
На основу члана 30. Статута Планинарског савеза Србије, на предлог Комисије за 
спортско пењање Планинарског савеза Србије, Управни одбор ПСС је на својој ХХХI 

редовној седници одржаној дана 12.06.2013 године усвојио „Такмичарски правилник КСП 
ПСС у спортском пењању на природним стенама“

ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК КСП ПСС У СПОРТСКОМ ПЕЊАЊУ НА 
ПРИРОДНИМ СТЕНАМА

1. УВОД

Члан 1.1.

Предмети  овог  правилника  су  организација  такмичења,  правила  такмичења  и 
дисциплинске мере на такмичењима у спортском пењању на природним стенама, 
суђење.

Члан 1.2.

Такмичења се одржавају искључиво на природним стенама.

2.1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.1.1.

Такмичења  у  спортском  пењању  на  природним  стенама  може  да  организује: 
Комисија за спортско пењање при Планинарском савезу Србије у даљем тексту 
(КСП  ПСС),  спортско  пењачки  клубови  регистровани  при  ПСС,  планинарска 
друштва регистрована у ПСС са регистрованим секцијама за спортско пењање у 
КСП ПСС.

Члан 2.1.2.

КСП ПСС задржава право измене правила. О свим изменам правила КСП ПСС је 
дужна да обавести све заинетресоване стране: Управни одбор ПССа, све клубове 
и секције чланове КСП ПСС.

Члан 2.1.3.

КСП ПСС орагнизује  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 
потписану  изјаву  својих  родитеља  или  старатеља  да  се  пењу  на  њихову 
одговорност.

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 иностране држављане који 
испуњавају услове  овог  правилника.  Члан 2.1.5  се  односи  и  на све иностране 
такмичаре.

Члан 2.1.8.

У појединој 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  су  чланови 
домаћих клубова регистрованих у ПСС и КСП. 



2.2. КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАТОРЕ

Члан 2.2.1.

КСП шаље конкурс свим регистрованим клубовима. Уз конкурс клубови добијају 
одговарјући образац који попуњавају. Облик и текст образца утврђује КСП.

Члан 2.2.2.

У случају да је број клубова који су поднели 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.

Резултате  избора  организатора  и  календар  такмичења  шаље  КСП  клубовима 
најкасније 2 недеље по завршетку расписа.

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 – изузецима одлучује КСП.

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 регистрованим клубовима, 
бар 2 недеље пре такмичења. 

Члан 2.3.2

Овлашћени  представник  ораганизатора  је  дужан  да  уочи  такмичења  редовно 
извештава КСП о стању припрема и орагнизације 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 такмичења је 
обавезна присутност главног судије, руководиоца такмичења, лекара и припадника 
ГСС-а.

2.4. УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ ТАКМИЧАРА

Члан 2.4.1

Такмичари се пријављују електронским путем организатору,  најраније 2 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 клубови регистровани у КСП ПСС, 
који гарантују исправност лиценци својих такмичара за текућу годину, доносе их на 
увид 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 лиценцирани такмичари са плаћеном маркицом 
за текућу годину са којом потврђују да су чланови клуба који је платио чланарину у 
ПСС  за  текућу  годину,  потврдом  о  извршеном  лекарском  прегледу и  звањем 
спортски спорткси 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 чији су клубови чланови КСП ПСС-а

   - страни такмичари чији су клубови чланови КСП ПСС-а

   - страни такмичари

3. ТЕЖИНСКО ПЕЊАЊЕ

3.1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.1.1.

Организатори такмичења су дужни да за потребе такмичења опреме најмање 20, и 
не више од 25 нових смерова. 

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,  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 ткмичара. 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.

Такмичар предаје такмичарски лист судији који је задужен за тај смер.

Члан 3.1.8

Судија паралелно води евиндецију успона на такмичарском и судијском листу за 
сваког такмичара на смеровима под његовим надзором. Евиденција се састоји из 
имена и презимена такмичара, резултата успона (бележи се и ако је успон урађен 
„on flash“), односно укупан број улаза у конкретан смер.  

Члан 3.1.9.

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

Члан 3.1.10.

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.

Члан 3.1.11.

Такмичар  је  успешно  комплетирао  смер  кад  додирне  сидриште  и  закопча  све 
комплете  у  смеру  (укључујући  последњи  комплет  на  врху  смера).  Последњи 
комплет (сидриште) не сме да се хвата приликом копчања. 

Члан 3.1.12.



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

Члан 3.1.13.

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

Члан 3.1.14.

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 3.1.15.

У посебним ситуацијама судија смера може да дозволи такмичару да пропусти 
копчање.

Члан 3.1.16.

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

Члан 3.1.17

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

Члан 3.1.18.

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 пенјачице и  организатор није  у 
обавези да их обезбеди. Tакмичари су дужни да вежу уже за појас са „осмицом“.

Члан 3.1.19.

Осигуравалац мора осигуравати са примереном опремом, одобреном од УИАА.

Члан 3.1.20.

У случају техничког инцидента услед ломљења хвата:

а) ако смеру није знашчајно промењена тежина ништа се не догађа

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 3.1.21.

Резултат се бодује једино ако је смер испењан по правилима. 

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

Члан 3.1.22.

У  случају  да  два  или  више  такмичара  освоје  исти  број  бодова,  приликом 
утврђивања коначног  редоследа,  предност ће имати такмичар са већим бројем 
смерова  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 такмичаар ће бити онај који има мањи укупан број улаза. Уколико 
су такмичари и након овог критерјума изједначени онда деле позицију 

Члан 3.1.23.

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

1. 100 бодова 11. 31 бод 21. 10 бодова 

2. 80 12. 28 22. 9 

3. 65 13. 26 23. 8 

4. 55 14. 24 24. 7 

5. 51 15. 22 25. 6 

6. 47 16. 20 26. 5 

7. 43 17. 18 27. 4 

8. 40 18. 16 28. 3 

9. 37 19. 14 29. 2 

10. 34 20. 12 30. 1 

Члан 3.1.24.



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 3.1.25.

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 3.1.26.

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 3.1.27.

Рок за жалбу је пет минута од објављивања неслужбених резултата. Примедбе за 
прва три места 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 3.1.28.

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

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 

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 40 
болдер проблема.

Члан 4.1.6.

Такмичење се одржава у највише два такмичарска дана.

Првог  такмичарско  дана  одржавају  се  квалификације.  Дужину  трајања  првог 
такмичарског дана одређује организатор.

Другог  такмичарског  дана  одржава  се  финале,  у  коме  се  пење  6-10  болдер 
проблема. У финале ће се пласирати најбољих 8 такмичара из квалификација. 
Финале траје 3 сата.

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,  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.

Такмичар предаје такмичарски лист судији који је задужен за тај болдер проблем.

Члан 4.1.11.

Судија паралелно води евиндецију успона на такмичарском и судијском листу за 
сваког такмичара на болдер проблемима под његовим надзором. Евиденција се 
састоји из имена и презимена такмичара, резултата успона (бележи се и ако је 
успон урађен „on flash“), односно укупан број улаза у конкретан болдер проблем.  

Члан 4.1.12.

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 4.1.13.

Такмичар има неограничен број покушаја на сваком болдер проблему.

Члан 4.1.14.

Судија  на  болдер  проблему  дажан  је  да  сваком  такмичару  покаже  почетне 
хватове,  уколико  их  је  уређивач  смера  дефинисао,  са  којих  морају почети  сви 
покушаји пењања.

Члан 4.1.15.

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 4.1.16.

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 4.1.17.

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

Члан 4.1.18.

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

Члан 4.1.19.

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 4.1.20.

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

Члан 4.1.21.

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 кнсултацију са уређивачем болдер проблема. 

Члан 4.1.22.

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 4.1.23.

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 4.1.24.

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

1. 100 бодова 11. 31 бод 21. 10 бодова 

2. 80 12. 28 22. 9 

3. 65 13. 26 23. 8 

4. 55 14. 24 24. 7 

5. 51 15. 22 25. 6 

6. 47 16. 20 26. 5 

7. 43 17. 18 27. 4 

8. 40 18. 16 28. 3 

9. 37 19. 14 29. 2 

10. 34 20. 12 30. 1 

Члан 4.1.25.

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 4.1.26.

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 4.1.27.

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 4.1.28.

Рок за жалбу је пет минута од објављивања неслужбених резултата. Примедбе за 
прва три места 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 4.1.29.

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

5. БРЗИНСКО

5.1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.1.1.

Такмичарски смер мора бити детаљно очишћен и безбедан .

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,  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, дан пре такмичења и 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. 

Члан 5.1.8.

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

Члан 5.1.9.

У финале ће се пласирати 6 такмичара са најбољим враменом 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 се мери електронским путем, уколико организатор није прибавио оопрему 
за овакав вид мерења, време мере три мериоца времена. Најбрже и најспорије 
измерено  време  се  бришу,  а  средње  измерено  време  се  узима  као  званичан 
резултат.  У  случају да постоје  само два мериоца времена,  рачуна  се  резултат 
добијен аритметичком средином два измерена 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 сидриште.

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.

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. 100 бодова 11. 31 бод 21. 10 бодова 

2. 80 12. 28 22. 9 

3. 65 13. 26 23. 8 

4. 55 14. 24 24. 7 

5. 51 15. 22 25. 6 

6. 47 16. 20 26. 5 

7. 43 17. 18 27. 4 

8. 40 18. 16 28. 3 

9. 37 19. 14 29. 2 

10. 34 20. 12 30. 1 

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 
прва три места 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 5.1.28.

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

6. НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Члан 6.1.

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

Члан 6.2.

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 6.3.

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 6.4.

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

Члан 6.5.



Вредност награда мора бити у складу са постигнутим местом (такмичар на нижем 
месту не може добити награду веће вредности од такмичара на вишем месту) 

7. РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА

Члан 7.1.

Сачињавају га следећа лица: 

- руководилац такмичења 

- главни судија (председник судијског жирија) 

- судије на смеру, тј. болдер проблему 

- уређивачи смерова

Члан 7.2.

За уређивача смера може се поставити лице које има успешно завршен курс за 
уређивача смера и оверену лиценцу за текућу годину 

Члан 7.3.

Све судије такмичења именује КСП 

Члан 7.4.

Уређиваче  смерова  именује  КСП  на  предлог  организатора,  са  списка 
лиценцираних уређивча смерова

Члан 7.5.

Све остале чланове именује организатор.

Члан 7.6.

Организатор мора у односу на бр. пријављених такмичара предвидети довољан 
број чланова руководства који ће се међусобно мењати у случају замора. 

Члан 7.7.

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



8. СУДИЈЕ

Члан 8.1.

Судијска екипа се састоји: главног судије, судија смера.

Члан 8.2.

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

Члан 8.3.

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

Члан 8.4.

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 8.5.

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 8.6.

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

Члан 8.7.

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 8.8.



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 8.9.

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

9. ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

Члан 9.1

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 
удалјити са такмиченја и без опомене. 

Председник КСП ПСС

Марко Ћирковић        Београд 14.06.2013 


