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На основу Закона о спорту (Сл. гласник РС бр. 10/16) и члана 40 Статута 
Планинарског савеза Србије, Управни одбор Планинарског савеза Србије је на 

предлог Комисије за спортско пењање, на седници одржаној 07.3.2022. године, 
усвојио 

 
 

ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ 

ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ У СПОРТСКОМ ПЕЊАЊУ НА 

ПРИРОДНИМ СТЕНАМА 
 
 

1. УВОД 
 

Члан 1.1. 
 

Предмети овог Правилника су организација такмичења, правила такмичења, 
дисциплинске мере на такмичењима и суђење у спортском пењању на природним 
стенама у Планинарском Савезу Србије (у даљем тексту ПСС). 

 
Члан 1.2. 

 

Такмичења се одржавају искључиво на природним стенама. 
 

2. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 2.1.1. 
 

Такмичења у спортском пењању на природним стенама може да организује: 
Комисија за спортско пењање Планинарског савеза Србије (у даљем тексту: КСП) и 
основне организације (клубови, друштва...), учлањене у ПСС, које су регистроване за 
спортско пењање у КСП. 
 

Члан 2.1.2. 
 

О свим изменама и допунама овог Правилника, КСП је дужна да обавести све 
основне организације. 
 

Члан 2.1.3. 

 
КСП организује такмичења у спортском пењању на природним стенама у следећим 

дисциплинама: Тежинско, Болдер и Брзинско пењање. 
 

Члан 2.1.4. 
 

Такмичења се одржавају у сениорским и јуниорским категоријама „Мушкарци“ и 
„Жене“. 

Јуниорске категорије су подељене у групе: деца (13 и мање година), јуниори Б 
(14 и 15 година), јуниори А (16 и 17 година), старији јуниори (18 и 19 година). 

Старосна граница јуниора се одређује на основу календарске године рођења у 
односу на календарску годину одржавања такмичења. 

 
Члан 2.1.5. 

 
Сви такмичари су обавезни да са пријавом потпишу и изјаву да се такмиче на 

властиту одговорност. Малолетни такмичари су дужни да уз пријаву доставе и 
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потписану изјаву свог законског заступника (родитеља или старатеља), да се пењу на 
њихову одговорност. 

Сви такмичари чланови ПСС су у обавези да имају такмичарску књижицу ПСС. 
Такмичари из других држава морају имати одговарајућу дозволу (лиценцу) свог 

Савеза. 
 

Члан 2.1.6. 
 

На сениорским такмичењима могу учествовати и јуниори, категорије јуниори А и 
старији јуниори. 
 

Члан 2.1.7. 
 

Такмичења су отворена за све држављане Србије и за стране држављане који 

испуњавају услове овог Правилника. Члан 2.1.5 се односи и на све стране такмичаре. 
Такмичар стипендиста за време трајања добијања стипендије дужан је да 

учествује на 50 + 1 % (педесет плус један посто) такмичења у организацији КСП. 
Такмичару је дозвољено да оправдано одсуствује са такмичења у случају повреде, 
уколико достави КСП одговарајући лекарски налаз или у случају смрти члана 
породице. КСП задржава право да оправда одсуство са такмичења у посебном случају 

или да правдање одсуства проследи Такмичарској комисији на разматрање и 
одлучивање. 

У случају непештовања предходног става овог члана такмичар аутоматски губи 
право да буде предложен за добијење стипендије за наредну годину. 
 

Члан 2.1.8. 
 

У појединачној категорији морају се такмичити најмање 4 такмичара. У супротном 
се наслов државног или међународног првака неће доделити. 
 

Члан 2.1.9. 

 
Такмичења свих категорија се могу одржавати истовремено. 

 
Члан 2.1.10. 

 
Рангирање (бодовање) се води за сваку категорију посебно. Рангирање јуниора, 

који се такмиче и у сениорској категорији, се води двоструко уколико се такмичење 
одржава за јуниоре и сениоре истовремено. 
 

Члан 2.1.11. 
 

У такмичењу за Првенство Србије бодују се само такмичари који имају 

такмичарску књижицу ПСС. 
 

Члан 2.1.12. 
 

КСП у року од 48 часа од завршетка такмичења објављује на интернет страници 
ПСС резултате са такмичења.  

 
2.2 КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАТОРЕ 

 
Члан 2.2.1. 

 
КСП до 1. априла текуће године расписује конкурс за организацију такмичења у 

наредној години. 
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Конкурс садржи: 
- износ средстава која су опредељена за суфинасирање организације такмичења 

или нагласити да суфинасирања неће бити у зависности од тога какву је КСП 
одлуку донела пре расписивања конкурса; 

- Ко има право учешћа; 
- Критеријуме за организацију такмичења; 
- Информацију о документацији коју прилаже подносилац пријаве; 
- Време трајања конкурса. 

 
Конкурс се доставља писмено електронским путем са знаничне мејл адресе ПСС 

свим основним организацијама регистрованим за спортско пењање у КСП и објављује 
се на интернет страници ПСС. 

Обавештење о конкурсу из претходног става овог члана мора бити видљиво све 
време трајања конкурса на интернет страници ПСС. 

Пријаве на конкурс за организацију такмичења подносе се КСП писмено 
електронским путем на званичну мејл адресу ПСС са назнаком за КСП, до 20. априла 
текуће године. 

Подносилац пријаве дужан је обавезно да приложи: 
- Пријаву за организацију оверава печатом законски заступник основне 

организације; 

- документацију предвиђену конкурсом. 
За тачност наведених података и веродостојност  приложених докумената 

одговара подносилац пријаве. 
Уношење нетачних података и фалсификовање повлачи дисциплинску 

одговорност подносиоца пријаве. 

 
Члан 2.2.2. 

 
У случају да је број основних организација, које су поднеле захтев за 

организацију такмичења већи од броја расписаних такмичења, КСП одређује 
организаторе на основу квалитета досадашњих такмичења које су кандидати 

организовали. У случају нових организатора, на основу понуђених могућности 
кандидата да што боље организује такмичење.  
 

Члан 2.2.3. 
 

По пријему пријаве и пратеће документације, најкасније наредног дана од 

последњег дана трајања конкурса КСП може: 
- утврдити да су испуњени услови за организацију; 
- тражити допуну документације у року од пет (5) дана од њеног пријема. Уколико 

ни тада документације не буде комплетна, захтев се аутоматски одбацује уз 
образложење у писаној форми. 

После предвиђеног рока за приговоре и жалбе (20 дана), КСП писмено 

електронским путем са знаничне мејл адресе ПСС обавештава подносиоце пријаве 
који испуњавају услове за организацију такмичења и Такмичарску комисију о одлуци 
КСП – нацртом предлога календара такмичења. 

По усвајању предлога календара такмичења од стране Управног одбора ПСС (у 
даљем тексту: УО ПСС), постаје саставни део календара активности ПСС за наредну 
годину и објављује се на интернет страници ПСС, а КСП обавештава основне 

организације у року од две недеље од доношења одлуке УО ПСС. 
 

Члан 2.2.4. 
 

Такмичења за Првенство Србије, ако то дозвољавају временски услови, трају 
највише два дана. Остала такмичења могу трајати највише три дана. Датум и време 

одржавања такмичења предлаже организатор, а потврђује КСП. О изменама и 
изузецима одлучује КСП. 
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2.3. РАСПИС И РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА 

 
Члан 2.3.1. 

 
Распис и распоред такмичења саставља КСП на предлог организатора такмичења 

и у писменом или електронском облику га шаље свим основним организацијама, 
минимум две недеље пре такмичења. 

 
Члан 2.3.2. 

 
Овлашћени представник организатора је дужан да уочи такмичења редовно 

извештава КСП о стању припрема и организације такмичења. 
 

Члан 2.3.3. 
 

Такмичење почиње најраније у 9 часова осим у посебним условима у договору са 
КСП, али ни у ком случају пре 8 сати. 

 
Члан 2.3.4. 

 
Такмичарски дан се завршава најкасније сат времена пре мрака осим у посебном 

договору са КСП. 
 

Члан 2.3.5. 

 
У такмичењима за Првенство Србије стартне листе морају бити дате на увид на 

месту такмичења најкасније 45 мин пре почетака такмичења. 
 

Члан 2.3.6. 
 

На техничком састанку који је на распореду 15 минута пре почетка сваког 
такмичарског дана је обавезна присутност главног судије, руководиоца такмичења, 
делегата и припадника ГСС-а. 
 

Члан 2.3.7. 
 

Основна организација, којој је поверена организација такмичења обавезна је да: 
- видно истакне знак ПСС и Министарства омладине и спорта на штампаном 

материјалу и заставу ПСС у току такмичења; 
- на свим документима и медијским промоцијама везаним за реализовање 

такмичења, мора бити истакнуто да се такмичење одржава под покровитељством 
ПСС; 

- организује и спроводи такмичење у складу са Законом о спорту, Статутом ПСС, 
овим правилником и осталим нормативним актима ПСС; 

- током извођења такмичења обавезно присуствују лекарске екипе; 
- о одржавању такмичења обавестити локалну самоуправу и средства 

информисања; 
- пријави одржавање спортске приредбе надлежном државном органу у складу са 

прописима којима се уређује јавно окупљање грађана; 
- по завршетку такмичења организатор је дужан да у року од 2 дана КСП достави 

писани извештај електронским путем на знаничну мејл адресу ПСС са назнаком 
за КСП, у форми наративног и финансијског извештаја. 
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2.4. УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ ТАКМИЧАРА 
 

Члан 2.4.1. 
 

Такмичари се пријављују електронским путем организатору, најраније две недеље 
пре почетка такмичења. 
 

Члан 2.4.2. 

 
У такмичењима за Првенство Србије, такмичари се могу пријавити најкасније 3 

дана (72 сата) пре почетка такмичења. Главни судија може одобрити и накнадно 
пријављивање такмичара. 

 
Члан 2.4.3. 

 
Пријаве такмичара за Првенство Србије врше основне организације, које доносе 

за пријављене такмичаре, такмичарске књижице ПСС на увид делегату 45 минута пре 
почетка такмичења, заједно са потписаном изјавом такмичара да се такмиче на 
сопствену одговорност и гарантују адекватну обученост коришћења спортско- 
пењачке опреме својих такмичара. 

У конкуренцији за државног првака могу учествовати такмичари са такмичарском 
књижицом ПСС и звањем спортски пењач приправник. 

 
Члан 2.4.4. 

 

У такмичењима отвореног типа, такмичари се могу пријављивати и самостално, за 
време трајања такмичења. 
 

Члан 2.4.5. 
 

Сви такмичари морају потврдити своје учешће на судијском столу. 

 
Члан 2.4.6. 

 
На такмичење се могу пријавити: 

- домаћи такмичари чије су основне организације чланови КСП, 
- страни такмичари чије су основне организације чланови КСП, 

- страни такмичари. 
Ако је такмичар под казном или је у току дисциплински поступак против њега, не 

може учествовати на такмичењу. 
 

2.5. ДЕЛЕГАТ 
 

Члан 2.5.1. 
 

На такмичењима контролу обавља делегат на основу овог правилника и 
Правилника о стручњацима у спорту и службеним лицима у ПСС. 

Организатор такмичења обезбеђује делегату за обављање дужности накнаду 
(путни трошкови, преноћиште, исхрана), утврђену правилником или одлуком КСП, 

ако КСП другачије не одлучи. 
 
 
 
 
 

 
 



П 070 

ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК КСП ПСС У СПОРТСКОМ ПЕЊАЊУ НА ПРИРОДНИМ СТЕНАМА 

Страна 6 од 22 

 

3. ТЕЖИНСКО ПЕЊАЊЕ 
 

3.1 OПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 3.1.1. 
 

Организатори такмичења су дужни да обезбеде најмање 20 и не више од 30 
смерова који су у регистру ПСС, и најмање 3 нова смера. 

 
Члан 3.1.2. 

 
Због безбедности, такмичарско подручје испод стене мора бити одвојено и јасно 

обележено од простора за гледаоце. У њему се могу задржавати само чланови 
руководства такмичења и такмичари. У зони смера може да се налази само 

осигураваоц и такмичар који је на реду. Свако ко се налази у простору поред стене 
дужан је да носи кацигу. Величину зоне смера одређује главни судија. 
 

Члан 3.1.3. 
 

Руководство такмичења мора обезбедити да такмичар не буде ометан у време 

припреме и извођења успона као и ред на пењалишту који омогућава комуникацију 
судија и осигуравача са такмичарем и кад је он високо на стени. 
 

Члан 3.1.4. 
 

Такмичари након пада имају право да наставе пењање, у складу са правилима, 
али им се резултат из овог успона не рачуна. 
 

Члан 3.1.5. 
 

Такмичар има право да разрађује смер 5 минута након пада. Ако други такмичари 

чекају, судија опомиње такмичара на стени. Након тога судија на смеру има право да 
му прекине пењање, како би се смер ослободио за следећег такмичара. Ако нема 
пријављених такмичара на том смеру, судија може да одобри такмичару да разрађује 
смер дуже од прописаних 5 минута. 
 

Члан 3.1.6. 

 
Такмичари имају право да стартују на смеру по слободном избору уз 

пријављивање судији који је задужен за тај смер. 
 

Члан 3.1.7. 
 

Судија води евиденцију успона на судијском листу за сваког такмичара на 
смеровима под његовим надзором. Евиденција се састоји из имена и презимена 
такмичара, резултата успона и укупан број улаза у конкретан смер. 
 

Члан 3.1.8. 
 

Судија на основу предатих такмичарских листи одређује редослед којим ће 
такмичари наступати на одређеном смеру. 
 

Члан 3.1.9. 
 

Такмичар у току успона сме користити само природна хватишта. Ако такмичар за 

напредовање употреби било који део опреме уграђене на смеру пењање се прекида, 
тај смер се не сматра попетим и не бодује се. 
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Члан 3.1.10. 

 
Такмичар је успешно комплетирао смер кад закопча све комплете у смеру 

(укључујући последњи комплет на врху смера). Ниједан комплет у смеру не сме да се 
користи за напредовање у пењању.  
 

 

Члан 3.1.11. 
 

Ради безбедности такмичара, када је то потребно, први комплет може бити 
укопчан пре почетка успона. 
 

 

Члан 3.1.12. 
 

У току успона, такмичар мора укопчати све комплете у правилном распореду. 
 

 
Члан 3.1.13. 

 
Такмичару који је погрешно укопчао (прекопчао) један од комплета, судија смера 

мора да сигнализира, јасно и гласно: “Прекопчавање!”. Такмичару се дозвољава да 
исправи грешку пре укопчавања следећег комплета у низу, при чему може и да 
отпењава. Ако ипак укопча још један комплет, након опомене такмичару се прекида 

успон. 
 
 

Члан 3.1.14. 
 

У посебним ситуацијама судија смера може да дозволи такмичару да пропусти 

копчање. 
 

Члан 3.1.15. 
 

Пењач сме у току пењања да отпењава, али не сме дотаћи тло. 
 

Члан 3.1.16. 
 

После завршеног покушаја такмичар мора што пре ослободити приступ смеру за 
следећег такмичара. 
 

Члан 3.1.17. 

 
Сваки такмичар може да користи опрему по свом избору (појас, пењачице). 

Опрема мора бити у складу са прописима UIAA. Такмичари користе сопствено уже и 
справе за осигуравање, шлемове, појасеве и пењачице и организатор није у обавези 
да их обезбеди. Tакмичари су дужни да вежу уже за појас са „осмицом“. 
 

Члан 3.1.18. 
 

Осигуравалац мора осигуравати са примереном опремом, одобреном од УИАА.  
 

Члан 3.1.19. 
 

У случају техничког инцидента услед ломљења хвата: 
а) ако смеру није значајно промењена тежина ништа се не догађа, 
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б) у случају значајне промене тежине смера, смер се бодује испочетка. 
Одлуку о томе да ли је дошло до значајне промене тежине смера доноси главни 

судија. 
 

Члан 3.1.20. 
 

Такмичење се одржава у највише два такмичарска дана. 
 

Члан 3.1.21. 
 

Резултат се бодује једино ако је смер испењан по правилима.  
 

Члан 3.1.22. 
 

Систем бодовања смерова: 
- Категорија 1 (лаки смерови) до оцене VI+ - 100 бодова 
- Категорија 2 (средње тешки смерови) од VII- до VIII - 200 бодова 
- Категорија 3 (тешки смерови) од VIII+ до IX - 400 бодова 
- Категорија 4 (супер тешки смерови) од IX+ - 1000 бодова 

 

Коначан број бодова сваког смера се добија тако што се његов почетни број 
бодова подели са бројем такмичара који су успешно попели смер. 

 
Члан 3.1.23. 

 

Систем бодовања за коначни пласман на такмичењу: 
- Пласман се одређује на основу сакупљених бодова, победник је онај ко сакупи 

највећи број бодова. 
- У случају да два или више такмичара имају исти број бодова, гледа се број 

попетих смерова. Бољи такмичар је онај који има мањи број попетих смерова. 
Уколико је и број попетих смерова исти такмичари деле остварен пласман. 

 
Члан 3.1.24. 

 
Такмичења за државно првенство, лугу или куп бодују се тако да освојено место 

на поједином такмичењу доносе следећи број бодова: 
1. место 100 бодова 

2. место 80 бодова 
3. место 65 бодова 
4. место 55 бодова 
5. место 51 бод 
6. место 47 бодова 
7. место 43 бода 

8. место 40 бодова 
9. место 37 бодова 
10. место 34 бода 
11. место 31 бод 
12. место 28 бодова 
13. место 26 бодова 

14. место 24 бода 
15. место 22 бода 
16. место 20 бодова 
17. место 18 бодова 
18. место 16 бодова 
19. место 14 бодова 

20. место 12 бодова 
21. место 10 бодова 
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22. место 9 бодова 
23. место 8 бодова 

24. место 7 бодова 
25. место 6 бодова 
26. место 5 бодова 
27. место 4 бода 
28. место 3 бода 
29. место 2 бода 

Након 29. места сви учесници добијају по 1 бод. 
 

Члан 3.1.25. 
 

У случају да више такмичара дели неко место, сви такмичари који деле то место 
добијају број бодова који је одређен за то место (нпр. ако више такмичара дели 2. 

место – сви добијају 80 бодова). 
 

Члан 3.1.26. 
 

Ако се у коначном збиру бодова за државно првенство на једном од прва три 
места нађу такмичари са истим бројем бодова, такмичари се разврставају на следећи 

начин: 
а) такмичар који има већи број првих места је бољи, 
б) ако је број првих места исти, гледа се број других места, затим трећих итд. 

 
Члан 3.1.27. 

 
Ако се и даље прво место дели, поредак се одређује с обзиром на број бољих 

места на такмичењима где су ти такмичари били у директној конкуренцији. Ако је 
резултат и поред овога нерешен, проглашава се подела места о којима је реч. 
 

Члан 3.1.28. 

 
Рок за жалбу је пет минута од објављивања неслужбених резултата. Примедбе за 

могу бити усмене. Такмичар може уложити писмену жалбу главном судији. Одлука 
главног судије је коначна и такмичар је добија у писменом облику. Такмичар је дужан 
сам да дође по одговор. 
 

Члан 3.1.29. 
 

Примедбе на рад организатора и судија, као и друга запажања, сваки такмичар 
може писмено да упути КСП. 
 

Члан 3.1.30. 

 
На основу испењана три смера на природној стени (нових или старих) од датума 

задњег одржаног Државног првенства у предходној години, формира се бодовна ранг 
листа која се наставља на листи пласмана са државног првенства. 
 

4. БОЛДЕРИНГ 

 
4.1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 4.1.1. 

 
Болдер такмичење сачињава више кратких смерова на стени који се зову болдер 

проблеми. Сви болдер проблеми се пењу без осигурања ужетом. 
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Члан 4.1.2. 
 

На сваком болдер проблему доскочиште мора бити обезбеђено струњачама. 
Доскочишта мора прегледати главни судија и у сагласности са постављачем одобрити 
почетак такмичења. 
 

Члан 4.1.3. 
 

О безбедности болдер проблема одлучује главни судија. 
 

Члан 4.1.4. 
 

За сваки болдер проблем или групу, просторно блиских, проблема одређује се 
један судија. 

 
Члан 4.1.5. 

 
Организатори такмичења су дужни да за потребе такмичења обезбеде најмање 20 

болдер проблема. 
 

Члан 4.1.6. 
 

Такмичење се одржава у највише два такмичарска дана.  
 

Члан 4.1.7. 

 
Такмичарско подручје испод стене мора бити одвојено од простора за гледаоце. У 

њему се могу задржавати само чланови руководства такмичења и такмичари. 
 

Члан 4.1.8. 
 

Руководство такмичења мора обезбедити да такмичар не буде ометан у време 
припреме и извођења успона и ред на пењалишту који омогућава комуникацију 
судија и такмичара. 
 

Члан 4.1.9. 
 

Такмичари имају право да стартују на болдер проблему по слободном избору уз 
пријављивање судији који је задужен за тај болдер проблем. 
 

Члан 4.1.10. 
 

Судија води евиндецију успона на судијском листу за сваког такмичара на болдер 

проблемима под његовим надзором. 
Евиденција се састоји из имена и презимена такмичара, резултата успона, укупан 

број улаза у конкретан болдер проблем. 
 

Члан 4.1.11. 
 

Судија на основу предатих такмичарских листи одређује редослед којим ће 
такмичари наступати на одређеном болдер проблему. 

Уколико на неком болдер проблему нема више пријављених такмичара, један 
такмичар може направити и више узастопних покушаја. 
 

Члан 4.1.12. 

 
Такмичар има неограничен број покушаја на сваком болдер проблему. 
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Члан 4.1.13. 

 
Судија на болдер проблему дужан је да сваком такмичару покаже почетне 

хватове, уколико их је уређивач смера дефинисао, са којих морају почети сви 
покушаји пењања. 
 

Члан 4.1.14. 

 
Такмичар у току успона сме користити само природна хватишта. 
Уређивач болдер проблема може одредити део стене који не сме да се користи. 
Ако такмичар за напредовање употреби било који део опреме уграђене на стени 

или део стене који не сме да се користи успон се прекида, тај болдер проблем се не 
сматра попетим и не бодује се. 

 
Члан 4.1.15. 

 
Такмичар је успешно комплетирао болдер проблем када се испење на врх 

болдера. 
У посебним ситуацијама такмичар је успешно комплетирао болдер проблем када 

последњи хват, који је одредио уређивач болдер проблема, а судија на том болдер 
проблему га је показао такмичару, контролисано држи са обе руке. Судија гласним 
узвиком “ТОП” обавештава такмичара о успешном успону. 
 

Члан 4.1.16. 

 
После завршеног покушаја такмичар мора што пре ослободити приступ болдер 

проблему за следећег такмичара. 
 

Члан 4.1.17. 
 

Такмичар има право да тражи асистенцију у виду чувања у случају да постоји 
ризик од незгодног пада и повређивања. 
 

Члан 4.1.18. 
 

Уколико дође до контакта такмичара са струњачом, делом стене који се не 

користи у том проблему или са другом особом успон се прекида, тај болдер проблем 
се не сматра испењаним и не бодује се. Уколико дође до оваквог контакта, судија 
гласним узвиком „ДАБ“ прекида успон такмичара. 
 

Члан 4.1.19. 
 

Улаз у болдер проблем дозвољен је само са стартних хватова. Није дозвољено 
разрађивање смера. 
 

Члан 4.1.20. 
 

У случају техничког инцидента услед ломљења хвата: 

а) ако болдер проблему није значајно промењена тежина ништа се не догађа, 
б) у случају значајне промене тежине болдер проблема, болдер проблем се бодује 
испочетка. 

 
Одлуку о томе да ли је дошло до значајне промене тежине болдер проблема 

доноси главни судија уз консултацију са уређивачем болдер проблема. 

 
Члан 4.1.21. 
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Резултат се бодује једино ако је болдер проблем испењан по правилима. 

Сваком такмичарском болдер проблему се додељује 1000 бодова, а број бодова 
које такмичар добија за испењан болдер проблем се добија дељењем додељених 
бодова за болдер проблем са бројем такмичара који су испењали тај болдер проблем. 
 

Члан 4.1.22. 
 

У случају да два или више такмичара освоје исти број бодова, приликом 
утврђивања коначног редоследа, предност ће имати такмичар са већим бројем болдер 
проблема испењаних на „флеш“. 

Уколико су и након узимања овог критерјума такмичари изједначени у обзир ће 
се узети укупан број улаза на целом такмичењу. 

Боље рангиран такмичар ће бити онај који има мањи укупан број улаза. Уколико 

су такмичари и након овог критерјума изједначени, онда деле позицију. 
 

Члан 4.1.23. 
 

Такмичења за државно првенство бодују се тако да освојено место на поједином 
такмичењу доносе следећи број бодова: 

1. место 100 бодова 
2. место 80 бодова 
3. место 65 бодова 
4. место 55 бодова 
5. место 51 бод 

6. место 47 бодова 
7. место 43 бода 
8. место 40 бодова 
9. место 37 бодова 
10. место 34 бода 
11. место 31 бод 

12. место 28 бодова 
13. место 26 бодова 
14. место 24 бода 
15. место 22 бода 
16. место 20 бодова 
17. место 18 бодова 

18. место 16 бодова 
19. место 14 бодова 
20. место 12 бодова 
21. место 10 бодова 
22. место 9 бодова 
23. место 8 бодова 

24. место 7 бодова 
25. место 6 бодова 
26. место 5 бодова 
27. место 4 бода 
28. место 3 бода 
29. место 2 бода 

Након 29. места сви учесници добијају по 1 бод. 
 

Члан 4.1.24. 
 

У случају да више такмичара дели неко место, сви такмичари који деле то место 
добијају број бодова који је одређен за то место (нпр. ако више такмичара дели 2. 

место – сви добијају 80 бодова). 
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Члан 4.1.25. 
 

Ако се у коначном збиру бодова за државно првенство на једном од прва три 
места нађу такмичари са истим бројем бодова, такмичари се разврставају на следећи 
начин: 

а) такмичар који има већи број првих места је бољи, 
б) ако је број првих места исти, гледа се број других места, затим трећих итд. 

 

Члан 4.1.26. 
 

Ако се и даље прво место дели, поредак се одређује с обзиром на број бољих 
места на такмичењима где су ти такмичари били у директној конкуренцији. 

Ако је резултат и поред овога нерешен, проглашава се подела места о којима је 
реч. 

 
Члан 4.1.27. 

 
Рок за жалбу је пет минута од објављивања неслужбених резултата. Примедбе 

могу бити усмене. Такмичар може уложити писмену жалбу главном судији. Одлука 
главног судије је коначна и такмичар је добија у писменом облику. Такмичар је дужан 

сам да дође по одговор. 
 

5. БРЗИНСКО 
 

5.1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 5.1.1. 

 
Такмичарски смер мора бити детаљно очишћен и припремљен за такмичење. 

 
Члан 5.1.2. 

 
Такмичарско подручје испод стене мора бити одвојено од простора за гледаоце. У 

њему се могу задржавати само чланови руководства такмичења и такмичари. 
 

Члан 5.1.3. 
 

Руководство такмичења мора обезбедити да такмичар не буде ометан у време 
припреме и извођења успона и ред на пењалишту који омогућава комуникацију 
судија и такмичара. 
 

Члан 5.1.4. 
 

Такмичари се обезбеђују горњим осигурањем. 
 

Члан 5.1.5. 
 

За осигуравање се користе справе за осигуравање одобрене од стране UIAA. 
 

Члан 5.1.6. 
 

Такмичари имају право да на сам дан такмичања до сат времена пре почетка 
такмичења увежбавају смер. 
 

Члан 5.1.7. 

 
Сви такмичари имају право да гледају успоне других такмичара. 
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Члан 5.1.8. 

 
Такмичење се састоји из квалификационог и финалног дела.  
У оба дела такмичења такмичари имају право на један успон. 
Такмичење у брзинском пењању се одржава у једном такмичарском дану. 

 
Члан 5.1.9. 

 
У финале ће се пласирати 6 такмичара са најбољим временом из квалификацоног 

дела такмичења. 
Победник је онај такмичар који у финалу постигне најбоље време. 

 
Члан 5.1.10. 

 
Пењачи немају право да користе опрему која је постављена на стени. 

 
Члан 5.1.11. 

 
Време мери мериоц времена. 

 
Члан 5.1.12. 

 
Време се рачуна до десетог дела секунде. 

 

Члан 5.1.13. 
 

Такмичар стартује на јасну команду судије „САД”. Овој команди претходи команда 
„ПРИПРЕМА”, на коју такмичар поставља обе руке на стартни хват или стартне 
хватове и једну ногу поставља на произвољан газ. Стартни хват или стартне хватове 
одређује уређивач смера. 

 
Члан 5.1.14. 

 
У случају превременог старта, такмичару се прекида успон и има право на још 

један покушај. У случају поновљеног превременог старта, такмичар ће бити 
дисквалификован. 

 
Члан 5.1.15. 

 
У случају пада, такмичару се прекида покушај и не бележи му се резултат. 

 
Члан 5.1.16. 

 
Време се зауставља када такмичар дотакне место које је одредио судија. 

 
Члан 5.1.17. 

 
Победник је такмичар са најбољим постигнутим временом. 

 
Члан 5.1.18. 

 
У случају да у финалу два или више такмичара имају исто постигнуто време и 

деле прво место, ти такмичари ће поново пењати смер и победник ће бити онај 
такмичар са најбољим постигнутим временом из тог круга. 

 
Члан 5.1.19. 
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Стартна листа се прави на основу пријава такмичара. 

 
Члан 5.1.20. 

 
Судија на смеру дужан је да сваком такмичару покаже почетне хватове. 

 
Члан 5.1.21. 

 
После завршеног покушаја такмичар мора што пре ослободити приступ смеру за 

следећег такмичара. 
 

Члан 5.1.22. 
 

У случају техничког инцидента услед ломљења хвата: 
а) ако смеру није значајно промењена тежина ништа се не догађа; 
б) у случају значајне промене тежине смера, такмичарима ће се поново мерити 
време на смеру. Такмичари којима није мерено време пењаће први, а такмичари 
којима је мерено време пењаће по истом редоследу након њих. 

Одлуку о томе да ли је дошло до значајне промене тежине смера доноси главни 

судија. 
 

Члан 5.1.23. 
 

Такмичења за државно првенство бодују се тако да освојено место на поједином 

такмичењу доносе следећи број бодова: 
1. место 100 бодова 
2. место 80 бодова 
3. место 65 бодова 
4. место 55 бодова 
5. место 51 бод 

6. место 47 бодова 
7. место 43 бода 
8. место 40 бодова 
9. место 37 бодова 
10. место 34 бода 
11. место 31 бод 

12. место 28 бодова 
13. место 26 бодова 
14. место 24 бода 
15. место 22 бода 
16. место 20 бодова 
17. место 18 бодова 

18. место 16 бодова 
19. место 14 бодова 
20. место 12 бодова 
21. место 10 бодова 
22. место 9 бодова 
23. место 8 бодова 

24. место 7 бодова 
25. место 6 бодова 
26. место 5 бодова 
27. место 4 бода 
28. место 3 бода 
29. место 2 бода 

Након 29. места сви учесници добијају по 1 бод. 
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Члан 5.1.24. 
 

У случају да више такмичара дели неко место, сви такмичари који деле то место 
добијају број бодова који је одређен за то место (нпр. ако више такмичара дели 2. 
место – сви добијају 80 бодова). 
 

Члан 5.1.25. 
 

Ако се у коначном збиру бодова за државно првенство на једном од прва три 
места нађу такмичари са истим бројем бодова, такмичари се разврставају на следећи 
начин: 

а) такмичар који има већи број првих места је бољи, 
б) ако је број првих места исти, гледа се број других места, затим трећих итд. 

 

Члан 5.1.26. 
 

Ако се и даље прво место дели, поредак се одређује с обзиром на број бољих 
места на такмичењима где су ти такмичари били у директној конкуренцији. Ако је 
резултат и поред овога нерешен, проглашава се подела места о којима је реч. 
 

Члан 5.1.27. 
 

Рок за жалбу је пет минута од објављивања неслужбених резултата. Примедбе за 
могу бити усмене. Такмичар може уложити писмену жалбу главном судији. Одлука 
главног судије је коначна и такмичар је добија у писменом облику. 

Такмичар је дужан сам да дође по одговор. 
 

 
6. КОНТРОЛИСАНИ УСЛОВИ СПОРТСКО ПЕЊАЧКОГ УСПОНА 

 
6.1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 6.1.1. 

 
За признавање индивидуалног спортско пењачког успона односно постигнутог 

резултата у КСП на пењалиштима у Р. Србији неопходни су следећи услови: 
- да је успон испењан на смеру који је регистрован у КСП регистру смерова и које 

је одредила КСП за пењалишта у Р. Србији. 
- успон који се остварује мора бити у календару основне организације, КСП и 

ПСС. 
- Минимум 30 дана пре одласка на успон такмичар подноси пријаву КСП на 

обрасцу за најаву успона. 
- КСП одобрава успон, 

- да је присутан судија, 
- судија одређује помоћна лица које ће снимати успон са земље и још једне 

позиције са које се јасно види пењање горњег дела смера и укопчавање 
последњег копчања у сидришту. Квалитет снимака и кадрови морају да буду 
такви да комисија може јасно да утврди регуларност успона (сваки снимак мора 
бити непрекидан од старта до завршетка успона). 

- Судија попуњава и потписује образац о попетом успону и шаље образац и 
снимак КСП најкасније у року од 24 часа по завршеном успону. 

- Трочлана комисија коју одређује КСП контролише све елементе спортског 
догађаја и успона и у року 30 дана од реализованог успона саопштава да ли је 
успон прихваћен.  

- Такмичар при пењању смера који се категорише обавезан је да носи мајицу са 

логом ПСС, која је сваке године различита и одобрена од КСП. 
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- Осигураваоц је обавезан да носи заштитни шлем и да користи прописану 
опрему, 

- КСП по пријему документације о реализованон успону обавештава Такмичарску 
комисију. 

 
За признавање индивидуалног спортско пењачког успона односно постигнутог  

резултата у КСП на пењалиштима у иностранству неоходни су следећи услови: 
- Успон који се остварује мора бити у календару основне организације, КСП и 

ПСС. 
- Минимун 30 дана пре одласка на успон такмичар подноси пријаву КСП на 

обрасцу за најаву успона, 
- КСП одобрава успон. 
- Такмичар је дужан да обезбеди помоћна лица које ће снимати успон са земље и 

још једне позиције са које се јасно види пењање горњег дела смера и 

укопчавање последњег копчања у сидришту. Квалитет снимака и кадрови морају 
да буду такви да комисија може јасно да утврди регуларност успона (сваки 
снимак мора бити непрекидан од старта до завршетка успона). 

- Такмичар попуњава и потписује образац о попетом успону и осталу 
документавију у складу са чланом 6.3.8. овог правилника и шаље образац и 
видео снимке КСП најкасније у року од 24 часа по повратку у државу. 

- Трочлана комисија која одређује КСП контролише све елементе спортског 
догађаја и успона и у року 30 дана од реализованог успона саопштава да ли је 
успон прихваћен. 

- такмичар при пењању смера који се категорише обавезан је да носи мајицу са 
логом ПСС, која је сваке године различита и одобрена од КСП, 

- осигураваоц је обавезан да носи заштитни шлем и да користи прописану опрему, 
- КСП по пријему документације о реализованон успону обавештава Такмичарску 

комисију. 
КСП поступајући по Правилнику о стручњацима у спорту и службеним лицима у 

ПСС предлаже судије за одређене термине и пењачка подручја. 
На иностраним пењалиштима пењање пројеката (пројекти су смерови који нису 

попети и не зна им се оцена) неће бити вредновано – бодовано за успон. 
 

6.2. Поткомисија за утврђивање тежине смерова 
 

Члан 6.2.1. 
 

Први пут попети смерови (пројекти) могу да се рачунају само ако су попети пре 
15. септембра текуће године, јер од септембра до краја сезоне КСП проверава 
валидност предложене оцене тог пројекта смера. 

Код први пут попетих смерова, оцену тежине смера предлаже пењач који је први 
попео, а коначна оцена смера се доноси када је оцени пењач који је следећи испење 
и оцени. 

У случају да обе оцене тежине смера нису истоветне КСП формира Подкомисију за 
утврђивање тежине смерова. 

За смерове који се категоришу није дозвољено додавање међуосигурања и других 
измена на смеру без сагласности КСП. 
 

Члан 6.2.2. 

 
КСП формира посебно тело, Подкомисију за утврђивање тежине смерова на бази 

којих се врши категорисање спортиста. Подкомисијом председава један од чланова 
КСП, изабран од стране КСП. 
 

Члан 6.2.3. 
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Председник Подкомисије за утврђивање тежине смерова бира чланове 
подкомисије, на бази њиховог искуства. Број чланова Подкомисије за утврђивање 

тежине смерова није ограничен. 
 

Члан 6.2.4. 
 

Право гласа у Подкомисији за утврђивање тежине имају само чланови 
подкомисије (пeњачи) који су испењали смер чија се тежина утврђује. 

 
Члан 6.2.5. 

 
Председник Подкомисије нема право гласа уколико није испењао смер. 

Подкомисија даје преддложене оцене смерова КСП на усвајање. 
 

6.3. Услови за признавање испењаног смера 
 

Члан 6.3.1. 
 

Смер се сматра испењаним када пењач укопча задњи комплет и пипне руком 
сидриште, а да се предходно није ухватио за сидриште. 

Дозвољено је да сидриште, односно место укопчавања буде продужено за један 
комплет на местима где конфигурација стене, обично у плафонима, захтева да 
копчања буду дужа, и где би испадање било опасно услед појаве клатна. 

 
Члан 6.3.2. 

 
Приликом испењавања смера није дозвољено прескакање међуосигуравања, јер и 

само копчање представља елемент тежине смера, а свакако елемент безбедности у 
пењању. 

 
Члан 6.3.3. 

 
Приликом испењавања смера дозвољено је да буде укопчано прво осигурање. 

Друго међуосигурање може бити укопчано искључиво из безбедносних разлога. 
Односно уколико је нарушена безбедност пењача пре укопчавања другог 
међуосигурања. У том случају такмичар је дужан да достави објашњење и доказ. 

 

Члан 6.3.4. 
 

Такмичар може да врши пријаву два смера са заједничким деловима искључиво 
уколико је тежина смера различита, односно уколико је део смера који носи тежину 
различит (нпр. уколико је улаз рецимо VIII+ , након чега следе две варијанте смера 
тежине X и X-, том такмичару је дозвољено да пријави оба смера. Уколико је пак улаз 

тежине X и он поседује два различита излаза тежине VIII i VIII+, онда такмичар може 
да пријави само један од њих). 

 
Члан 6.3.5. 

 
Квалитет снимка и кадар морају да буду такви да КСП може јасно да утврди 

регуларност успона. Приложени снимак ће комисија на захтев ставити на увид сваком 
члану КСП. 

 
Члан 6.3.6. 

 
У случају да комисија недвосмислено утврди да је при пријави резултата дошло 

до покушаја да се намерно пријави нерегуларан успон, такмичар губи право на 
категоризацију за ту календарску годину. Уколико се утврди да је исти такмичар још 
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једном покушао да пријави нерегуларно испењан смер, трајно губи право 
категоризације. 

 
Члан 6.3.7. 

 
Уколико оцена попетог смера у водичу није дата у табели за категоризацију, за 

конверзију се користи доња табела. Уколико оцене нема у табели, користи се прва 
нижа оцена (нпр. 8а = IX+; 5.12б = VIII+) 

 
Члан 6.3.8. 

 
За категоризацију такмичара прихватају се само смерови који су регистровани у 

званичном пењачком водичу за инострана пењалишта (актуелан водич у моменту 
испењавања, тј.последње издање) односно регистру смерова КСП. 

У најави за пријаву успона на иностраним пењалиштима такмичар – спортиста 
(клуб) доставља званичан водич за пењалиште на коме се налази планиран успон са 
јасно уцртаним смером који се планира за успон и уписаном оценом смера. У случају 
да не постоји водич у коме је уцртан планиран смер, онда је неопходно доставити 
оверену потврду матичног савеза те државе да је смер уписан у регистар и да носи 
одређену оцену (да је оцењен и има регистровану оцену). 

У случају да је пењач учествовао на такмичењу у иностранству по позиву 
иностраног клуба или националног савеза, инострани клуб или Национални савез 
који је упутио позив мора да изда оверену потврду да је пењач био учесник, да је 
постигао резултат и потврди оцену смера који спортиста пријављује КСП ПСС. 

За ову врсту успона такође важи да су неопходни видео снимци успона. 

 
Члан 6.3.9. 

 
За категоризацију се не признаје смер који је такмичар попео у ранијем 

категоризационом периоду. 
Стипендисти су дужни, да на крају сезоне КСП доставе годишњи извештај о свом 

раду у години за коју су били стипендирани. Извештај треба да се састоји из списка 
испењаних смерова, те кратког пописа посећених пењалишта. 

 
 

7. НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 

Члан 7.1. 
 

Поред признања које даје КСП (за победнике државног првенства), признања и 
награде може додељивати и организатор. 

 
Члан 7.2. 

 
КСП за 5 првопласираних такмичара у свакој категорији додељује диплому, а за 3 

првопласирана медаље или пехаре на којима су означене категорије, назив и датум 
такмичења и постигнуто место. 

 
Члан 7.3. 

 
Награде и признања се додељују заједно без обзира на држављанство, осим на 

такмичењима која се бодују за државно првенство, где се такмичари који нису 
чланови ПСС не рангирају. 

 
Члан 7.4. 

 
Вредност и број свих награда за мушкарце и жене мора бити приближна. 
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Члан 7.5. 

 
Вредност награда мора бити у складу са постигнутим местом (такмичар на нижем 

месту не може добити награду веће вредности од такмичара на вишем месту). 
 

 
8. РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА 

 
Члан 8.1. 

 
Сачињавају га следећа лица: 

- делегат такмичења, 
- главни судија (председник судијског жирија), 

- судије на смеру, тј. болдер проблему, 
- уређивачи смерова. 

 
Члан 8.2. 

 
За уређивача смера може се поставити лице које има успешно завршен курс за 

уређивача смера. 
 

Члан 8.3. 
 

Све судије такмичења именују се у складу са Правилником о стручњацима у 

спорту и службеним лицима у ПСС. 
 
 

Члан 8.4. 
 

Уређиваче смерова именује КСП на предлог организатора, са списка 

лиценцираних уређивча смерова. 
 

Члан 8.5. 
 

Све остале чланове именује организатор. 
Организатор мора у односу на бр. пријављених такмичара предвидети довољан 

број чланова руководства који ће се међусобно мењати у случају замора. 
 

Члан 8.7. 
 

Руководилац такмичења је одговоран за рад целокупног руководства такмичења, 
осим за судијску екипу. 

 
 

9. СУДИЈЕ 
 

Члан 9.1. 
 

На такмичењима судије своју функцију обављају на основу овог правилника и 
Правилника о стручњацима у спорту и службеним лицима у ПСС. 

Судијска екипа се састоји од главног судије, судија смера. 
 

Члан 9.2. 
 

Главни судија координира рад судија, заједно са судијама смера потписује 
резултате такмичења, доноси одлуке по жалбама такмичара, доноси одлуке о 
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привременом прекиду такмичења или отказивању такмичења у случају лоших 
временских услова, саставља записник такмичења који заједно са резултатима шаље 

у архив КСП. 
 

Члан 9.3. 
 

Главни судија прима, одлучује и писмено одговара на притужбе такмичара. 
Надлежан је да одлучи о прекиду или одлагању такмичења. 

 
Члан 9.4. 

 
Главни судија може привремено да прекине такмичење због временских прилика 

(сунце, јак ветар, киша). У случају када није могуће наставити такмичење, главни 
судија може одлучити да се такмичење поништи, одложи или да се резултати 

постигнути до тог тренутка признају као коначни. 
 

Члан 9.5. 
 

Судија на смеру, тј. болдер проблему, може да буде задужен за један смер, тј. 
болдер проблем, део блока или цео блок у зависности од конфигурације стене, 

прегледности, броја смерова, тј болдер проблема, и броја такмичара. 
 

Члан 9.6. 
 

Судија на смеру, тј. болдер проблему је задужен да прати напредовање 

такмичара на смеру, тј. болдер проблему. 
 

Члан 9.7. 
 

Судија на смеру, тј. болдер проблему, узима такмичарске листе од такмичара и на 
њих уписује резултат који је такмичар остварио и верификује га својим потписом. 

Такође, води сопствену евиденцију у складу са чланом 3.1.7. 
 

Члан 9.8. 
 

У случају да такмичар користи опрему која се налази на стени за напредовање 
судија на смеру, тј. болдер проблему, има право да прекине успон такмичара. 

 
Члан 9.9. 

 
Судија на смеру, тј. болдер проблему, одређује резултате такмичара, односно 

могућу дисквалификацију. 
 

 
10. ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 
Члан 10.1. 

 
У случају нарушавања безбедности, ометања такмичара, гледалаца или 

службених лица, те сваког другог понашања које омета одвијање такмичења, судија 
смера или главни судија ће изрећи опомену лицу које изазива поменуте проблеме, а у 
случају неуважавања дате опомене, главни судија ће такво лице удаљити са 
такмичења. На основу своје процене главни судија може лице удаљити са такмичења 
и без опомене. 
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Члан 10.2. 
 

Непоштовање одредби овог правилника и осталих нормативних аката и одлука 
ПСС из ове области, за последицу има дисциплинску одговорност по одредбама овог 
правилника и осталих нормативних актата ПСС. 

 
 

11 . ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 11.1. 

 
КСП даје мишљење о значењу појединих одредби овог Правилника, а коначно 

тумачење даје УО ПСС. 
 

Члан 11.2. 
 

Иницијативу за измене и допуне правилника може дати КСП, Такмичарска 
комисија или УО ПСС. Иницијатива за измену и допуну правилника се доставља КСП. 

Ако КСП прихвати иницијативу за измене и допуне правилника, покреће поступак 
за промену правилника, а ако одлучи да не постоје разлози за то, одбацује 

иницијативу и о томе обавештава даваоце иницијативе. 
Након датих предлога, мишљења и примедби, КСП сачињава предлог измена и 

допуна правилника и доставља га УО ПСС на усвајање. 
 

Члан 11.3. 

 
Овај Правилник ступа на снагу даном његовог усвајања на седници УО ПСС. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник од: 
24.12.2020. године. 
 
 

 
Председник  

Комисије за спортско пењање 
 
 

_____________________ 
(Ненад Матић) 

 
 
 
 

Председник 
Планинарског савеза Србије 

 
 

____________________ 
(Исо Планић) 

 


