
 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ ПРИ ПЛАНИНАРСКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ И 
СПОРТСКО  ПЕЊАЧКИ КЛУБ „СТАРИ ГРАД“ ВАС ПОЗИВА НА ТАКМИЧЕЊЕ: 

 
ДРУГО КОЛО ДРЖАВНОГ ПРВЕНСТВА 

 

 

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 28. и 29. август 2021. године.  
 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА: Ужице ( стена испод старог града ) 
 

ОРГАНИЗАТОРИ ТАКМИЧЕЊА: 

Комисије за спортско пењање Планинарског савеза Србије и СПК „Стари град“ из Ужица,  уз подршку Града Ужице и 

спонзора - (ЈП Велики Парк, Блуе Моон). 
 

ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА: 
 

Субота, 28.8.2021. 
 

09:00  до 09:50 – Регистрација такмичара  
09:50 – Отварање такмичења  
10:00 – Старт квалификација ( дисциплина тежинско пењање ) 
18:00 – Завршетак квалификација 
 

Недеља, 29.08.2021. 
 

08:30 – Отваранје финалног дела такмичења, 
09:00 – Старт финала,  
Након завршетка финалног дела тежинског пењања одржаће се дисциплина брзинско пењање. 
17:00 – Проглашење победника. 
 

Напомена: За проглашење победника и затварање такмичења је могуће померање сатнице у зависности од тока 
дешавања финалног дела тежинског пењања и дисциплине брзинско пењање. 
 
 

СУДИЈЕ, ДЕЛАГАТ И УРЕЂИВАЧИ СМЕРОВА: 

- Главни судија: Бранка Кнежевић 

- Делегат такмичења: Славо Глушчевић 

- Уређивачи смерова: Матеј Кнежевић, Немања Чизмић, Димитрије Јовановић 
 

УСЛОВИ УЧЕШЋА: 

- Оверена маркица ПСС за 2021,  

- Звање - минимум спортски пењач приправник,  

- Лекарски преглед,   

- Такмичарска књижица,  

- Такмичење је отвореног типа за стране држављане.  
 

КАТЕГОРИЈА ТАКМИЧЕЊА: 

- Сениори 

ДИСЦИПЛИНЕ: 

Тежинско пењање  

Брзинско пењање 



КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕШЋЕ: 

- 500,00  динара - за обе или само једну дисциплину (цена је иста ). 

- Плаћање котизације - приликом пријаве ( тада се добијају такмичарске листе и пропратни материјал). 
 

ПРИЈАВЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ: 

- Пријаве се шаљу на емаил: rknezr@gmail.com 

- ПОСЛЕДЊИ дан за пријаве и одјаве такмичара је 23.08.2021. до 24:00 

- Пријаве су могуће и након последњег дана и на лицу места уз додатну котизацију од 1.000,00 динара, 

- Уколико такмичар не буде одјављен у предвиђеном року, за њега се плаћа котизација без обзира на то 

што није учествовао на такмичењу. 

- У пријави је обавезно написати да ли такмичар учествује у обе дисциплине или само једној и навести у 

којој дисциплини учествује. 
 

НАПОМЕНА: 

- Сви такмичари су дужни да потпишу изјаву да се такмиче на сопствену одговорност.  

- За малолетна лица изјаву потписују родитељи.  

- Због ситуације са вирусом Ковид-19 потписиваће се и изјава о непостојању контакта са зараженом 

особама у последњих 10 дана. 
 

СМЕШТАЈ  И ИСХРАНА: 

- Смештај (шатор) је обезбеђен на локацији Јабучњак, испод моста код блока Велика брана,  

- Смештај у кампу је бесплатан, има места за 100 шатора,  паркинг је поред кампа. 

- Воде за пиће и тоалет су на 10 минута хода ( на шеталишту којим се долази до пењалишта).  

- Камп је обезбеђен у периоду од 27.08.  до 29.08.2021.године 
 

ИНФОРМАЦИЈЕ О СМЕРОВИМА: 

- За потребе такмичења је опремљен 21 смер.  

- 15 смерова за квалификациони део такмичења 

- 5 смерова за финални део такмичења. 

- 1 смер за дисциплину брзинско пењање. 
 

КОНТАКТ : 
 

- Особа за контакт: Радослав Кнежевић ( телефон: 060/55-11-109) 
 

ПУТ ДО ПЕЊАЛИШТА: 
 

Из правца Београда до Ужица - Ауто путем (Милош Велики) - искључење са ауто пута је код Чачка.  Даље се прати 

пут за Ужице преко Пожеге. Из центра града се шеталиштем долази до скретања ,где ће бити постављен знак 

Пењалиште Ужице, Блок у шуми. На петом километру шеталиштем скреће се десно у шуму уз брдо неких десетак 

минута хода. Финални смерови се налазе на локацији Сунчани вир, на десет минута од кампа и петнаест минута из 

центра града. Све локације су на шеталишту које води из центра града старом пругом.  
 

ПОКЛОНИ СПОНЗОРА (ЈП Велики Парк, Блуе Моон): 
 

- За суботу вече је обезбеђена бесплатна улазница за базен, 

- За суботу и недељу је обезбеђен по један оброк за све учеснике такмичења. 

 

 

 

 

 

 

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