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К    О   Н   К   У   Р   С 

за учешће на алпинистичком табору „Комови 2022“ 
 

ОРГАНИЗАТОР: Алпинистички одсек Шабац и КА ПСС 

ВОЂА ТАБОРА: Војислав Шкрбић 

ЦИЉ ТАБОРА: Пењање стрмих снежних падина нагиба 45% до 70% и приступ на врхове преко 2000 м. 

 

У избор улазе само пењачи који су предали пењачке картоне Комисији за алпинизам. Предност имају пењачи са 

овереним звањима за 2022. годину. 

 

ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ТАБОРА: 25-27.02.2022. године 

НАЧИН ПРЕВОЗА: Превоз ће бити у сопственој режији, аутомобилима или средствима јавног превоза. 

Пре поласка обавезно се информисати о условима уласка у Црну Гору. 

 

СМЕШТАЈ: Смештај резервисати код Микше Ћулафића моб.тел. +38269582644, са домаћином је могуће 

договорити храну и пиће, у ресторану постоји кухиња, тв, интернет. Цена смештаја је 10€ за ноћ 

 

ЦЕНА: Трошкове сносе сами учесници. 

 

БРОЈ УЧЕСНИКА: Ограничен.  

 

Критеријуми и ранг листа учесника: минимално звање млађи алп. приправник или течајац са завршеним 

зимским алпинистичким течајем. У том случају, клубови, одсеци и секције који шаљу течајце или млађе 

алп.приправнике морају да задуже мин. 1 (једног) искуснијег пењача на 2 (два) неискусна у складу са 

алпинистичким правилником ПСС-a. 

Ранг листа се прави на основу алп. картона 2020 - 2021.              

Учесници су у обавези да најаве своје успоне дан раније и воде дневни извештај успона, укупни извештај 

остварених успона, као и да приложе 10 до 15 фотографија са истих (фотографије се шаљу на мејл КА ПСС). Сви 

учесници су у обавези да поштују Правилник о безбедности и одговорности у извођењу планинарских активности 

ПСС, правила и упутства организатора и вође акције. 

Обавезно понети планинарску књижицу са овереном маркицом за текућу годину и попуњену изјаву о 

ризицима и преузимању одговорности. 

 

ПРИЈАВА: Пријава се врши уз попуњени регистрациони лист, изјаву о ризицима и преузимању 

одговорности,  достављање пењачких картона за период  2020 – 2021. година на e – mail адресу 

vskrbic54@gmail.com i alpinizam@pss.rs, најкасније 7 дана пре почетка табора.  

Информације на број телефона 064 2094738 Војислав Шкрбић 

 

Сви учесници учествују на властиту одговорност. 

 

 

 



 

 

 

Планинарско друштво: ................................................................ 

АО или АС: ...................................................................................  

Име: ............................................................................................... 

Презиме: ........................................................................................ 

Адреса: ........................................................................................... 

Датум рођења: ............................................................................... 

Тел/моб: .......................................................................................... 

E – mail: ........................................................................................... 

Број планинарске књижице  ......................................................... 

Број личне карте: ................................................................................... 

Датум и место издавања :   ........................................................... 

Носилац алпинистичког звања: .................................................... 

Датум стицања звања: ..................................................................... 

Значајнији успони: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________  

Изјављујем да сам свестан опасности и последица које могу да настану учешћем на 

овом табору и прихватам одговорност у потпуности на себе. 
 

Регистрациони лист послати на e - mail: vskrbic54@gmail и alpinizam@pss.rs најкасније 7 дана пре 

почетка табора 

 

Датум пријаве: ____________________             Потпис: _________________________ 

 

  

АЛПИНИСТИЧКИ ТАБОР „КОМОВИ 

2022“ 

РЕГИСТРАЦИОНИ ЛИСТ 

 



ПЛАН И ПРОГРАМ ТАБОРА 

1. дан 

 Смештање учесника 

 Вечера 

 Обавезна најава навеза за 26.02.2022. на обрасцу за најаву 

 

2. дан 
 Доручак 

 Консултације са искусним члановима из организације у случају потребе од 

стране вођа навеза 

 Пењачке активности 

 Вечера 

 Обавезна најава навеза за 27.02.2022. на обрасцу за најаву 

3. дан 

 Доручак 

 Консултације са искусним члановима из организације у случају потребе од стране вођа 

навеза 

 Пењачке активности 

 Одјава табора 
 

 

 


