 

3. +  Mokoš Panteon srpskih bogova Devojački kam. 8 13,5 m VII+/VIII- (6c) 

4. +  Zemun Panteon srpskih bogova Nikolin kamen 8 17 m IX+ (7c+) 

5. +  Prav Panteon srpskih bogova Nikolin kamen 8 15,5 m VIII (7a) 

6. +  Tiha jeza Sokolovica Pogled na grad 5 10 m  

7.  + Pogled na grad Sokolovica Pogled na grad 7 13,5 m  

8.  + Noćna mora Sokolovica Pogled na grad 7 14 m  

9.  + Dvoskok Sokolovica Pogled na grad 7 14,5 m  

10. +  Karantin Sokolovica Pogled na grad 7 13,5 m  

11. +  Izolacija Sokolovica Pogled na grad 7 14 m  

12. +  Pita sa jabukama Sokolovica Pogled na grad 7 14 m  

13. +  Sreća, sreća Sokolovica Pogled na grad 5 11 m  

14. +  Radost Sokolovica Pogled na grad 5 11 m   

15. +  Presto Sokolovica Presto 5 10 m  

16. +  Skrivena platforma Sokolovica Presto 10 21 m  

17. +  Kaleidoskop Sokolovica Presto 9 21 m  

18. +  Kanal Sokolovica Presto 9 21 m  

19. +  Prvi let Sokolovica Presto 8 14,5 m  

20. +  Gavranov krik Sokolovica Presto 8 17 m  



 

Резултати такмичења: У званичној конкуренцији учествовало је укупно 17 такмичара (11 у 

мушкој и 6 у женској конкуренцији) из 9 клубова: Стари Град - Ужице, Трибе - Београд, 

Спартак - Суботица, Пентракс - Кикинда, Гекон - Београд, ПАЕК „Ниш“ - Ниш, Пк „Београд“ 

- Београд, Земун - Београд и Вертикал - Београд. 

 

Резултати: 

СЕНИОРИ 

Освојено 

место 

Име и презиме (клуб) Бодови 

финале 

Бр. попетих смерова/ 

бр.покушаја у финалу 

Бодови 

квалификације 

I Лука Перуновић (Земун) 1277,78 3/3 3850,01 

II Никола Вучковић (Београд) 277,78 2/2 1894,44 

III Иван Ђорђевић (Гекон) 277,78 2/2 1838,89 

4. Немања Чизмић (Трибе) 277,78 2/2 1616,68 

5. Милош Димић (Земун) 277,78 2/2 1450,01 

6. Матеј Кнежевић (Стари град) 277,78 2/3 3016,68 

7. Немања Дабижљевић (Гекон) 111,11 1/1 2900,01 

7. Невен Кецмановић (Вертикал) 111,11 1/1 1266,68 

9. Арон Тот (Спартак) 111,11 1/2 533,33 

10. Дарко Јанковић (Спартак) 0 0/2 866,68 

 

СЕНИОРКЕ 

Освојено 

место 

Име и презиме (клуб) Бодови 

I Сташа Гејо (ПАЕК Ниш) 6533,34 

II Милица Брућинић (ПАЕК Ниш) 4200,01 

III Антонина Брдарић (Пентракс) 3300,01 

4. Нора Богнар (Спартак) 3250,01 

5. Милица Тубин (Трибе) 2716,68 

6. Стела Латош (Спартак) 666,68 

 

ЈУНИОРИ 

Освојено 

место 

Име и презиме (клуб) Бодови 

I Матеј Кнежевић (Стари град) 9166,66 

II Никола Вучковић (Београд) 6166,66 

III Виктор Прчић (Спартак) 1666,66 

 

Напомена: У мушкој сениорској конкуренцији одржане су квалификације и финале. Због 

малог броја учесника, као и због чињенице да су се 2 јуниора такмичила и у сениорској 

конкуренцији, судије и делегат такмичења су се сложили да у финалу наступа свих 10 

такмичара. Када су такмичари имали исти број освојених поена у финалу,примењена 

јеодредба из члана 3.1.23 Такмичараског правилника. У сениорској конкуренцији за жене и 

јуниорској за мушкарце, због мањег броја такмичара од 8, рачунао се укупан скор свих 

попетих смерова. 

Делегат на такмичењу:Славо Глушчевић. 

Главни судија: Бранка Кнежевић 

Судије: Даниел Станковић, Јован Станковић и Исидора Трбољевац. 

Уређивач смерова: Даниел Станковић. 

Лекар: Миодраг Јовановић 



Закључак  и  оцене  такмичења 
Место одржавања: Државно првенство у спортском пењању 2020. одржано је на 

територији села Врмџа код Соко бање. Смерови су се налазили на секторима Соколовица и 

Пантеон српских богова.  

Смештај: Смештај учесника је био у кампу на локацији сектора Пантеон српских 

богова, као и у самом селу у приватном смештају. 

Стена и смерови: Смерови за пењање били су лоцирани на два сектора који су били у 

непосредној близини. За потребе такмичења урађено је 15 нових смерова који се налазе у 

сектору Соколовица, финансирала је Комисија за спортско пењањепри ПСС, а 5 старих 

смерова позајмљени су за одржавање такмичења са претходних Фестивала у Врмџи и 

финансирани су од стране МЗ Врмџа, Факултета спорта и физичког васпитања из Ниша и 

проф. др Даниел Станковић-а. 

Суђење:Није  било примедби на суђење. 

Награде: Подељене медаље за прва три места и дипломе за првих 5 места. Пехари су 

подељени за прва места у сениорској конкуренцији и у конкуренцији јуниора. 

Пропусти: Највећи организациони пропуст као и прошлих година је био тај што 

комплети нису постављени на свим смеровима пре почетка такмичења. Један од узрока је и то 

што КСП не поседује комплете па се исти позајмљују од пењача што узрокује проблеме у 

постављању јер се један део комлета добије тек непосредно пре такмичења.  

Закључак: Државно првенство у спортском пењању на природним стенама, у 

дисциплини тежинско пењање је организовано на нивоу. Посебан позитиван утисак оставила 

је стена у сектору Соколовица која скоро целог дана у хладовини, смерови који се на посебан 

начин пењу и природни амбијент. Са урађених нових 15 нових смерова на пењалишту је сада 

120, а капацитети на самој терирорији села је за преко 200 смерова, што сврстава ово 

пењалиште у једно од водећих у земљи. Посебна предност пењалишта је што је већина 

смерова већи део дана у хладовини. 

Чињеница да уградњом прохромске, инокс опреме у знатној мери продужавају дужину 

трајања смеровима на десетине година на које ће пењати следеће генерације пењача у 

потпуности оправдава уложена средства. 

Знатну помоћ у организацији такмичења пружили су мештани из МЗ Врмџа. 

Припадници Горске службе спасавања Србије: Марко Миладиновић - вођа екипе и 

Павле, дежурали су оба такмичарска дана. Дежурни лекар на два дана такмичења је био је 

Миодраг Јовановић. Није било инцидената ни интервенција. 

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА, 

ДОПРИНЕЛИ СУ У ЗНАЧАЈНОЈ МЕРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ НАШИХ ПРОЈЕКАТА 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ НЕОПХОДНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЊИХОВО ФИНАНСИРАЊЕ. 

 

Ниш,  22.09.2020. год. 

Извештај урадио испред ПАЕК „Ниш“ 

проф. др Даниел Станковић 

 

 


