ПРВО ПОЗИВНО ПИСМО
КОМИСИЈА ЗА СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ ПРИ ПЛАНИНАРСКОМ САВЕЗУ
СРБИЈЕ И СПОРТСКО ПЕЊАЧКИ КЛУБ „ГЕКОН“
ВАС ПОЗИВА
На Балкански шампионат и фестивал у тежинском пењању на
природним стенама, које ће се одржати 14. и 15. августа 2021. године у Гучи на
локацији Рћанска Пећина. Организатори шампионата и фестивала су Комисије за
спортско пењање Планинарског савеза Србије, СПК „ГЕКОН“ из Београда, и
Туристичка организације Драгачева и општине Лучани.
Главни судија: биће накнадно одређен
Делегат такмичења: биће накнадно одређен
Уређивачи смерова: Доброта Благоје , Чизмић Немања, Кнежевић Стегфан
ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА:
Субота, 14.8.2021.год.
09:00 – Пријава за такмичење
09:30 – Отварање такмичења
10:00 – Почетак кваливикација
18:00 – Завршетак квалификација

Недеља, 15.8.2021.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/wpcontent/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 на самој локацији такмичења са капацитетом до 20
шатора, као и у малом планинарском дому такође на самој локацији са
капацитетом од 20 лежајева за који се треба најавити власнику Кнежевић Стефану
(+381 64 086. 06 54) осим тога у самој Гучи постоје хотели и хостели али узевши у
обзир да је тада и познати светски фестивал трубача треба се најавити знатно
раније и резервисати место.
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 плаћа се
приликом пријаве. Тада се добијају такмичарске листе и штампани материјал.
За потребе такмичења прподавнице АЛП. ГОРА, АПВЕ, ОУТДООР
обезбедиле су награде у виду пењачке опреме.

ПЛАНИНАРСКИ ДОМ

СПИСАК СМЕРОВА ЗА БАЛКАНСКО ТАКМИЧЕЊЕ И ФЕСТИВАЛ У
ГУЧИ-РЋАНСКА ПЕЋИНА
За потребе такмичења до сада је опремљено 30 смерова различитих тежина. Списак
смерова са скицама и предпостављеним тежинама биће накнадно достављен.

ПУТ ДО ПЕЊАЛИШТА
До Чачка се из правца Београда стиже ауто путем Милош Велики. Из Чачка се искључује лево за Гучу. Из
Гуче има 3км до Рћанске печине, пратити путоказ , на кружном току прво искључење десно, долазите до
места Рти, из места Рти после 100м је стрелица за скретање према Рћанској печини.
Пењалиште се налази на 200м од дома, равним путем поред реке Белице, биће обележено стрелицама.

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ДОПРИНЕО ЈЕ У ЗНАЧАЈНОЈ МЕРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ НАШИХ ПРОЈЕКАТА
ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ НЕОПХОДНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЊИХОВО ФИНАНСИРАЊЕ.
Организатор : Доброта Благоје

председник ПСС: Исо Планић

У Београду 20.06.2021.године

