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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 планинско трчање, на седници одржаној 23.01.2023. године, 

усвојио коригован: 

 

 

 П Р А В И Л Н И К 

О ТАКМИЧЕЊУ У ПЛАНИНСКОМ ТРЧАЊУ 

ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
 

 

Члан 1 

 

Овим Правилником се уређују правила и пропозиције такмичења у планинском 

трчању у оквиру Планинарског савеза Србије (у даљем тексту: ПСС), као и обавезе 

организатора такмичења.  

Члан 2 

 

За спровођење овог Правилника надлежан је ПСС кога представља Комисија за 

планинско трчање (у даљем тексту: КПЛТ), која руководи такмичењем, а коју именује 

Управни одбор ПСС (у даљем тексту: УО ПСС). 

КПЛТ има пет чланова, који се бирају на четири године и могу бити поново 

бирани. Мандат чланова КПЛТ не може бити дужи од мандата УО ПСС, који их је 

изабрао, односно исти важи до наредне седнице новог сазива УО ПСС, на ком се 

одлучује о новом саставу КПЛТ. 

Чланови КПЛТ између себе бирају председника КПЛТ, а ако се не договоре истог 

именује УО ПСС. 

 

Члан 3 

 

Планинско трчање је врста трчања које се обавља на планинским теренима по 

унапред одређеним и јасно обележеним (маркираним) стазама различите дужине, 

успона и техничке захтевности.  

 

Члан 4 

 

У оквиру планинског трчња, у ПСС-у постоје следеће дисциплине (трке): 

1. ВЕРТИКАЛНИ КИЛОМЕТАР (енг. VERTICAL KILOMETER) - Трка узбрдо до 5 км 

дужине са кумулативним вертикалним успоном од 900-1100м. и минималним 

просечним нагибом терена од 20%. 

2. СКАЈРЕЈС (енг. SKYRACE) – Трка дужине минимално 20 км са кумулативним 

вертикалним успоном од минимум 1300м и са временским лимитом за завршетак 

трке.  

3. ТРЕЈЛ МАРАТОН (енг. TRAIL SHORT) - Трка дужине 35-45 км са временским 

лимитом за завршетак трке.  

4. СКАЈМАРАТОН (енг. SKYMARATHON) - Трка дужине минимално 40 км са 

кумулативним вертикалним успоном од минимум 2000м и са временским лимитом 

за завршетак трке.  

5. УЛТРА ТРЕЈЛ (енг. TRAIL LONG)– Трка дужине 75-85 км са временским 

лимитом за завршетак трке и контролном тачком на другој половини стазе на 

којој организатор трке, такмичаре који нису у лимиту зауставља и не дозвољава 

им наставак такмичења.  
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На свим тркама дозвољена је толеранција од +/- 10% у дужини и успону стазе. 

Временски лимит за завршетак стазе или долазак до контролне тачке са 

временским лимитом, пројектује се према брзини кретања од 5 км/ч. Временски 

лимит може бити на појединим тркама услед тежине стазе или неповољних 

временских услова коригован од стране КПЛТ. 

КПЛТ може појединим тркама, на захтев организатора, дозволити веће одступање 

од прописаног. 

У изузетним случајевима КПЛТ може, услед недостатка адекватних стаза за трке, 

дозволити такмичење на стази која не испуњава прописане нормативе, али не више 

од једне трке у такмичарској сезони. Такве трке се зову ПЛАНИНСКИ ТРЕЈЛ.  

 

Члан 5 

 

Право учешћа на такмичењима у планинском трчању имају сви пунолетни грађани 

из земље и иностранства, здравствено способни (оверена такмичарска књижица ПСС 

или лекарско уверење), са потписаном Изјавом о такмичењу на сопствену 

одговорност за случај незгоде, повреде и друге више силе. Право на бодовање и 

пласман на државном првенству Србије или националне серије, и предвиђене награде 

које додељује ПСС имају искључиво чланови ПСС, са овереном такмичарском 

књижицом и потписаном изјавом о такмичењу на сопствену одговорност за случај 

незгоде, повреде и друге више силе. 

Такмичар у екипној конкуренцији може наступати само за основну организацију 

(у даљем тексту: ОО)/клуб, чији је члан.  

ПСС може организовати једну или више трка у такмичарској сезони за лица 

узраста од 14 до 18 година, на стази прилагођеној овом узрасту, када се поред 

правила из овог Правилника примењују и друга правила ПСС и законски прописи 

стручног рада са младима и децом. 

 

Члан 6 

 

Такмичења у планинском трчању се организују у:  

- женској појединачној конкуренцији; 

- мушкој појединачној конкуренцији; 

- екипној (клупској) конкуренцији. Екипа је мешовита и сачињавају је три (3) 

такмичара из једне ОО, чији се бодови из појединачних такмичења сабирају.  

 

Екипу чине два (2) мушка и један (1) женски такмичар. 

Такмичења се одржавају у апсолутној категорији. 

Такмичења је могуће одржати и у млађим категоријама (од 14 до 18 година) на 

стазама прилагођреним узрасту. 

 

Члан 7 

 

ПСС организује такмичења у једној такмичарској сезони и то: 

- Државно првенство Србије у планинском трчању - једна трка у дисциплини 

скајмаратон или трејл маратон, о чему одлучује КПЛТ. 

- Национална серија Србије у планинском трчању - обухвата пет (5) кола 

односно четири (4) трке плус трку која је Државно првенство. За коначан 

пласман бодују се четири (4) трке са највише бодова од којих је једна Државно 

првенство. Победник Националне серије Србије у планинском трчању је 

такмичар (или екипа) који у збиру сакупи највећи број бодова на четири (4) 

трке. Бодови са Државног првенства се рачунају са увећањем од 50%. Бодови са 

Ултра трејл трке се рачунају са увећањем од 20%. У случају истог броја бодова 
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два или више такмичара (или екипа) у генералном пласману, вреднији резултат 

има такмичар (или екипа) који на државном првенству освојили већи број 

бодова. КПЛТ има право да донесе одлуку о смањењу броја трка у сезони услед 

непредвиђених околности. У том случају за Националну серију бодују се све 

трке. 

- Државно јуниорско првенство Србије у планинском трчању - једна трка 

на стази дужине 10-15 км, о чему одлучује КПЛТ. 

- Национална јуниорска серија Србије у планинском трчању - се организује 

ако постоје минимум 3 трке прилагођене узрасту (стазе максималне дужине до 

15 км). За коначан пласман бодују се три (3) трке са највише бодова од којих је 

једна Државно првенство. Победник Националне јуниорске серије Србије у 

планинском трчању је такмичар који у збиру сакупи највећи број бодова на три 

(3) трке. Бодови са Државног првенства се рачунају са увећањем од 50%. 

На свакој појединачној трци одређује се пласман у свим конкуренцијама и 

додељују се медаље за прва три места у женској и мушкој конкуренцији, а пехари у 

екипној конкуренцији. 

По завршетку сезоне ПСС објављује генерални пласман у свим конкуренцијама, а 
побединици добијају звања:  

- државни првак Србије у планинском трчању, 

- победник Националне серије Србије у планинском трчању. 

 

Члан 8 

 

Бодовање (пласман-бодови) се врши на следећи начин: 

Пласман Бодови 

1. 100 

2. 88 

3. 78 

4. 70 

5. 64 

6. 60 

7. 56 

8. 52 

9. 48 

10. 44 

11. 40 

12. 38 

13. 36 

14. 34 

15. 32 

16. 30 

17. 28 

18. 26 

19. 24 

20. 22 

21. 20 

22. 18 

23. 16 

24. 14 

25. 12 

26. 10 

27. 8 
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Пласман Бодови 

28. 6 

29. 4 

30. 2 

 

Такмичар који у лимиту заврши трку, а пласира се иза 30. места, добија 1 бод. 

Бодови са Државног првенства се рачунају са увећањем од 50%. Бодови са Ултра 

трејл трке се рачунају са увећањем од 20%.  

Такмичар који прође кроз циљ прекорачивши лимитирано време или нема 

евидентиран пролазак на свим контролним тачкама, не добија бодове без обзира на 

остварени пласман, осим ако је недостатак евидентирања изостао не његовом 

кривицом. 

 

Члан 9 

 

У случају истовременог проласка кроз циљ два или више такмичара, рангирање 

се врши тако што је боље пласирани такмичар онај који: 

- оствари брже електронски измерено време или 

- први прође замишљену линију циља визуелном проценом судије.  

 

Члан 10 

 

У клупској конкуренцији, у случају да у коначном збиру две екипе имају исти број 

бодова, важи критеријум да је боље пласирана екипа она која у свом саставу има 

такмичара са већим бројем бодова у појединачној конкуренцији. У случају да имају 

исти број бодова, одлучује следећи такмичар по вредности у бодовима и тако редом.  

 

Члан 11 

 

Организатори трка у оквиру Националне серије у планинском трчању могу бити ОО 

или друге организације у области спорта у сарадњи са КПЛТ (у дањем тексту: 

организатор), које на предлог КПЛТ, одређује УО ПСС, на основу предходно поднете 

кандидатуре на конкурсу за организаторе трка Националне серије у планинском 

трчању. 

Ако организатор трке није ОО већ друга организација склапа се посебан уговор о 

пословно-техничкој сарадњи између ПСС и организатора. 

Конкурс за организацију трка у оквиру Националне серије у планинском трчању 

расписује КПЛТ. На предлог КПЛТ и Начелништва ПСС, УО ПСС усваја план 

такмичења у планинском трчању за наредну такмичарску сезону, који је саставни део 

Календара такмичења и манифестација ПСС. 

При подношењу кандидатуре за организацију, подносилац мора јасно дефинисати 

за које такмичење и дисциплину у оквиру Националне серије у планинском трчању 

аплицира. Мора поднети елаборат са свим неопходним подацима који се односе на 

организацију и који садржи: Податке лица задуженог испред организатора за 

комуникацију са КПЛТ, опис и параметре стазе (са гпс-треком), број контролних 

тачака, опис приступног пута до места старта и циља. Организатор мора навести да 

ли жели да сам наплаћује котизацију, а тиме и преузме све обавезе настале из тога 

или жели да котизацију налаћује ПСС (члан 13). 

 

Члан 12 

 

Обавезе организатора трка у оквиру Националне серије у планинском трчању: 

- Организатор трке мора се придржавати детаљних упутстава која добије од КПЛТ 

у писаној форми на почетку такмичарске сезоне (Пропозиције). 
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- Организатор мора најмање 90 дана пре такмичења објавити позив (распис трке) 

учесницима и обавестити их о свим карактеристикама трке са јасно истакнутим 

обележјима ПСС, Спортског савеза Србије и КПЛТ и дати сва неопходна упутства 

у вези са пријавом такмичара, датумом и сатницом трке. 

- Организатор прослеђује позив КПЛТ, која га поставља на своју и интернет 

страницу ПСС, те о томе обавештава и друга средства информисања.  

- Организатор мора обезбедити најмање 4 (четири) особе које ће помагати 

судијама и другим службеним лицима ПСС на старту и проласку кроз циљ.  

- Организатор је у обавези да на контролним тачкама на стази обезбеди окрепу за 

такмичаре и да на свакој контролној тачки дежурају најмање две особе, које 

евидентирају проласке свих учесника трке. Окрепа мора да садржи довољне 

количине воде, освежавајућих напитака, воћа, слатких и сланих додатака. 

- Организатор мора благовремено припремити и учинити доступним такмичарима 

гпс трекове са детаљним описом стазе као и местима на којима су контролне 

тачке. 

- Организатор мора обезбедити начин евидентирања проласка такмичара на 

контролним тачкама. 

- Организатор сам и у сарадњи са спонзорима и КПЛТ, одлучује о додели 

посебних новчаних, робних или других награда за победнике. 

- Организатор може именовати или везати трку за неку манифестацију 

специфичну за место или датум одржавања, уколико је то у складу са спортским 

духом и правилима ПСС. 

- Организатор мора на видном месту (у близини старта/циља) поставити обележја 

Републике Србије и ПСС. 

- Организатор је у обавези да стазе за такмичење осмисли и уреди водећи рачуна 

о безбедности свих учесника трке. Стазе морају бити очишћене, недвосмислено 

обележене (маркиране) пластичним тракама лако уочљивих боја, које ће 

организатор након одржавања трке обавезно уклонити најкасније за седам дана, 

са одговарајућим обавештењима на кључним местима.  

- Организатор је дужан да уколико на стази неизбежно постоје деонице ризичне 

по безбедност такмичара о томе обавестити такмичаре пре почетка трке. 

- Организатор је дужан да на трци обезбеди присуство дежурне службе хитне 

медицинске помоћи на месту старта/циља трке.  

- Организатор је дужан и сноси сву одговорност, да благовремено обезбеди све 

потребне дозволе од локалне самоуправе и других релевантних 

институција/служби за несметано организовање трке. 

 

Члан 13 

 

Обавезе ПСС - КПЛТ у оквиру Националне серије у планинском трчању: 

- Обезбеђује делегате и судије за такмичење. 

- Обезбеђује стартну/циљну капију. 

- Обезбеђује медаље, пехаре и награде за такмичаре који су остварили пласман у 

оквиру Националне серије у планинском трчању. 

- Обезбеђује присуство Горске службе спасавања. 

- Објављује распис на интернет страници ПСС-а и врши промоцију трке путем 

друштвених мрежа и других доступних медија. 

- Врши избор и планира рад и наступе репрезентације Србије у планинском 

трчању. 

- У случају отказа, непридржавања Правилника или неспремности организатора 

да из било ког разлога одржи трку по предвиђеном календару ПСС, КПЛТ има 

право да благовремено одреди новог организатора. 



ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ У ПЛАНИНСКОМ ТРЧАЊУ ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

Страна 6 од 7 
П 101 

 

 

Члан 14 

 

За свако учешће на трци организатор, ПСС или ОО, наплаћују котизацију 

такмичарима чија се висина одређује на почетку такмичарске сезоне.  

Када котизацију наплаћује ПСС, КПЛТ евентуално на молбу организатора 

предлаже надокнаду за део оправданих трошкова и обезбеђује пригодне поклоне 

такмичарима, док се вишак средстава користи за пословање, промоцију и такмичења.  

У том случају ПСС обезбеђује: распис трке, мерење времена, евидентирање 

резултата, финишерске медаље, побединчке медаље и пехаре, стартно циљну капију, 

стартне бројеве и друго. 

Када организатор наплаћује котизацију задржава новчана средства и користи у 

сврху организовања и промоције трке и нема права да потражује никакву надокнаду 

трошкова од ПСС.  

У том случају организатор је дужан да обезбеди: распис трке, начин 

евидентирања пријава (списак доставља КПЛТ пре трке), начин мерења времена, 

евидентирање резултата које доставља КПЛТ одмах након трке, финишерске медаље, 

победничке медаље и пехаре, стартне бројеве и друго. 

О томе ко наплаћује котизацију одлучује КПЛТ у сарадњи са организатором пре 

почетка такмичарске сезоне. 

 

Члан 15 

 

Сваком трком испред ПСС посебно руководи трочлани Организациони одбор трке 

у саставу:  

- члан КПЛТ, 

- представник организатора трке, 

- делегат  

Организациони одбор трке именује КПЛТ и исти се именује 3-5 дана пре почетка  

сваког такмичења и има за задатак да се стара о техничкој подршци такмичењу. 

 

Члан 16 

 

О регуларности такмичења, понашању организатора и такмичара, старају се 

делегат, судија и евентуално дисциплински судија ПСС, у складу са правилима ПСС.  

 

Члан 17 

 

Сви учесници на такмичењу морају се придржавати еколошких правила. 

Такмичари током трке не смеју загађивати околину и уништавати флору и фауну. 

Такмичари морају свој одпад носити са собом и одложити на предвиђеним 

местима, које је организатор дужан да обезбеди и видно обележи. 

Свако непридржавање наведених правила, са собом повлачи дисциплинску 

одговорносу у складу са правилима ПСС. 

 

Члан 18 

 

У случају недоумица, КПЛТ даје мишљење о одредбама овог Правилника, а 

коначно тумачење даје УО ПСС. 

 

Члан 19 
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Иницијативу за измене и допуне правилника могу дати: КПЛТ, Комисија за 

нормативна акта, Такмичарска комисија или УО ПСС. Иницијатива за измену и допуну 

правилника се доставља КПЛТ. 

Ако КПЛТ 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 подносиоца иницијативе и УО ПСС.  

Након датих предлога, мишљења и примедби, КПЛТ утврђује предлог измена и 

допуна правилника и доставља га УО ПСС на усвајање. 

 

Члан 20 

 

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 24.12.2020. 
 

 

 

 

Председник  

Комисије за планинско трчање 

 

 

_____________________ 

(Ранко Милановић) 

 

 

 

 

Председник 

Планинарског савеза Србије 

 

 

____________________ 

(Исо Планић) 

 


