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На основу Закона о спорту (Сл. гласник РС бр.10/16) и чл. 40 Статута Планинарског 

савеза Србије, Управни одбор Планинарског савеза Србије је, на предлог Комисије за 

планинарски трекинг, дана 23.01.2023. године, усвојио 

ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊИМА У ПЛАНИНАРСКОМ ТРЕКИНГУ 

ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

Члан 1 

Овим Правилником уређује се организација, правила и пропозиције такмичења у 

планинарском трекингу. 

Члан 2 

Организацију и вођење такмичења у планинарском трекингу Планинарски савез Србије 

(у даљем тексту: ПСС) је поверио Комисији за планинарски трекинг (у даљем тексту: 

КПТ). 

УО ПСС именује председника и чланове КПТ. 

КПТ има 5 чланова, који се бирају на 4 године и могу поново бити бирани. Мандат 

чланова КПТ не може бити дужи од мандата УО ПСС, који га је изабрао. 

Члан 3 

Такмичења у планинарском трекингу су скуп планинарских такмичења у пешачењу 

и/или трчању, које се одржава на планинарско-пешачким теренима, по унапред 

одређеним и јасно обележеним стазама (према Правилнику о планирању, пројектовању 

и обележавању планинарских и пешачких стаза и путева) различитих дужина и 

захтевности које су припремљене у складу са  одлуком КПТ  за припрему стаза за 

такмичење у планинарском трекингу.  

Организују се две врсте такмичења у планинарском трекингу: 

● Лига и 

● Државно првенство 

Назив лиге: 

● Трекинг и трејл лига Србије  

● енглески Trek&Trail league Serbia 

● скраћено Trek&Trail 

Члан 4 

Лига у планинарском трекингу 

Број кола Лиге одређује УО ПСС на предлог КПТ. 

Календар такмичења у Лиги за наредну годину се доноси до датума који одреди УО 

ПСС у текућој години и он је саставни део Календара такмичења и манифестација ПСС. 

 

Члан 5 

Домаћини кола су клубови који су изабрани на основу конкурса. 

Организацију кола спроводи КПТ у сарадњи са клубом домаћином кола. 

КПТ је дужна да 20 дана пре одржавања такмичења објави позив учесницима на 

званичном сајту ПСС. 

Позив мора да садржи: место одржавања такмичења; сатницу; техничке услове 

такмичења; краћи опис такмичарских стаза са дужинама, успонима, лимитним 
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временима, бројем бодова и контролним тачкама; број телефона особе за контакт и 

информације; приступни пут и место старта; број текућег рачуна на који се врши 

уплата котизације; рок за пријављивање, као и остале информације које се односе на 

такмичење, укључујући и противепидемиолошке мере. Распис такмичења се објављује 

на интернет страници ПСС и КПТ. 

Позив сачињава домаћин, а сагласност даје КПТ. 

Клуб-домаћин је дужан да 25 дана пре дана одржавања такмичења пошаље ГПС-

трекове стаза на мејл КПТ. 

КПТ даје сагласност на техничке податке који се односе на стазе. 

У случају отказа организације кола Лиге, непридржавања Правилника или 

неспремности клуба-домаћина да одржи такмичење према предвиђеном календару 

ПСС-а, КПТ има правo да одреди новог домаћина, који испуњава потребне услове, а 

који је конкурисао за организацију такмичења у планинарском трекингу. 

 

Члан 6 

По правилу, размак између два кола је најмање 14 данa. 

 

Члан 7 

Коло/такмичење се одржава на три стазе различите дужине: дуга стаза преко 30 км, 

средња стаза између 20 и 30 км и кратка стаза до 20 километара.  

Додатно, организатор може и препорука је ако постоје могућности, да организује и 

такмичење на мини стази дужине до 7Км на којој учествују деца до 12 година уз 

обавезну пратњу пунолетног лица. Сваком такмичару на мини стази се додељује 1 бод 

ради евиденције учешћа. 

Све стазе морају бити кружне, са јединственим стартом и циљем за све стазе. Свака 

стаза не сме имати више од 15% асфалтираног пута. 

Дужине стаза могу изузетно одступати од дужина утврђених, првим ставом овог члана. 

Одлуку, на предлог клуба- домаћина, доноси КПТ. 

 

Члан 8 

Одређивање основног броја бодова за сваку стазу врши се збиром бодова према 

следећим критeријумима: 

● за сваки пређени километар 1,5 бодова, 

● за сваких савладаних 100 метара успона 2 бода. 

За акције у зимским условима основни број бодова стазе увећава се за 10% бодова, за 

сваку од стаза. За такмичења, која се одржавају уз присуство леда и снега на терену, 

КПТ ће прогласити зимске услове за конкретно коло. 
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1. место = 30 бодова 11. место = 15 бодова 21. место = 7,5 бод. 

2. место = 28,5 бод. 12. место = 15 бодова 22. место = 7,5 бод. 

3. место = 27 бодова 13. место = 13,5 бод. 23. место = 6 бодова 

4. место = 25,5 бод 14. место = 13,5 бод. 24. место = 6 бодова 

5. место = 24 бодова 15. место = 12 бодова 25. место = 4,5 бод. 

6. место = 22,5 бод 16. место = 12 бодова 26. место = 4,5 бод. 

7. место = 21 бодова 17. место = 10,5 бод. 27. место = 3 бода 

8. место = 19,5 бод. 18. место = 10,5 бод. 28. место = 3 бода 

9. место = 18 бодова 19. место = 9 бодова 29. место = 1,5 бод. 

10. место = 16,5 бод. 20. место = 9 бодова 30. место = 1,5 бод. 

 

Члан 9 

Одређивање временског лимита 

Временски лимит је време, које је прописано за савладавање стазе. Исказује се у 

сатима и минутима. 

Временски лимити се одређују помоћу следећих формула: 

● дужина мале стазе се подели са 3 км/ч, 

● дужина средње стазе се подели са 3,5 км/ч, 

● дужина велике стазе се подели са 4 км/ч. 

Заокруживање се врши у секвенци од 15 мин, на већу вредност. 

Временске лимите верификује КПТ на основу документације клуба- домаћина пре 

објављивања позивног писма за коло. 

Временски лимит могу продужити делегат и судија Лиге у том колу у договору са 

представником клуба - домаћина, у зависности од временских услова и стања стаза на 

којима ће се одржати такмичење. О наведеној измени лимита неопходно је путем 

разгласа обавестити такмичаре пре старта кола. 

 

Члан 10 

Одређивање пласмана у једном колу 

Постигнути резултати на свакој стази се евидентирају посебно у мушкој и посебно у 

женској категорији 

Коначан пласман у једном колу одређује се на основу збира бодова које носи савладана 

стаза у оквиру временског лимита и бодова које носи остварени пласман само за 

чланове ПСС-а. Пласман у колу се одређује у следећим категоријама: 

- мушка, јуниори, сениори и ветерани 

- женска, јуниорке, сениорке и ветеранке и 

- екипна, мушка и женска 

Пионири, млађи кадети, кадети, омладинци, тј. јуниори до 18 година смеју учествовати 

само на малој стази. 

Такмичару, који нема оверене све контролне тачке, признаје се стаза, која је краћа од 

дужине, коју је савладао, а то се утврђује увидом у учесничку књижицу. 
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Такмичару, који није савладао велику и средњу стазу у задатом временском лимиту, 

признаће се бодови краће стазе од пређене. У оба случаја такмичару ће бити признато 

лимитно време те краће стазе. 

Такмичару, који није савладао малу стазу у задатом временском лимиту, признаће се 

50% бодова те мале стаза, заокружено на цео број. 

За победнике Трекинг лиге Србије пласман у екипној мушкој конкуренцији одређује се 

збиром бодова најуспешнија четири такмичара клуба у одржаном колу, без обзира на 

старосну категорију. Пласман у екипној женској конкуренцији одређује се збиром 

бодова најуспешније три такмичарке клуба у одржаном колу, без обзира на старосну 

категорију. 

 

Члан 11 

Одређивање генералног пласмана у Трекинг лиги 

По завршетку сезоне, КПТ објављује генерални пласман у свим конкуренцијама, а 

побединици добијају звања:  

- државни првак Србије у трекингу и трејлу, 

- победник трекинг и трејл лиге Србије. 

 

Генерални пласман у појединачној конкуренцији одређује се збиром бодова освојених 

у најуспешнијих n-2 кола у такмичарској сезони. Такмичар са највише освојених 

бодова је првак Лиге у својој категорији. Код одређивања коначног пласмана, у случају 

истог броја бодова, примењују се додатни критеријуми: прво - најбољи резултат 

(највећи број бодова) у једном колу, друго - мање збирно време у свим n-2 колима. 

На крају сезоне проглашавају се победници Лиге у мушкој и женској конкуренцији и 

посебно за јуниоре. 

Генерални пласман у екипној мушкој конкуренцији одређује се збиром бодова, које је 

мушка екипа освојила у свим колима. Генерални пласман у екипној женској 

конкуренцији одређује се збиром бодова, које је женска екипа освојила у свим колима. 

Екипе са укупно највише освојених бодова у свим колима, екипни су прваци Лиге у 

мушкој, односно женској конкуренцији. Код одређивања коначног екипног пласмана, 

у случају истог броја бодова, примењују се додатни критеријуми: прво - екипа која има 

најбољег појединца у генералном пласману. Уколико најбољи такмичари деле пласман, 

први наредни боље пласирани такмичар у генералном пласману доноси предност 

екипи. 

 

Члан 12 

Бодовање за Државно првeнство Србије  

Државно првенство се организује, по правилу за Дане планинара и то једна трка. 

Бодовање и одређивање пласмана у појединачној и екипној конкуренцији се врши на 

основу чланова 7 – 10. 

Екипно рангирање клубова у мушкој конкуренцији ће се извршити збиром бодова 4 

најбоље пласирана такмичара са листе за генерални на Државном првенству у мушкој 

конкуренцији. Екипно рангирање клубова у женској конкуренцији ће се извршити 

збиром бодова 3 најбоље пласиране такмичарке са листе за генерални пласман на 

Државном првенству у женској конкуренцији. У случају истог екипног броја бодова, и 

за мушку и за женску екипну конкуренцију, прво се рангира екипа, која има најбољег 
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појединца у генералном пласману на Државном првенству. Уколико најбољи такмичари 

деле пласман, први наредни боље пласирани такмичар у генералном пласману на 

Државном првенству доноси предност екипи. 

 

Члан 13 

Такмичар, који је скратио стазу или је намерно у учесничку књижицу унео нетачне 

податке биће дисквалификован са такмичења. 

О дисквалификацији одлучује судија. 

Приговор на такмичењу подноси се у писменој форми делегату, у року од једног сата 

по завршетку трке. 

Делегат доноси одлуку на поднети приговор. 

У другом степену, жалба на одлуку делегата подноси се у писменој форми 

дисциплинском судији ПСС, у року од 7 дана од дана пријема одлуке делегата. 

 

Члан 14 

Пријављивање такмичара 

Пријављивање такмичара се врши електронским путем преко посебног линка на 

интернету, који ће КПТ доставити клубу- домаћину 30 дана пре почетка такмичења и 

објавити га на интернет старници ПСС-а и КПТ. 

Пријаву може извршити и капитен клуба за све чланове свог клуба. 

Електронско пријављивање се завршава дан пре такмичења до 15:00 ако КПТ 

другачије не одлучи. 

Електронска пријава садржи такмичарски број, презиме и име такмичара, и назив 

клуба. 

Нови такмичари у Лиги попуњавају и Пријавни образац, пре почетка такмичења. 

Може се извршити и лично пријављивање такмичара на сам дан такмичења до 15 мин 

пре заказаног почетка такмичења. 

Предност приликом преузимања стартног материјала ће имати такмичари и екипе, које 

су извршиле електронско пријављивање. 

 

Члан 15 

Клуб-домаћин такмичења је дужан да обезбеди најмање 4 лица на старту, која ће имати 

видно истакнута обележја ПСС-а. Те особе ће проверавати пријаве и уплате котизације, 

регистровати такмичаре на старту, као и проласке кроз циљ. Регистрација резултата се 

обавља за сваку стазу, у мушкој и женској конкуренцији. Судија такмичења ће 

верификовати постигнуте резултате и пласман у свакој категорији такмичења. 

Клуб-домаћин је у обавези да обезбеди одговарајућу техничку опрему (3 рачунара и 

напајање за њих, продужне каблове, и сл.) и тиме осигура електронску обраду 

података. 

Програм за обраду података обезбеђује КПТ и доставља га клубу-домаћину 10 дана пре 

почетка такмичења. 

Клуб-домаћин такмичења је у обавези да сваком такмичару приликом пријаве за 

записничким столом, достави: 

 



П 

060 

 

ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ У ПЛАНИНАРСКОМ ТРЕКИНГУ 

Страна 6 oд 9 

 

● учесничку књижицу за оверу проласка КТ 

Остали материјал мора да достави у штампаном облику или у електронском облику уз 

позивно писмо: 

● јасну мапу терена формата А4, на којој ће бити приказане све три стазе 

различитим бојама, и на којој ће бити означене контролне тачке 

● збирне описе стаза на формату А4, са назначеним карактеристикама стаза 

(дужина, успон, контролне тачке, у даљем тексту КТ, и раздаљина између суседних КТ, 

временски лимити, додатни лимити и локације тих тачака, вода и окрепљење на КТ) 

КПТ за конкретно коло може да одлучи да клуб-домаћин не мора да доставља 

учесничке књижице, у случају да њихову штампу обезбеди КПТ/ПСС. 

Клуб-домаћин је дужан да на свакој стази јасно означи КТ и ангажује лица – 

контролоре, који евидентирају долазак такмичара на КТ. Евиденција доласка 

такмичара на КТ може да буде и електронска. 

Клуб-домаћин је дужан да обезбеди чистача на великој стази, који ће затварати КТ, 

које прође и о томе обавештавати судију такмичења. 

Клуб-домаћин такмичења је дужан да одмах по завршетку такмичења достави 

резултате на мејл КПТ, а најкасније наредног дана до 9:00. Комисијa је дужна да 

резултате објави на званичној интернет страници ПСС и КПТ, најкасније 24 сата по 

завршеном такмичењу. Приговори на резултате могу да се уложе 24 сата након 

објављивања резултата. Након тога резултати се сматрају коначним. 

 

Члан 16 

Такмичења у оквиру Лиге су отвореног карактера. Право учешћа на такмичењима у 

планинарском трекингу имају сви грађани из земље и иностранства, здравствено 

способни, са потписаном Изјавом о такмичењу на сопствену одговорност. 

Право на бодовање у сваком колу и у генералном пласману имају искључиво чланови 

ПСС-а, са овереним такмичарским књижицама за текућу годину и лекарским 

прегледом. Сва друга лица имају право рекреативног учешћа. 

Такмичар може наступати само за планинарски клуб, чији је члан и који је члан ПСС-

а. 

У току такмичарске сезоне, такмичар не може променити клуб за који наступа. 

Ако је такмичар већ учествовао на неком колу Лиге у текућој сезони, а није био члан 

ПСС-а, он не може наступати за било који клуб до краја сезоне. 

 

Члан 17 

Лига се одржава по правилу у дане викенда (субота или недеља) или у дане државних 

празника. 

Члан 18 

На такмичењима свако учествује у складу са својим психофизичким могућностима и на 

сопствену одговорност. 

 

Члан 19 

Такмичари стазу прелазе пешачењем и/или трчањем у временски ограниченом року, 

који је унапред одређен за сваку стазу, оверавајући пролаз на КТ. Стазе морају да буду 

обележене сталним и/или привременим маркацијама и путоказима, а према 
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Правилнику о планирању, пројектовању и обележавању планинарских и пешачких 

стаза и путева. 

Стазе би требало да буду технички лаке, а такмичаре треба унапред упозорити, 

уколико има технички захтевних деоница или опасности на стазама. 

Обавезна опрема за све стазе је посуда за воду. 

Додатна обавезна опрема за велику стазу је: телефон. 

Препоручена опрема за велику стазу: учитан трек, газа, фластер, астрофолија. 

Осталу опрему такмичари ће по сопственом избору прилагодити климатским условима, 

терену на коме се одвија такмичење и препорукама клуба-домаћина.  

Судија такмичења може забранити учешће такмичару, чија опрема није прилагођена 

условима на стази. 

 

Члан 20 

На крају сваког кола обавеза ПСС је да сваком такмичару додели учесничку медаљу за 

успешно савладану стазу у предвиђеном временском лимиту.  

Клуб-домаћин ће сваком такмичару који је успешно савладао стазу омогућити 

преузимање електронске дипломе. 

На крају сваког кола, клуб-домаћин ће наградити медаљама по троје првопласираних: 

- у категорији: јуниори у мушкој и женској конкуренцији, за једну стазу 

- у категорији: сениори мушкарци, за све три стазе, 

- у категорији: ветерани мушкарци, за све три стазе 

- у категорији: сениорке жене, за све три стазе, 

- у категорији: ветеранке жене, за све три стазе. 

На крају сваког кола клуб-домаћин ће обезбедити дипломе за три најбоље пласиране 

екипе у мушкој и женској категорији, као и пехаре за првопласиране екипе у мушкој и 

женској категорији. 

 

Члан 21 

На крају сезоне ПСС ће прогласити и наградити: 

- по три првопласирана такмичара у појединачној мушкој и женској категорији, 

на Државном првенству и у Трекинг лиги 

- по три првопласирана такмичара у појединачној јуниорској мушкој и женској 

категорији, на Државном првенству и у Трекинг лиги 

- по три првопласиране екипе у мушкој и женској категорији, на Државном 

првенству и у Трекинг лиги. 

- симболични поклон за најверније такмичаре – они који су били на свим колима 

или на свима колима минус 1 (мањи поклон). КПТ одлучује о врсти поклона за сваку 

сезону. 

 

Члан 22 

За свако такмичење је прописана обавезна котизација за све такмичаре. 
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Висину котизације одређује КПТ приликом расписивања Конкурса за избор клубова-

домаћина.  

Котизација за мини стазу се не наплаћује. 

Котизацију не плаћају јуниори и јуниорке, односно такмичари млађи од 18 година. 

Котизацију не плаћа и чистач на великој стази. 

Котизација се увећава за такмичаре који се пријаве на дан такмичења и за такмичаре 

који нису чланови ПСС, Српског атлетског савеза (САС) или Српског триатлона. Висину 

котизације одређује КПТ за сваку такмичарску сезону. 

Котизација се распоређује на следећи начин: 

- 80% припада клубу-домаћину 

- 20% припада ПСС-у 

Део котизације, који припада ПСС-у, клуб-домаћин уплаћује на текући рачун ПСС-а, у 

року од 3 радна дана од дана достављања предрачуна за котизацију за организацију 

такмичења, или обрнуто ако су уплате за котизације ишле на рачун ПСС. 

ПСС ће прописати износ финансијских средстава за покривање директних трошкова 

организације такмичења у планинарском трекингу, које је имао клуб-домаћин. 

 

Члан 23 

Календар лиге за наредну годину објављује се у годишњем календару ПСС и на 

званичној страни ПСС-а у секцији Планинарски трекинг. 

Пријава клуба-домаћина на конкурс за наредну сезону мора да садржи следеће 

податке: назив клуба/друштва домаћина, адресу и контакт особе за додатне 

информације, назив такмичења са датумом одржавања, трасе стаза са локацијом 

старта, време старта, дужине стаза, висинске разлике, временске лимите за прелазак 

стаза и број бодова по Правилнику. Такође, достављају се гпс трекови стаза. У случају 

да се у пријави не доставе сви наведени подаци, пријава се неће разматрати приликом 

одређивања клуба-домаћина кола Лиге за наредну годину. 

 

Члан 24 

Еколошка правила: 

- такмичари током трке не смеју загађивати околину ни уништавати флору и 

фауну, 

- такмичари сав свој отпад морају носити са собом, и одлагати га само на за то 

предвиђеним местима, 

- за свако нарушавање ових правила, такмичар ће бити дисквалификован и 

кажњен забраном учешћа у наредном колу Лиге. 

Клубови-домаћини су дужни да обезбеде места предвиђена за одлагање отпада. 

Дежурни на КТ су обавезни да пријаве делегату тог кола Лиге све примећене 

неправилности. 

 

Члан 25 

КПТ даје тумачење о значењу појединих одредби овог Правилника, а коначно тумачење 

даје УО ПСС. 
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Члан 26 

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном за 

његово доношење. 

 

Члан 27 

Овај правилник ступа на снагу даном усвајања на седници УО ПСС. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о Трекинг лиги Србије 

ПСС-а, донет дана 09.02.2021. 

 

 

Председник Председник 

Комисије за планинарски Планинарског савеза Србије 

трекинг  

_____________________ ____________________ 

(Милутин Петковић) (Исо Планић) 

 


