
 
 
ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ                                    
КОМИСИЈА ЗА СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ 
ПСК ПОБЕДА (Београд)                          
 

ПРВО  ПОЗИВНО  ПИСМО 
 

 

КОМИСИЈА ЗА СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ ПРИ ПЛАНИНАРСКОМ САВЕЗУ 

СРБИЈЕ И ПЛАНИНАРСКИ СПОРТСКИ КЛУБ ПОБЕДА 

 
ВАС ПОЗИВА 

 

На Државно првенство Србије у спортском пењању на природним  стенама, у 

дисциплини тежинско и брзинско пењање и категоријама сениори и јуниори  

које ће се одржати 25. и 26. септембра 2021. године на планини Рајац, у 

организацији Комисије за спортско пењање при Планинарском савезу Србије и 

ПСК „Победа“. Такмичење ће се одржати у оквиру „ДАНА ЧИСТИХ 

ПЛАНИНА“ . 

 

Главни судија:  

Делегат такмичења: 

Уређивачи смерова: 
 

ПРОГРАМ ДРЖАВНОГ ПРВЕНСТВА: 

 

Субота 25.09.2021. – Први дан 

 

09:00 – Пријављивање такмичара  

09:45 – Технички састанак  

10:00 – Отварање такмичења -   

квалификације 

18:00 – Крај првог дана 
  

Недеља 26.09.2021. – Други дан 
 

10:00 – Отварање такмичења - финале  

15:00 – Завршетак такмичења 

15:30 – Прогласење победника и додела      

.............награда 

16:00 – Затварање такмичења   

 

РЕВИЈАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Недеља 26.09.2021.  10:00 – Отварање такмичења  15:00 – Завршетак такмичења 

15:30 – Прогласење победника и додела .награда 

У случају најаве лошег времена  организатор ће променити сатницу такмичења. 



 

Такмичење ће се одржати према важећем Такмичарском правилнику из 2021.  

о спортском пењању на природним стенама. 

Државно првенство је отвореног типа за стране држављане, док је за домаће 

такмичаре обавезно поседовање лиценце (оверена маркица ПСС за 2021. звање 

минимум спортски пењач приправник, такмичарска књижица и лекарски преглед). 

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. 

 Сви такмичари су дужни да потпишу изјаву да се такмиче на сопствену 

одговорност. За малолетна лица изјаву потписују родитељи. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРАВИЛА 

 

Пријаве слати на мејл Комисије penjanje@pss.rs.  Стартнина за државно 

првенство износи 500,00 динара. Пријављени за ревијално такмичење не 

плаћају стартнину. 

Планинарски савез Србије обезбеђује медаље за прва три такмичара, односно 

дипломе за првих пет такмичара у мушкој и у женској конкуренцији. 

Остале детаљне информације добићете ускоро у другом позивном писму. 

Надамо се да ћете нам се придружити и провести један леп викенд са нама. 

 

Генерални спонзор такмичења је фирма АКВАМОНТ  из Београда, која је 

обезбедела опрему за опремање нових смерова. 

 

 

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА, 

ДОПРИНЕЛИ СУ У ЗНАЧАЈНОЈ МЕРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ НАШИХ 

ПРОЈЕКАТА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ НЕОПХОДНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ЊИХОВО ФИНАНСИРАЊЕ. 

 

 

mailto:penjanje@pss.rs


СМЕШТАЈ  И ИСХРАНА 

Смештај у кампу поред Великог мајдана.  Могућност смештаја у 

двокреветним собама у селу Славковица код Смиљанића (тел: 063/1815094) по 

цени 12 еура по особи и у Бањи Врујци (15 км. од Љига) тел: Игњатовић 

064/2509178  

Понети храну и воду за пиће. Продавница се налази на 100 м од скретања за 

стену  тј. село Грађеник  

Остале информације везане за такмичење можете добити на тел: 064/1313109 

 

ЛОКАЦИЈА СТЕНЕ НА РАЈЦУ 

Магистралним путем од Љига према Чачку, после 3 км скренути преко моста 

према Рајцу. После 1.4 км долази се до раскрснице у Кадиној Луци где треба 

скренути десно према селу Ба (путоказ - слика). После 1 км. скренути лево према 

селу Грађеник (путоказ - слика). Пут даље води преко мостића узбрдо кроз село до 

саме стене и кампа око 2.5 км. Пред крај пута делимично има земљаног пута који је 

лако проходан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


