
ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

КОМИСИЈА ЗА АЛПИНИЗАМ 

Андрићев Венац 2 

Б Е О Г Р А Д 

Mountaineering Association Of Serbua 
члан UIAA     member of UIAA 

Commission for Alpinism 
 

 

 

НАЧЕЛСТВУ ПСС 

АЛПИНИСТИЧКИМ ОДСЕЦИМА 

АЛПИНИСТИЧКИМ СЕКЦИЈАМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е ЛА Б О Р А Т 

 

А Л П И Н И С Т И Ч К О Г    Т А Б О Р А 

 

К А Б Л А Р  2021  
 

 

 

 

 

16-18.04.2021. године 

 

 

Март 2021. 

 



 

 

 

 

 
К    О   Н   К   У   Р   С 

за учешће на алпинистичком табору „Каблар 2021“ 
 

ОРГАНИЗАТОР: Алпинистички одсек Каблар, Алпиниостички одсек Шабац и КА ПСС 

ВОЂА ТАБОРА: Слободан Миловановић 

ЦИЉ ТАБОРА: Пењање у сувој стени класичних алпинистичких смерова висине 50 – 300 м, тежина од III 

степена УИАА. 

 

У избор улазе само пењачи који су предали пењачке картоне Комисији за алпинизам. Предност имају пењачи са 

овереним звањима за 2021. годину. 

 

ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ТАБОРА: 16-18.04.2021. године 

НАЧИН ПРЕВОЗА: Превоз ће бити у сопственој режији, аутомобилима или средствима јавног превоза. 

 

СМЕШТАЈ: Смештај је у планинарском дому '' Каблар '' . Накнада за коришћење дома je 500 динара пo 

дану. Дом располаже са 28 кревета. 

ЦЕНА: Трошкови превоза бићеће суфинансирани, један ауто по АОЈ. Остале трошкове сносе учесници 

сами. 

Могуће је организовати вечеру по цени од 500дин. (месо +  прилог + салата). Пријаве за вечеру послати на 

е-mail boris.levai@gmail.com или се пријавити Борису на телефон 064 1923816 

БРОЈ УЧЕСНИКА: Ограничен.  

 

Критеријуми и ранг листа учесника: минимално звање млађи алп. приправник или течајац са завршеним 

летњим алпинистичким течајем. У том случају, клубови, одсеци и секције који шаљу течајце или млађе 

алп.приправнике морају да задуже мин. 1 (једног) искуснијег пењача на 2 (два) неискусна у складу са 

алпинистичким правилником ПСС-a. Учесници табора који не буду могли да оформе навезу у складу са 

правилником, моћи ће своје активности да спроводе само на спортским смеровима. 

Ранг листа се прави на основу алп. картона 2019 - 2020.              

Учесници су у обавези да најаве своје успоне дан раније и воде дневни извештај успона, укупни извештај 

остварених успона, као и да приложе 10 до 15 фотографија са истих (фотографије се шаљу на мејл КА ПСС). Сви 

учесници су у обавези да поштују Правилник о безбедности и одговорности у извођењу планинарских активности 

ПСС, правила и упутства организатора и вође акције. 

Обавезно понети планинарску књижицу са маркицом за текућу годину и попуњену изјаву о ризицима и 

преузимању одговорности. 

 

ПРИЈАВА: Пријава се врши уз попуњени регистрациони лист, изјаву о ризицима и преузимању 

одговорности,  достављање пењачких картона за период  2019 – 2020. година на e – mail адресу: 

boris.levai@gmail.com, vskrbic54@gmail.com и alpinizam@pss.rs, најкасније 5 дана пре почетка табора.  

Информације на број телефона 064 1923816 (Борис Леваи) и 064 2094738 (Војислав Шкрбић) 

 

Сви учесници учествују на властиту одговорност. 

 



 

 

 

 

 

 

Планинарско друштво: ................................................................ 

АО или АС: ...................................................................................  

Име: ............................................................................................... 

Презиме: ........................................................................................ 

Адреса: ........................................................................................... 

Датум рођења: ............................................................................... 

Тел/моб: .......................................................................................... 

E – mail: ........................................................................................... 

Број планинарске књижице  ......................................................... 

Број личне карте: ................................................................................... 

Датум и место издавања :   ........................................................... 

Носилац алпинистичког звања: .................................................... 

Датум стицања звања: ..................................................................... 

Значајнији успони: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________  

Изјављујем ''Разумем да алпинистчки табор "Каблар 2021". (16.-

18.04.2021.год.) укључује одређене ризике од повређивања која могу бити опасни по 

живот, здравље и телесни интегритет. Такође, разумем, да се одласци на алпинистички 

табор могу изводити на местима која су временски или по удаљености или обоје, 

удаљена од места где се може брзо и адекватно пружити медицинска помоћ. Разумем и 

сагласан сам да вођа алпинистичког табора, ни било ко од организатора табора не могу 

бити одговорни за било коју повреду, за смрт или неке друге, мени лично, мојој 

породици, родбини или наследницима нанесене штете, које могу настати мојим 

учествовањем на овом табору, због моје немарности или више силе. 

АЛПИНИСТИЧКИ ТАБОР „КАБЛАР 

2021“ 

РЕГИСТРАЦИОНИ ЛИСТ 

 



Буде ли ми допуштено учествовање на овом алпинистичком табору, својевољно 

прихватам све са тим повезане ризике, без обзира на то да ли су они предвидиви или 

непредвидиви, а који могу произаћи мојим приступањем табору. Истовремено 

изјављујем, да ја лично нећу, али нити моја породица, наследници или пуномоћниц 

подизати ма какве правне захтеве против вође и организатора алпинистичког табора. 

Познато ми је да су активности на табору физички напорне и да ћу се у току ове 

активности напрезати, те изричито изјављујем да прихватам ризике од повреде, 

погоршања здравственог стања или болести које могу наступити услед оптерећења и 

слично и да горе наведена лица и организацију не сматрам одговорнима за то. Вођу 

табора сам информисао(ла) о аспектима свог здравственог стања и психо-физичке 

припремљености које могу бити од утицаја на моје учествовање на табору и прихватам 

да ћу о свим променама током табора такође известити вођу табора. 

Такође изјављујем да сам прочитао(ла) и да ћу поштовати Правилник о 

безбедности и одговорности у извођењу планинарских активности ПСС, правила и 

упутства организатора и вође акције и да ћу сваку пењачку активност најавити у  

евиденцији организатора и потписати. 

Изјављујем да сам пунолетан и правно овлашћен за потписивање ове Изјаве о 

искључивању од одговорности, односно да поседујем писмено одобрење родитеља или 

законских заступника. 

Ја овом изјавом изкључујем вођу алпинистичког табора и сва горе споменута 

физичка и правна лица од било какве одговорности у случају било које врсте штете, 

штете имовине, повреде или погоршања здравственог стања које је за мене и моје правне 

наследнике могу настати мојим учествовањем на табору и мојом кривицом. Исцрпно сам 

се информисао(ла) и прочитао(ла) ову изјаву о искључивању од одговорности, пре него 

што сам у своје име и својих наследника потписао(ла) исту.'' 

 
 

Регистрациони лист послати на e - mail: boris.levai@gmail.com, vskrbic54@gmail.com и alpinizam@pss.rs 

најкасније 5 дана пре почетка табора 

 

Датум пријаве: ____________________             Потпис: _________________________ 

 



 

ПЛАН И ПРОГРАМ ТАБОРА 

1. дан 

 Смештање учесника 

 Вечера 

 Обавезна најава навеза за 17.04.2021. на обрасцу за најаву 

 

2. дан 
 Доручак 

 Консултације са искусним члановима из организације у случају потребе од стране вођа 

навеза 

 Пењачке активности 

 Вечера 

 Обавезна најава навеза за 18.04.2021. на обрасцу за најаву 

3. дан 

 Доручак 

 Консултације са искусним члановима из организације у случају потребе од стране вођа 

навеза 

 Пењачке активности 

 Одјава табора 
 

 

 


