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                           Протокол за организацију такмичења на природној стени 
 

ПРЕ ТАКМИЧЕЊА: 
 

1. 15. марта комисија расписује конкурс за организацију такмичења на природној стени за 

наредну годину. 

2. Конкус се затвара 17. априлa текуће године. По пријему пријаве и пратеће 

документације, најкасније наредног дана од последњег дана трајања конкурса КСП 

може: тврдити 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 

званичне 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. 

3. Комисија на захтев клубова организатора даје потребну опрему за бушење и опремање 

смерова (болтове, плочице, ...). По обављеном опремању смерова организатор подноси 

извештај и тражи накнаду за материјалне трошкове (гориво, храна, дневнице ...). 

4. 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. 

5. Пет дана пре такмичења спремљене  су оверене дипломе, медаље, заставе, банери, 

судиске табеле, траке за обележавање,  кесе за смеће,...   

 

ТАКМИЧЕЊЕ: 

 

6. Пре почетка такмичења на огласној табли у кампу и испред стене поставља се списак на 

ком су имена службеног особља; преседник организационог одбора, делегат 

такмичења, главни судија,  судије смерова,   списак уређивача смерова и ГСС спасилаца.  

7. Дан пре почетка такмичења постављене су траке за одвајање зона испод стене, 

путокази, кесе за смеће ... 

8. Пре почетка такмичења испред стене постављаја се: застава ПСС, застава клуба 

организатора (ако има), банер Министарства омладине и спорта и банери спонзора.  

9. У току такмичења потписују се путни налози и уговори. Од свих који имају право на 

дневнице / надоканду трошкова изимају се потребне информације (лични подаци, ЈМБГ, 

број жиро рачуна).   

10. Проглашење победника врши се најкасније један сат по завршетку такмичења.  

 



 

ПОСЛЕ ТАКМИЧЕЊА: 

 

11. Најкасније 2 дана после  такмичења: Извештај са такмичења организатор доставља 

Комисији. Главни судија доставља Комисији комплетне резултате.     

12. Најкасније 7 дана после  такмичења: Клубови достављају Комисији информацију о 

организационим и другим пропустима. Делегат такмичења доставља Комисије писани 

извештај о организационим и другим пропустима и неправилностима и утисцима са 

такмичења. Цео  или делови извештаја   могу се унети у главни извештај са такмичења 

или се може водити као засебан Анекс.   

13. Најкасније 7 дана после  такмичења: Комплетни извештаји са фотографијама се 

постављјају  на сајт ПСС и другим средствима комуникације. 

14. Најкасније 10 дана после  такмичења: У случају безбедносног  инцидента делегат 

такмичења доставља Комисији писани извештај. У састављању извештаја учествују (кроз 

писане изјаве) свих  ревалатни учесници  догађаја.  

15. Најкасније 30 дана после  такмичења: исплаћује се путни трошкови и измирују се сви 

остали рачуни. 

16. Генерални пласман (сва три такмичења) се објављује најкасније 2 дана од задњег 

такмичења (шаље се на мејл клубовима, ставља се информација на сајт и фејс). На 

пригодном месту се уручују медаље и дипломе за генерални пласман. Могућност 

проглашења генералног пласмана уједно са проглашењем задњег кола Државног 

првенства. 

 

       Председник КСП ПСС 
Ненад Матић 

 

 

 

 

 


