ПРВО ПОЗИВНО ПИСМО
КОМИСИЈА ЗА СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ ПРИ ПЛАНИНАРСКОМ САВЕЗУ
СРБИЈЕ И СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ „ГРДОБА“
ВАС ПОЗИВА
На државно првенство у тежинском пењању на природним стенама, које ће
се одржати 26.-27. јуна 2021. године у рејону села Тубравић - Поћута код Ваљева
засеок Џавери, а у организацији Комисије за спортско пењање при Планинарском
савезу Србије и Спортско Удружење „Грдоба“.
Главни судија:
Делегат такмичења:
Уређивач смерова: Владимир Ранковић, Бранко Недељковић
ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА:
Субота, 26.6.2021.год.
09:00 – Пријава за такмичење
09:30 – Отварање такмичења
10:00 – Почетак кваливикација
18:00 – Завршетак квалификација
Недеља, 27.6.2021.год.
09:00 – Почетак финала
16:00 – Завршетак финала
17:00 – Проглашење победника
Такмичење ће се одржати према Такмичарском правилнику о спортском
пењању

на

природним

стенама

из

2020.

године.

(https://pss.rs/wp-

content/uploads/2021/02/P070-Takmicarski-pravilnik-za-sportsko-penjanje-u-prirodnoj-steni24.12.2020..pdf)

УСЛОВИ УЧЕШЋА
Такмичење је отвореног типа за стране држављане, док је за домаће
такмичаре обавезно поседовање лиценце (оверена маркица ПСС за 2021, звање
минимум спортски пењач приправник, лекарски преглед и такмичарска књижица).
Клубови пријавом такмичара гарантују да такмичар има све наведене услове.
Такмичари које се пријављују индивидуално обавезни су да при пријави на
такмичењу поднесу тражену документацију.
Такмичење ће биту у јуниорској ( до18 год.) и сениорској конкуренцији у
дисциплинама тежинско и брзинско.
Сви такмичари су дужни да потпишу изјаву да се такмиче на сопствену
одговорност. За малолетна лица изјаву потписују родитељи. Због ситуације са
Цовидом-19 потписиваће се и изјава о непостојању контакта са зараженом особама
у последњих 10 дана.
СМЕШТАЈ И ИСХРАНА
Смештај је у кампу Грдоба поред паркинга. Постоји могућност смештаја у
викендици пре Грдобе за који се треба најавити власници Валерији Ковачевић
063571513. У засеоку Џавери поред стене Ледењак постоји ливада за 5 шатора.
Воде за пиће има у кампу (извор). У селу постоји продавница. Исхрана
могућа у селу код домаћина по договору.
Долазак и смештај у камп могућ је и дан раније (петак, 25.јун.)
Котизација за учешће на такмичењу и фестивалу је 500 дин. (2 лепљива
клина за наредни фестивал) и плаћа се приликом пријаве. Тада се добијају
такмичарске листе и штампани материјал.
СПИСАК СМЕРОВА ЗА ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У ТЕЖИНСКОМ ПЕЊАЊУ У
ТУБРАВИЋУ 2021

Биће накнадно достављен.
Организатор такмичења
Владимир Ранковић
07.6.2021

Председник КСП ПСС
Славо Глушчевић

