
 

 

Основним организацијама, чланицама Планинарског савеза Србије 

 

КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ СКАЈРАНИНГ ТРКА ЗА СЕЗОНУ 2022. 

 

     Поштовани, 

     Комисија за планинско трчање Планинарског савеза Србије расписује конкурс за 
организаторе скајранинг трка за 2022. годину у такмичењима по Правилнику о такмичењу 
у планинском трчању - скајранингу Планинарског савеза Србије: 

- ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СКАЈРАНИНГУ   
(једна трка у дисциплини скајмаратон или скајрејс, о чему одлучује КПЛТ) 
 
- НАЦИОНАЛНА СЕРИЈА СРБИЈЕ У СКАЈРАНИНГУ-  
(четири (4) различитих врста трке плус трку која је државно првенство) 
 
     Рок за подношење пријава је 16. 04. 2021. године. Календар такмичења за 2022. КПЛТ 
ће предложити Начелништву и Управном одбору Планинарског савеза Србије на 
усвајање 25. 04. 2021. године.  

 

     Конкурише се за следеће скајранинг трке: 

1. ВЕРТИКАЛНИ КИЛОМЕТАР (енг. VERTICAL KILOMETER) - Трка узбрдо до 5 км 
дужине са кумулативним вертикалним успоном од 900-1100м. и минималним 
просечним нагибом терена од 20%. 

 
2. СКАЈРЕЈС (енг. SKYRACE) – Трка дужине минимално 20 км. са кумулативним 

вертикалним успоном од минимум 1300м. и са временским лимитом за завршетак 
трке.  

 
3. СКАЈМАРАТОН (енг. SKYMARATHON) - Трка дужине минимално 30 км. са 

кумулативним вертикалним  успоном од минимум 2000м. и са временским лимитом 
за завршетак трке.  

 
4. СКАЈУЛТРА (енг. SKYULTRA)– Трка дужине преко 50 км са кумулативним 

вертикалним успоном од минимум 3200м., са временским лимитом за завршетак 
трке и контролном тачком на другој половини стазе на којој организатор трке, 
такмичаре који нису у лимиту зауставља и не дозвољава им наставак такмичења.  



 

     Подносиоци су дужни да се пре конкурисања упознају са Правилником о такмичењу у 
планинском трчању - скајранингу Планинарског савеза Србије који се налази на сајту 
Планинарског савеза Србије. Нарочито обратити пажњу на чланове 11, 12, и 13 које се 
односе на врсту организовања као и односе са Планинарским савезом Србије у том 
случају.  

     Попуњени образац са назнаком КПЛТ конкурс 2022. пошаљете на е-маил адресе: 

office@pss.rs 
planinskotrcanje@pss.rs 

 
Обрасце обавезно послати на обе адресе! 

     Пожељно је послати пропратно писмо са детаљнијим подацима који су битни за 
организацију а не налазе се у обрасцу,  а Вас препоручују за организацију (повољности 
за такмичаре). 

     Пожељно је да се организатори консултују са Комисијом за планинско трчање пре 
слања обрасца. 

     КПЛТ ће на састанку одлучити којој ОО ПСС ће бити додељена организација 
скајранинг трке руководећи се пре свега проценом ко од организатора може испунити 
стандарде који задовољавају ПСС (условима за такмичаре, маркетинг, награде ...), 
датумом одржавања, као и врсти трке за коју конкуришете. 

 

Планинарски поздрав                                                              

Председник Комисије за планинско трчање 

Владислав Ценић 

Контакт тел.: 063 406025 
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