
 

 

Планинарски савез Србије и  

Комисија за драј тулинг и такмичарско пењање у леду  

 
ПОЗИВНО  ПИСМО 

Државно првенство у драј тулингу  

 Позивамо све заинтересоване драј тулере, алпинисте и спортске пењаче да узму 

учешће на Државном првенству у драј тулингу 2021. године.  У оквиру првенства биће 

одржана три кола и то: 24.10.2021. године  у Горњачкој клисури на новом полигону за драј 

тулинг;  30.10. у Ужицу на новом полигону за драј тулинг и 31.10.2021. године  у  Овчар  

Бањи  на  постојећим  полигонима.  

 Такмичење ће бити одржано у апсолутној мушкој и апсолутној женској категорији. 

Право учешћа на првенству имају сви такмичари и такмичарке старији/е од 16 година. 

Такмичари/ке млађи/е од 18 година морају донети писмену сагласност родитеља.  

 Сатница за сва три кола биће идентична и то:  

  8:00 - 9:00h пријавe и потписивање изјава о самоодговорности; 

  9:00- 9:30h  упознавање са рутама; 

  9:30 - 12:00h  квалификације; 

  12:00 - 13:00h одмор такмичара; 

  13:00h  финале. 

            Три предвиђена кола Државног првенства су отвореног типа. Пласман на првенству 

оствариће само чланови Планинарског савеза Србије, регистровани спортисти са 

такмичарском књижицом и лекарским прегледом, не старијим од шест месеци.  

Напомене:  
 
               Такмичење се одржава уз придrжавање свих прописаних мера против ширења 

вируса Ковид-19, усклађених са ситуацијом на дан одржавања.  

 

                Клубови своје такмичаре пријављују на обрасцу 007 Планинарског савеза 

Србије. Образац предају делегату на дан одржавања такмичења. 

 



               Представници клубова или сами такмичари делегату на дан одржавања 

такмичења достављају потписане изјаве да нису били у свесном контакту са лицима 

зараженим од Ковид-19 у последњих 10 дана и да немају симптоме наведене болести.  

 

               Сви такмичари учествују на сопствену одговорност у односу на своје 

психофизичке могућности и здравствено стање. Сваки учесник је дужан да се придржава 

мера заштите, такмичарског правилника, упутстава организатора и планинарске етике.  

 

Драј тулинг радионица 

23.10.2021. год.  за све заинтересоване такмичаре/ке биће организована пењачка 

радионица (тренинг) у стенама Горњачке клисуре, услов je да свако понесе своју обућу и 

дерезе, a алате (bajle) за радионицу обезбеђује Комисија за драј тулинг и такмичарско 

пењање у леду. 

 Смештај и исхрана за такмичаре I кола у Горњачкој клисури  је о сопственој режији 

у мотел - ресторану "Јенић",   мотел - ресторану "Горњак", као и у многим другим у 

околини бање "Ждрело". Пијаћа вода се налази у ресторану "Код Рајка " (150м од 

полигона), а у истом је могућа и исхрана такмичара.  

 Пријаве такмичара и све додатне информације о наредним колима можете добити 

путем e-mail адресе drytooling@pss.rs, као и обрасце пријаве и родитељске сагласности.   

Информације: Бојан Траиловић 061/117-19-22; Петар Шундерић 064/23-84-328. 


