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ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СУЂЕЊУ НА ТАКМИЧЕЊИМА 

У СПОРТСКОМ ПЕЊАЊУ ЗА 2019 ГОДИНУ 

А) ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

А1) 

Овим правилником, ако другачије није речено, уређују се правила и поступци 
такмичења у спортском пењању у организацији Савеза. Такмичења се 
одвијају према општим правилима Међународне асоцијације националних 
савеза за спортско пењање ИФСЦ. СПСС у дањем тексту Савез доноси 
Такмичарски правилник за такмичења која се одвијају под надзором Савеза и 
може их мењати а о свим променама правила мора обавестити све чланове 
Савеза. 

Промена правила се врши искључиво пре почетка сезоне односно пре 
објављивања календара такмичења. 

А2) 

Такмичења у спортском пењању може да организује: Спортско пењачки клуб 
или Савез односно било које правно или физичко лице. 

А3)  
Постигнути резултати појединаца и клубова вредноваће се у оквиру Савеза 
ако су: 

 Постигнути резултати остварени на такмичењима која су организовна 
у складу са Такмичарским правилником Савеза;  

 Постигнути на такмичењу које се налази на календару такмичења 
Савеза;   

 Ако је такмичење одржано по такмичарским правилима Савеза 
односно ИФСЦ;  

А4)  
Такмичења се одржавају у две опште старосне категоријама: 

 Млађе узрасне категорије  
 Старије узрасне категорије  

Млађе узрасне категорије су:  

Деца: 

 Д6 -деца која су навршила 6 година и млађа 
 Д8- деца која су навршила 8 година а млађа 

од 10 година односно нису навршила 10 
година 

 Д10- деца која су навршила  10 година  а нису 
12 

Кадети:  
 К12, деца-кадети који су навршили 12 година а нису 14  
 К14, деца –кадети који су навршили 14 година а нису 16  
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Јуниори:  
 Ј16 –јуниори који су навршили 16 година а нису 18  
 Ј18 – јуниори који су навршених 18 година нису 20  

 
Такмичења у свим старосним категоријама одвијају се одвојено по полним 
категоријама мушким са ознаком (М) и женским са ознаком (Ф), нпр. коначна 
ознака категорије би била К12Ф. 

Старије узрасне категорије су: 

 С-А, Сениори који су навршили 20 и више година  
 С-Б Сениори који су навршили 16 и више година 

Такмичење млађих старосних категорија одржају се потпуно одвојено од 
такмичења за старију старосну категорију. Такмиченје за категорију С-Б могу 
се одвијати и са млађим категоријама. 

Такмичари који у такмичарској години навршавају 16 година могу се 
такмичити у сениорској категорији уз претходно поднети Захтев ТК Свеза. 

А5) 

Такмичења у спортском пењању одвијају се као три дисциплине болдер, 
брзинска и тежинска. Као посебна категорија може бити и комбинација ове 
три дисциплине (збир постигнутих резултата). 
 
Болдер смерови се пењу на: 

 „на поглед“ или „као први“, са дозвољеним временом 
посматрања смерова који се пењу. Такмичар добија одређено 
време за пењање смера и исто толико време за одмор; 

 „на поглед финале“ након дозвољеног времена посматрања 
смерова, сви такмичари пењу прво први смер, па други смер и 
тако редом.  

 “флеш“ након посматрања покушаја осталих такмичара; 

Такмичарски смер (рута или стаза) је постављена односно дизајнирана стаза 
на вештачкој стени састављена од хватова и разних волумена као и 
опредељене зоне вештачке стене намењене за савлађивање успона. 
Такмичарски смер поставља Уређивач такмичарског смера. 
 
Тежински смерови се пењу : 
 

 ”на поглед” или „као први“ након дозвољеног времена 
посматрања смера.  

 

 ”флеш“ након демонстрације смера од стране предводника 
и/или након посматрања покушаја осталих такмичара.  

На такмичењима у тежинском пењању најмлађе категорије, категорије ДЕЦА, 
пењу уз осигурање одозго (топ-ропе) остали пењу са ”вођењем”.  

Такмичари категорије С-Б пењу уз осигурање одозго (топ-ропе) 

Такмичарски смер поставља Уређивач такмичарског смера. 
 
Дисциплина БРЗИНСКО пење се са осигурањем одозго. 

У распису за такмичење обавезно мора да стоји назив дисциплине и тип 
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пењања. 

А6) 

Такмичења у спортском пењању могу организовати сви који то могу под 
условом да испуњавају безбедоносне услове а постигнути резултати биће 
вредновани ако се примењује ТП Савеза и да такмичењу присуствује 
званично службено лице ТК односно контролор-делегат. 

Савез је у обавези да пошаље контролора – делегата за такмичења која се 
вреднују у оквиру Савеза. 
 
Сва такмичења деле се на: 
 

1. Домаћа такмичења:   
1.1 Национална лига-државно првенство  
1.2 Национални купови   
1.3 Национална регионална лига   
1.4 Нацинални регионални Куп  

 

2. Међународна такмичења:  
2.1. Светско првенство   
2.2. Светски куп  
2.3. Европско првенство   
2.4. Европски куп   
2.5. Балканско првенство  
2.6. Балкански куп   
2.7. Регионално првенство   
2.8. Регионални куп  

 

Поједине старосне категорије се такмиче истог дана на истом месту. 

А7) 

Такмичења су отворена за све држављане Србије и странце, који испуњавају 
услове овог правилника односно прихватају ТП Савеза. 

Страни такмичари морају имати доказ о плаћеној лиценци у свом матичном 
Савезу и морају платити стартнину организатору. 

Коначну одлуку о претходном плаћању има ТК Савеза. У распису за 
предметно такмичење мора стајати напомена везана за статус страних 
такмичара. 

А8) 

Такмичења старијих категорија одржавају се у најмање два круга: 
квалификације и финале.  

У финале се пласирају сви такмичари који су достигли једно од првих 6 места. 

За сваког странца који се пласира у финале, квота за финале се повећава за 
један максималан број странаца у финалу је 3. 
 
Коначну одлуку о претходном односно о евентуалним изменама (а посебно у 
односу на број такмичара) доноси концезусом Главни судија , контролор 
такмичења и организатор. 
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А9) 

Рангирање (бодовање) се води за сваку категорију посебно. 

Рангирање свих јуниорских категорија се води двоструко: за ту категорију и 
за апсолутну категорију - сениорску (ако се одржавају истог дана и ако пење 
исти тип пењања). 

У такмичењу за државно првенство бодују се само такмичари који су 
држављани Србије и налазе се у регистру лиценцираних такмичара који води 
Савез.  

У такмичењу за државно клубско првенство бодују се такмичари који су 
чланови Клуба члана Савеза и налазе се у регистру лиценцираних такмичара 
који води Савез а наступају само за тај клуб.  

Вредновање постигнутих резултата за појединог такмичара узимају се од 
момента апликације и испуњења услова за такмичарску лиценцу.  

ТК може за случај мањег броја такмичара по категоријама на појединим 
такмичењима предложити организатору спајање две старосне категорије.  

А10) 

Прво пласирани такмичар у укупном пласману државног првенства по 
категоријама прима пехар а сви остали диплому - сертификат о коначном 
пласману. 

Троје прво пласираних у укупном пласману за све категорије примају пехаре 
и дипломе. 

Првопласирана екипа у Државном првенству добија велики прелазни пехар и 
мањи у трајно власништво. Прелазни пехар чува до следеће доделе. 

Церемонија проглашавања победника за текућу годину одржава се крајем 
децембра и њу организује Савез. 

А11)  
Државно првенство у спортском пењању је : 

 Појединачно такмичење држављана Републике Србије;  
 Клубско такмичење клубова чланова Савеза  

 

Државно првенство спроводи се по:  
 Свим старосним категоријама  
 Свим дисциплинама спортског пењања појединачно  
 У комбинацији све три дисциплине МИКС 

 

ТК на почетку такмичарске сезоне, пре расписа објављује која ће се домаћа и 
међународна такмичења бодовати (опционо) за Државно првенство (ДП). 
 
Начин бодовања прописује ТК посебним правилником. 

Такмичења за државно првенство морају бити једнодневна (по дисциплини) 
и одржавају се увек у суботу или недељу или нерадни дан. О изменама – 
изузецима одлучује ТК Савеза. 
 
Такмичења за млађе старосне категорије одржавају се у једном дану. 



6 
 

А12) 

Такмичења која се вреднују на државном нивоу одржавају се само на равним 
вештачким стенама-болдерима. 

Вештачка стена-болдер је спортски реквизит. 

Вештачке стене- болдери могу бити смештене у затвореном простору-
спотртском објекту или монтиране на отвореном. 

Вештачка стена може бити и посебан спортски објекат и тада мора имати све 
садржаје које прате спортске објекте сагласно закону. 

Уколико је стена-болдер на отвореном, такмичење се може одржати од 
10.априла до 20.октобра, тада такмичарски простор и стена мора бити 
заштићена од кише. 

А13) Сигурносни аспект 

У циљу постизања потпуне сигурности морају бити предузете све мере које 
могу предупредити нежељени догађај. 

А13.1) 

Сваки смер мора бити дизајниран-димензионисан тако да се при паду-
испадању са смера-успона такмичара спречи: 

 Повређивање такмичара који пење;   
 Спречи повређивање или ометање било ког другог такмичара.  

А13.2) 

Пре расписа такмичења Организатор такмичења потписује изјаву да су сви 
реквизити везани за одвијање такмичења безбедни по такмичаре као и сви 
други безбедоносни аспекти опреме која се користи на такмичењу.  

Изјава се потписује на обрасцу чији изглед и садржај прописује ТК Савеза. 

А13.3) 

Пре почетка сваког круга такмичења, Главни судија мора проверити дали је 
присутна квалификована медицинска особа (одређена Медицинским 
правилником) како би се осигурао брз и правилан поступак у случају незгоде 
или повреде такмичара или другог службеног лица унутар такмичарске или 
изолационе зоне. 

А13.4) 

Организатор у складу са Законом о спорту обезбеђује присуство медицински 
квалификоване особе за време целог тока такмичења. 

Наведена особа мора бити адекватно опремљена, адекватно и 
препознатљиво обележена и издвојена од записничког-судијског стола и 
видљива свим учесницима такмичења. Сви учесници на примерен начин 
морају бити обавештени о позицији ове особе. 

А13.5) 

Спортска такмичења која су у систему вредновања Савеза одвијају се у 
спортском амбијенту који треба да задовољи безбедоносне аспекте 
(предвиђене актуелним прописима) и конфорне услове за одвијање јавног 
спортског догађаја. 

Безбедоносни услови су предвиђени нпр Против пожарним условима и 
критеријумима осветљење, проветравање и слично. 



7 
 

Конфорни услови тичу се садржаја као свлачионице, мокри чворови ВЦ, 
купатила и гардеробе. 

А13.6) 

Вештачке стене и болдери су спортски реквизити ако се налазе у спортском 
објекту претпоставља се да већ имају основну пратећу инфраструктуру 
предвиђену за јавне објекте као: 

 Свлачионице ( довољан број )   
 ВЦ ( довољан број )  
 Друге садржаје предвиђене ТП везано за систем такмичења или 

дисциплину  
Ови садржаји морају бити уредни сво време одржавања такмичења. 

А13.7) 

Вештачке стене и болдери монтирани у другим просторима и на отвореном 
морају да имају безбедоносне услове који се документују најмање са против 
пожарном сагласношћу за простор који се користи у јавном догађају. 

Ови простори треба да имају и основне конфорне услове а посебно: 
 Свлачионице мин. две ( женску и мушку ) 
 Два ВЦ  
 Друге садржаје предвиђене ТП везано за систем такмичења или 

дисциплину. 
 Ови садржаји морају бити уредни сво време одржавања такмичења. 

А13.8) 

Сви лиценцирани такмичари и службена лица Савеза морају бити осигурани 
од последица несрећног случаја. Носиоц - обвезник овог осигурања је Савез. 
Перод осиграња ових лица је најмање од момента поласка од куће - места 
боравка - пребивалишта па до повратка у исто односно дан пре и дан после 
учешћа на такмичењу. 

Национални савез осигурава учеснике спортског догађаја који учествују у 
Државном првенству односно Државној лиги/Националном купу тј. за које се 
Национални савез јавља као организатор а за све друге спортске догађаје 
који су на Календару Такмичења а вреднују се у Државном првенству 
трошкове осигурања сноси организатор а ако то није назначено у распису 
сноси клуб или појединац договорно. 

Све друге учеснике у спортском догаћају осигурава организатор догађаја ако 
имају пријаву учествовања или позивницу. 

Учесници у спортском догађају су сва лица која се налазе на списку који клуб 
учесник такмичења доставља организатору спортског догађаја ( такмичари, 
служ.лица клуба и пратиоци малолетних лица). 

А14) 

Календар такмичења Савеза је хронолошки списак спортских догађаја од 
интереса Савеза који се састоје од такмичења која се вреднују у систему 
такмичења у Савезу као и такмичења у спортском пењању за које Савез или 
ТК сматра да треба да се нађу на календару Савеза.  

Календар такмичења је отворен током целе године 
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Б) КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАТОРЕ ТАКМИЧЕЊА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ У 

ОКВИРУ САВЕЗА 

Б1) 

ТК јавно обавештава преко сајта све заинтересоване о распису за 
организаторе такмичења у спортском пењању. Саставни део расписа су и 
критеријуми на основу којих ће се вредновати приспели захтеви за 
организацију такмичења. 

ТК пре расписа такмичења утврђује прелиминарни календар такмичења 
водећи рачуна о интересима Савеза. 

Прелиминарни календар такмичења односно оптимални термини 
такмичења усклађени са програмом рада савеза за текућу годину су саставни 
део задатка Конкурса-Расписа за организаторе такмичења. 

У распису ТК наводи минималне услове које организатори треба да испуне да 
би били суорганизатори и организатори такмичења све сагласно већ 
донетом ТП. 
 
ТК формира Образац пријаве за организацију такмичења који обавезно 
садржи: 

1. Опште податке (име организатора, адресу и телефон 
овлаштеног представника)  

2. Изјаву да је упознат са одредбама овог правилника те да је 
спреман и способан (просторно, финансијски, 
организацијски) извести такмичење у складу с њим.   

3. За коју категорију конкурише (млађе, старије категорије)  
4. У ком термину жели да организује такмичење и да ли ће 

такмичење бити на отвореном.  

Б2) 

ТК бира организаторе на основу критеријума који су познати и презентовани 
пре расписа конкурса за организаторе. 

Б3) 

Избор организатора и састављање календара такмичења је у искључивој 
надлежности ТК . 

ТК резултате избора организатора за такмичења, која ће бити на календару 
такмичења Савеза шаље клубовима најкасније 2 недеље по завршетку 
расписа. 

Б4) 

Отказивање и промена термина могућа је само услед више силе. Ово се 
односи на такмичења која се вреднују у оквиру Савеза. Отказана такмичења 
се у принципу не одржавају у новом термину осим у случају да је то 
неопходно због регуларности такмичења. О овоме одлуку доноси ТК. 

Б5) 

Отказивање такмичења може бити најкасније 7 дана пре одржавања 
такмичења. Отказивање такмичења са календара такмичења санкционише се 
сагласно критеријуму за организацију такмичења које се вреднује у систему 
такмичења. 
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Б6) 

Сва такмичења која се вреднују на државном нивоу одржавају се на 
вештачким стенама које су равне. Ако је стена на отвореном мора бити 
заштићена од кише као и такмичари у изолацији односно који чекају наступ. 
 

Б7) 

Организатор такмичења је лице (прано или физичко) које сноси односно 
финансира такмичење са више од 51% трошкова. 

Б8) 

Суорганизатори такмичења су лица ( физичка или правна) која подједнако 
сносе заједно минимум 51 % трошкова такмичења. 

Б9) 

Покровитељ такмичења је лице (правно или физичко) које учествује у 
финансирању програма такмичења заједно са организаторима или даје неки 
други допринос афирмацији такмичења. 

Б10) 

Спонзор такмичења је лице (правно или физичко) које помаже организатора 
са обавезом да на уговорен начин промовише такмичење. 

Б11) 

Донатор такмичења је лице (правно или физичко) које помаже организатора 
такмичења а организатор нема никакву обавезу према донатору до саме 
реализације спортског догађаја. 

Б12) 

Такмичење може бити скуп такмичења (лига) или појединачно такмичење 
(коло, куп) па у том смислу имамо и организаторе, покровитење, спонзоре 
скупа-лиге такмичења и органитатора, покровитеља, спонзора појединачног 
такмишења или кола или купа. 

В) РАСПИС И РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА - КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 

В1)  
Календар свих такмичења за текућу годину саставља ТК. 

Рок за истицање-објављивање календара такмичења која се вреднују за 
текућу годину је по правилу крај јануара. 

На Календару такмичења Савеза могу бити такмичења која се вреднују при 
категоризацији као и ревијална и промотивна такмичења. 

Програм за поједино такмичење које се вреднује односно Распис такмичења 
мора се објавити најкасније 3 недеље пре почетка такмичења. 

Програм предлаже организатор а верификује и објављује ТК на сајту. 
Обавезана садржина расписа-програма такмичења је: 

 Назив организатора такмичења,  
 Ранг такмичења,  
 Место одржавања такмичења,  
 Дисциплина на програму такмичења,  
 Начин пењања,  
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 Сатницу такмичења,  
 Рок за пријављивање такмичара,  
 Име и презиме уређивача такмичарских смерова,  
 Износ котизације за такмичаре,  
 Име и презиме одговорног лица организатора-руководиоц такмичења 

контакт  
 Начин и форма пријављивања. 

Садржај расписа може бити проширен информацијама за које организатор 
процени да су битне за одвијање предметног спортског такмичења (нпр 
списак награда,...). 

В2) 

Такмичење не сме почети пре 10 сати осим у посебним условима у договору 
са ТК Савеза. 

В3) 

Жребање стартне листе за квалификације се ради по методи случајног 
избора при чему се може користити компјутерски случајно генерисана 
стартна листа (изузетак је правило К1). 

Стартне листе морају бити дате на увид у изолационој зони и на (огласној 
табли) месту такмичења најкасније 45мин. пре почетка такмичења. 

В4) 

Редослед наступа у следећем кругу (финале- суперфинале) је обрнут у односу 
на редни број места постигнутог у квалификацијама. 

У случају једнаких резултата редни бр. наступа одређује на основу стартног 
броја растућим редоследом тј пре стартује нижи стартни број. 

В5) 

Изолациона зона се мора отворити најкасније 1 сат (за старије категорије 1.5 
сат) пре почетка (квалификација тј. финала), а затвара 0.5 сата пре почетка. 
На такмичењу могу учествовати само такмичари који су правовремено 
дошли у изолациону зону. 

В6) 

Такмичарима који су чланови клубова који су у такмичарској години 
организвали такмичење за њихову категорију и дисциплину, приликом 
плаћања стартнине (котизација) може се одобрити попуст од 50% само уз 
сагласност организатора. 

В7) 

На техничком састанку који је на распореду 15 мин пре почетка такмичења 
је обавезна присутност главног судије, вође такмичења, лекара (тј. 
оспособљеног здравственог радника) и вођа-капитена екипа. 

Г) ЛИЦЕНЦЕ И УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛИЦЕНЦИ 

Г1) 

Лиценца је ”право” такмичара, судије, постављача смера, тренера, 
организатора такмичења,..., да може учествовати у спортском догађају чији 
је непосредни или посредни организатор Савез. 
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Само лиценциране особе или правна лица или објекти могу бити учесници 
у спортском догађају из кога проистичу права вредновања спортских 
резултата. 

Г2) 
Право на такмичарску лиценцу стичу спортски пењачи са спортским 
звањем оствареним према критеријумима за спортска звања Савеза. 

Испуњењем претходног услова и плаћањем одговарајуће накнаде на 
годишњем нивоу такмичар стиче активну лиценцу и право наступа на 
такмичењима која рангирају постигнут резултат лиценцираног такмичара. 
Корисник накнаде за лиценцу односно Савез преузима обавезу вредновања и 
вођења евиденције постигнутих спортских резултата лиценцираног 
такмичара укључујући и активности везане за категоризацију спортиста. 

Г3) 

На такмичење се могу пријавити такмичари који имају потврђену лиценцу за 
текућу годину као и сви спортски пењачи који имају спортско-пењачко звање 
а платили су стартнину за предметно такмичење стим ако немају лиценцу 
немају право на признања која додељује Савез. 

Г4)  
Право за добијање лиценце имају такмичари који: 

 су чланови активних Клубова чланова Савез и који су платили 
лиценцу “А “,  

 појединци који нису чланови клубова чланова Савеза а платили 
су лиценцу “Б” за текућу годину  

Г5) 

Судијске лиценце, лиценце за постављаче такмичарскиг смерова, лиценце 
организатора такмичења и друге лицеце стичу се према актуелним 
Критеријумима за спортска звања Савеза, односно према Критеријумима за 
стицање лиценци Савеза. 

Г6) 

Висину лиценци, начин плаћања, време плаћања, трајање лиценце и 
обнављање лиценце утврђује Савез на предлог ТК на основу Програма рада а 
за ради остваривања циљева Савеза. 

Плаћањем лиценце стиче се право на вредновање предвиђено програмом или 
календаром активности. 

Савез је одговоран за извршење предвиђеног програма рада па тиме и сноси 
последице не реализације програма односно носиоци лиценци имају право на 
обештећење због неизвршења предвиђеног програма. 

Висина обештећења је двострука у односу на број нереализованих програма 
односно ако је лиценца 1000 динара за предвиђених 5 кола такмичења 
висина обештећења је за једно неодржано коло 1/5 х 1000 х 2. 

Г7)  
Лиценца организатора спортског догађаја. 

Добија лице (правно или физичко) које испуњава критеријуме прописане од 
стране ТК Савеза. 
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Д) ПРИЈАВЕ ТАКМИЧАРА 

Д1) 

Пријаве такмичара за такмичење врши матични клуб такмичара или се 
такмичар пријављује сам (ако наступа самостално) а према инструкцијама 
које даје организатор у распису за такмичење.  

Такмичар који се пријављује сам мора имати звање спортског пењача. 

За такмичаре које пријављује матични клуб а у статусу су спортског пењача 
приправника пре пријаве клуба такмичару сагласност да наступи даје тренер. 

Д2) 

На такмичење под надзором Савеза сви лиценцирани такмичари морају 
имати сагласност лекара за бављење спортским активностима односно да 
немају здравствених ограничења све сагласно Закону о спорту Републике 
Србије . 

Провера ових околности је у надлежности ТК. 

Провера околности на здравствену способност не лиценцираних такмичара а 
учесника спортског догађаја-такмичења у надлежности је Организатора 
односно Руководиоца такмичења. 

Д3) 

За учествовање малолетних лица на такмичењима неопходна је сагласност 
родитеља. 

Д4) 

Подношењем пријаве за такмичење претпоставља се да су испуњени услови 
из тачке Д1, Д2 и Д3. 

Веродостојност података, наведених у пријави потврђује овлашћени 
представник такмичареве матичне организације са печатом и потписом. 

Такмичари који наступају самостално морају услове предвиђене са Д1, Д2 и 
Д3 да прзентyју на лицу места. 

Д5) 

Пријаве такмичара морају начелно бити послате најкасније 96 сати (4 дана) 
пре дана такмичење. 

Организатор сам одређује последње време за пријаву такмичара. Крајњи рок 
за пријаву дат је у распису такмичења. 

Д6) 

Приступ стартној листи односно информацију о пријављеним такмичарима 
мора имати свако заинтересован. 

Организатор или суорганизатор је у обавези да тражену информацију пружи 
без одлагања. 

Д7) 

Организатор такмичења одређује висину стартнине као и евентуалне 
бенефите и казне у односу на кашњења у пријављивању. Максимална висина 
стартнине за поједину дисциплину износи 1000 дин (односно 10 евра у 
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динарској противвредности) 

Д8) 

Сваки Клуб је у потпуности одговоран сносити стартнине за комплетну 
пријавну листу за све пријављене такмичаре без обзира на број такмичара у 
коначној листи који наступају. Оправдане разлоге цени организатор. 
Стартнина се плаћа на текући рачун организатора. Коначну реч о овој 
проблематици има Организатор. 

Ђ) ПРОТОКОЛ НА ТАКМИЧЕЊУ У КОНКУРЕНЦИЈИ ЗА ДРЖАВНО 

ПРВЕНСТВО 

Награде, признања, тимска одећа и опрема, технички инцидент, стартна 
листа, отварање и затварање такмичења, проглашавање победника, 

Награде и признања на такмичењима у конкуренцији за пласман на 
Државном првенству 

Ђ1) 
Поред признања које даје Савез (за победнике државног првенства), 
признања и награде може додељивати и организатор. 

Ђ2) 

Савез сваком такмичару у свакој категорији додељује диплому, а првој 
тројици медаље. На дипломама стоје сви подаци везани за предметно 
такмичење посебно категорије, назив и датум такмичења и постигнуто место 
а на медаљама назив такмичења дисциплина и време одржавања такмичења.  

Ђ3) 

Награде и признања се додељују заједно без обзира на држављанство, осим у 
рангирању за државног првенства, где се странци такмиче ван конкуренције 
односно бодовање се спроводи без пласмана странаца односно такмичара 
који немају лиценце до момента такмичења. 

Ђ4) 
Вредност и број свих награда како за све старосне категорије тако и за 
мушкарце и жене морају бити приближне. 

Ђ5) 

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

Ђ6)  

Тимска одећа и опрема 

Сва опрема коју такмичар користи мора бити у складу са стандардима Савеза 
уколико није другачије одређено од стране Савеза. 

Употреба не одобрене опреме или не одобрених модификација опреме, 
чворова и одеће, или било које не поштовање правила рекламирања, или 
било које кршење било ког дела правила Савеза везаних за тимску одећу и 
опрему ће довести такмичара у могућност да буде дисциплински кажњен у 
складу са дисциплинским правилником. 
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Ђ7) 

Такмичари који представљају клуб за који наступају морају током пењања 
носити горњи део одеће на који је постављен званични стартни број 
обезбеђен од стране организатора који не сме бити сечен или препљаван 
мора бити постављен односно истакнут видљиво на задњој страни горњег 
дела одеће. Величина стартног броја не сме да пређе 18 x 24 цм (пејзаж 
оријентације). Организатор може обезбедити додатне стартне бројеве који 
би требало да буду причвршћени на ногавицама са задње стране. 

Ђ8) 

Сва опрема која се користи на такмичењу мора задовољити ИФСЦ стандарде 
(ЕN,CE,UIAA стандарди) и правила ИФСЦ уколико није другачије одређено од 
САВЕЗА односно у изузетним случајивима употребу неке опреме може 
одобрити главни судија такмичења. 

Ношење појаса је обавезно на тежинским и брзинским такмичењима. Сваком 
такмичару је дозвољено да користи врећицу за магнезијум, шлем за пењање 
и одећу (додатно на тимски горњи део) какву жели. 

Сва опрема и одећа мора да поштује следећа правила оглашавања:  
 

а) Капе: Само име произвођача и/или лого; 
б) Тимски горњи део-мајица: Спонзорске налепнице – не веће од 300 цм2 све 

заједно; 
ц) Појас: Име произвођача и/или лого и спозорске налепнице – не веће од 200 

цм2 све заједно; 
д) Врећица за магнезијум: Име произвођача и/или лого и спонзорске 

налепнице – не веће од 100 цм2 све заједно; 
е) Доњи део-панталоне: Име произвођача и/или лого и спозорске налепнице 

– не веће од 300 цм2 све заједно по нози; 
ф) Обућа и чарапе: Само име произвођача и/или лого. 

Фразе и логои који обележавају клуб и/или регију којој такмичар припада су 
дозвољени на свим наведеним деловима одеће и опреме поврх назначених 
ограничења. 

Свако рекламно име или лого нанесен директно на такмичарево тело, на 
пример тетоважа, ће бити убројане у ограничења за одговарајући део тела. 

Не поштовање ових правила ће повући дисциплинску одговорност у складу 
са Дисциплинским правилником Савеза. 

На такмичењима на којима организатор обезбеђује мајце такмичари нису у 
обавези да их носе при пењању. Изузетке по овом питању доноси ТК. 

Ђ9) 
Кад год је могуће, а посебно на свечаностима додела награда, такмичари и 
званичници тимова морају носити препознатљиве клубске униформе. 

Ђ10) 

Током покушаја на смеру или болдеру такмичари смеју да користе исључиво 
магнезијум (суви или течни) за руке. Употребу других средстава за сушење 
руку може одобрити Главни судија такмичења. 

Ђ11)  

Технички инцидент 
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Главни уређивач смерова је обавезан да благоврено, брзо и ефикасно 
интервенише у случају техничког инцидента везаног за смер. Интервенција 
мора бити безбедна, брза и ефикасна да обезбеди наставак такмичења према 
програму поштујући све сигурносне мере. 

Ђ12) 

По инструкцијама Главног судије, Главни уређивач смерова ће одмах 
организовати поправку. По завршетку поправке, Главни уређивач смерова ће 
прегледати поправку и обавестити Главног судији да ли поправка олакшава 
или отежава покушај наредним такмичарима. Одлука Главног судије да се 
настави, или заустави и поново стартује тај круг такмичења ће бити коначна, 
и ни једна жалба на ову одлуку неће бити уважена. 

Ђ13) 

Технички инцидент се дефинише као било који догађај који може отежати 
или олакшати такмичарев покушај при напредовању на смеру а да га 
такмичар није изазвао. 

Типови техничких инцидената, и процедуре које га прате када се деси, су 
прецизиране у наредним одељцима за тежинско, болдеринг и брзинско 
такмичење. 

Ђ14)  
Уопштено, технички инцидент ће се решавати као што следи: 

а) Технички инцидент када је такмичар у не дозвољеном положају. 

 
Уколико је такмичар у не дозвољеном положају који може узроковати 
технички инцидент, такмичарев покушај ће бити прекинут. Судија ће 
одмах одлучити да ли да прогласи технички инцидент и дозволи 
такмичару наставак покушаја у складу са правилима која се односе на 
технички инцидент везан за ту конкретну дисциплину. 

б) Технички инцидент када је такмичар у дозвољеном положају 

 
1.Уколико је такмичар у дозвољеном положају који следи технички 
инцидент проглашен од стране судије, он може одабрати да 
настави пењање или да прихвати технички инцидент. Уколико 
такмичар одлучи да настави покушај, никакве касније жалбе везане 
за технички инцидент неће бити прихваћене. 
 
2.Уколико је такмичар у дозвољеном положају који следи технички 
инцидент проглашен од стране такмичара, он мора прецизно 
објаснити природу техничког инцидента и, у договору са судијом, 
може наставити или зауставити пењање. Уколико такмичар одлучи 
да настави покушај, никакве касније жалбе везане за технички 
инцидент неће бити прихваћене.  
 
3.У поновљеном успону такмичару ће се признати бољи резултат 
постигнут пре односно после инцидента. 

Ђ15) 

Потврђивање или не потврђивање техничког инцидента врши Главни судија, 
у сагласности са Главним уређивачем смерова уколико је неопходно. Ова 
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одлука је коначна. 

Ђ16)  
Стартна листа садржи следеће: 

1. Назив такмичења 
2. Место и датум такмичења  
3. Дисциплина такмичења (нпр болдер)  
4. Дужина успона/покушаја (нпр 5 покушаја)  
5. Тип пењања (нпр флеш)  
6. Назив круга такмичења(нпр финале Ј18)  
7. Стартни број,презиме име такмичара, категорија такмичара, клуб и 

држава такмичара  
8. Време почетка такмичења.  

Ђ17) 

Састављање стартне листе: 
1. Квалификације на основу случајног одабира стартних бројева;  
2. Финале –одређени број финалиста слаже се супротно постигнутом 

редоследу у квалификацијама-последњи наступа првопласирани у 
квалификацијама. 

Ђ18)  
Објављивање постигнутих резултата. 

После сваког успона такмичару и публици судија смера на прикладан јаван 
начин саопштава резултат успона. 

По завршетку пењања предвиђеног броја успона писмено се објављују 
прелиминарни резултати који после истека времена за жалбе постају 
коначни. 
 
Коначне резултате на огласној табли потписује Главни судија. 

Ђ19) 

Отварање и затварање такмичења, проглашавање победника. 

Свако такмичење мора да се обележи церемонијом отварања, 
проглашавањем победника и затварањем. Званична церемонија отварaња 
може бити у току такмичења (према програму) али тек на крају неког круга 
такмичења. 

Ђ20) 

Отварање такмичења почиње техничким састанком на коме организатор или 
главни судија учесницима даје основне информације о такмичењу и све што 
би било важно за даљи ток такмичења посебно ако нешто није стајало у 
распису такмичења. 

Ђ21) 

На такмичењима која се вреднују као државни резултат организатор је дужан 
да истакне државну заставу. 

Организатор је у обавези да истакне и заставе других држава такмичара који 
долазе из иностранства. 

Све заставе морају бити исте величине и квалитета. Државна застава Србије 
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може бити већа од других застава. Заставу савеза обезбеђује савез. 

Ђ22) 

Проглашење победника по појединим дисциплинама обавља се не касније од 
једног сата по завршетку такмичења за ту дисциплину односно после 
завршетка такмичења следеће категорије такмичара. Церемонија 
проглашавања победника не може прекинути такмичење које је у току. 

Ђ23) 

На међународним такмичењима које организује Савез при церемонијама 
отварња, затварања такмичења и церемонијама проглажавања победника 
обавезно се интонирају химне. 

Ђ24) 
Церемонија отварања може се предвидети протоколом пре финалног дела 
такмичења или у договору са ТК. 

Ђ25) 

Организатор је у обавези да пре почетка такмичења публици представи 
такмичаре прозивањем односно именом и презименом, називом клуба и 
државе из које долазе. 

Ђ26) 

Сва службена лица такмичења морају на адекватан начин бити „обележена“ и 
препознатљива као и простор на коме се одвија такмичење ( такмичарска, 
транзитна, изолациона зона, смерови, тоалети, свлачионоце, позиција лекара 
и сл). 

Е) РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА – СЛУЖБЕНА ЛИЦА 

Е1) 

Сачињавају га следећа лица: 
1. Руководилац такмичења  
2. Главни судија (председник судијског жирија)  
3. Судије смерова  
4. Главни постављач такмичарског смера  
5. Осугаравоци  
6. Видео техничари  
7. Рачунарски оператер  
8. Спикер  
9. Особље транзитне зоне  
10. Особље изолационе зоне  
11. Лекар или оспособљени здравствени радник  
12. Контролор Савеза –делегат Савеза  

Е2)  
Посебне квалификације чланова руководства су следеће: 

 Главни судија успешно завршен курс за судију спортског 
пењања и оверена судијска лиценца за текућу годину од стране 
Савеза. Главни судија руководи судијским жиријем. 

 Судије смера бира Главни судија такмичења након провере 
познавања ТП, за рад судија смера одговоран је Главни судија. 

 Главни постављач такмичарског смера: успешно завршен курс 
постављача смера и оверена лиценца за текућу годину од стране 
Савеза. Главни постављач такмичарског смера формира екипу за 
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постављање и одржавање такмичарских смерова. Глаавни 
постављач смера може бити и из друге државе стим да има 
сагласност нашег Савеза.  

 Осигураваоц: старост 16 година и да је савладао динамичко 
осигуравање, брзо додавање конопца за успон вођењем односно 
има звање спортски пењач,  

 особа изолационе зоне: контрола целокупног промета 
такмичара све време трајања такмичења.  

Е3) 

Главног Судију такмичења и Главног постављача такмичарског смера 
именује ТК (може на предлог организатора). 

Висину нахнаде за рад Главног судије и Главног постављача такмичарских 
смерова на такмичењу слободно уговарају ова лица са организатором 
такмичења. 

Е4) 

Све остале чланове именује организатор. Организатор покрива све трошкове 
особља. 

Организатор мора обезбедити сву техничку опрему потребну за такмичење 
(озвучење, видео, штоперице итд.) 

Е5) 

Главни судија такмичења-председник судијског жирија надлежан је за цео 
такмичарски простор. Његова надлежност обухвата период и простор од 
уласка такмичара и осталих службених лица у изолацијону зону до њиховог 
напуштања такмичарске зоне испред вештачке стене. Главни судија 
такмичења има све надлежности над свим аспектима одржавања такмичења. 

Главни судија дужан је да ТК преда: 

 потписан записник са такмичења у року од 5 дана у оргиналу а у 
електронској форми дан после такмичења.  

 Извештај о сваком судији смера или помоћном судији који је у систему 
едукације   
и  мониторинга.  

Главни судија може обавњати и функцију судије смера када се за то укаже 
потреба(сукоб интереса судије смера нпр).  

Поред тога на самом такмичењу главни судија : 
 Заједно са судијом смера, својим потписом оверава резултате 

такмичења.   
 Прима, одлучује и писмено одговара на жалбе такмичара.  

Судија смера одређује резултате такмичара односно могућу 
дисквалификацију. Судија смера такође подучава екипу која ради на његовом 
смеру (осигуравалац, видео техничар) о свим правилима који се тичу његовог 
рада. 

Судијска комисија доставља списак лиценцираних судија и судија који су у 
поступку обуке односно мониторинга такмичарској комисији Савеза. 

Е6)  
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Дужности главног постављача такмичарских смерова су следеће: 
 Дизајнирање смерова поставање хватова и друге сигурносне опреме на 

смер и то на начин и у складу са техничким и сигурносним 
стандардима;  

 Поправка постојећег смера као и чишћење смера по захтеву судије 
смера;  

 Усклађивање рада екипе за постављање и одржавање такмичарских 
смерова;  

 Дизајн,постављање и одржавање вешташке стене за загревање у 
изолационој зони;  

 Цртање (снимање) такмичарског смера са мерењем односно 
обележавањем висина хватова;  

 Саветовање Главног судије о времену неопходном за успон на 
конкретном смеру;  

 Саветовање Главног судије такмичења о томе дали први комплет 
треба да буде укопчан пре почетка успона;  

 Саветовање Члавног судије такмичења у вези са способношћу 
осигураваоца при успону.  

 Одговоран је за све аспекте безбедности при успону на вештачкој 
стени. 

Комисија Постављача такмичарски смерова (ако постоји) доставља ТК списак 
лиценцираних постављача такмичарских смерова.(Ако комисија не постоји 
овај посао спроводи ТК до формирања поменуте комисије).  

Е7) 

Главни судија са Главим постављачем такмичарских смерова (као 
саветником) прегледава сваки од постављених смерова и даје дозволу за 
почетак успона односно такмичења. 

Е8) 

Уколико се истовремено такмичи на више смерова сваки смер мора имати 
судију, осигураваоца и видео техничара. 

Е9) 
Организатор мора у односу на бр. пријављених такмичара предвидети 
довољан бр. чланова руководства који ће се међусобно мењати у случају 
замора. 

Е10) 

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

Е11) 

Контролор Савеза је именовано лице од стране ТК које одмах по распису 
проверава организатора дали испуњава све неопходне услове за успешно 
организовање такмичења. 

Контролор Савеза одређен за мониторинг организатора подноси извештај у 
прописаној форми ТК која на основу извештаја дозвољава Распис за 
конкретно такмичење. Контролор Савеза је и делегат на такмичењу са 
задатком провере спровођења такмичења а ради верификације постигнути 
резултата и преузетих обавеза организатора. 

Контролор Савеза саставља извежтај на прописаном обрасцу а на основу 
унапред утврђених критеријума оцењује такмичење. Извешђтај предаје ТК 
савеза. 
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Контролор Савеза је службено лице Савеза које се именује од стране ТК за 
сваки спортски догађај у интересу Савеза. 

Ж – ПОСТУПАК  ЖАЛБЕ 

Ж1) 

Жалбе могу бити у усменом и писменом облику. 

Ж2) 

У случају жалбе председник судијског жирија формира жири за жалбе који се 
састоји од Главног судије и по могућности судије смера који није повезан са 
случајем. Одлука се доноси у што краћем року – зависно од ситуације 
(могућност консултовања видео записа и сл). Одлука жирија је коначна. 

Ж3) 

Жалба на резултате појединог круга такмичења подноси се најкасније 30 
минута по објављивању резултата. Жалба мора бити у писаном облику. 
Одговор на жалбу мора бити у писаном облику. 

Ж4)  
Незадовољни одлуком по жалби жале се ТК Савеза. 
Даљи поступак регулисан је посебним Прописом о жалбама Савеза. 

З) ДИСКРИМИНАЦИЈА 

З1) 

Најстрожије је забрањен сваки облик дискриминације по полу и узрасту сви 
морају имати исте услове без права на повлашћен или специјални положај.



ТАКМИЧАРСКА ПРАВИЛА 

Х - Тежинско пењање 
Опште одредбе Такмичење за национално првенство у дисциплини 
тежинско пењање може бити: 

 Двокружно, два круга квалификација и финала  
 Једнокружно а случај да се у половини пријављених такмичарских 

категорија пријави мање од 8 такмичара по категорији  

У оба случаја пење се најмање три смера.  

Код млађих категорија такмичење се одвија само у једном кругу (о изузетку 
одлучује ТК). 

Код старије категорије С-Б такмичење се одвија само у једном кругу (о 
изузетку одлучује ТК). 

По типу ова пењања могу бити „на поглед“ – „као први“ и „флеш“ 

Код пењања на „флеш“ распоред пењања одређује се на следећи начин. 

После доделе стартних бројева случајном генерисањем бројева први смер 
пење најнижи стартни број у категорији. 

Други смер први пење највиши стартни број па тако редом уназад, стим што 
почетак пењања другог смера почиње 15 минута по окончању пењања на 
првом смеру. 

Трећи смер почиње да пење као први такмичар са средњим такмичарским 
бројем али не пре 15 минута од момента кад је имао последњи успон. 

Х1) 

Такмичарско подручје испод стене мора бити одвојено од простора за 
гледаоце. У њему се могу задржавати само чланови руководства такмичења и 
такмичари у време посматрања смера и наступа. 

Х2) 

Вођство такмичења мора обезбедити да такмичар није ометан у време 
припреме и извођења успона (ред у сали, који омогућава комуникацију судија 
и осигуравача са такмичарем и кад је он високо на стени, посебно треба 
обратити пажњу на то да музика са разгласа не буде прегласна). 

Х3) 

У случају да такмичар у време наступа прими информацију о успону, за коју 
главни судија или судија смера мисли да му је битно помогла при успону, 
успон може да се прекине, а као резултат узима се попета висина до тог 
тренутка. 

Х4) 

Такмичар је успешно комплетирао смер кад закопча све комплете у смеру 
(укључујући последњи комплет на врху смера). Последњи комплет се 
укопчава као и сви други комплети на смеру тј. без хватања комплета да би се 
на њега пренела тежина. 



22 
 

Х5) 

При пењању уз осигуравање одозго (топ-ропе), такмичар је успешно 
комплетирао смер ако држи последњи хват у смеру са обе руке. Тај хват мора 
бити посебно обележен. Уже за топ-ропе мора бити на врху закопчано на два 
места. На оба места морају бити карабинери са матицом постављени тако да 
је онемогућено увртање ужета. Карабинер са матицом може бити укопчан у 
гуртну која је малим карабинером укопчана у плочицу - сидриште. 

Сматра се да такмичар држи хват ако било којим делом тела има контакт 
минимум три секунде и судија суди топ. 

Х6) 

Код пењања „на поглед“, после завршеног наступа такмичар мора одмах 
напустити такмичарско подручје. Забрањује се и мора бити онемогућено 
враћање такмичара у транзитну, изолациону зону или зону техничког 
инцидента. 

Х7)  
Такмичарски смер мора бити минимум:  

 за старије категорије  2,5м широк, 10м висок, 13м дуг са 2.5 превиса, 
 за јуниорске и кадетске категорије: 2,5м широк, 8м висок, 11м 

дуг са 2 модносно 1м превиса за категарију деце, 
 за дечије категорије: 2,5м широк, 8м висок, 11м дуг са 1м 

превиса,  
 Такмичарски смер мора бити на равној стени. 

У случају мањих одступања (само у једном од горе наведених елемената и не 
више од 20%) од наведених димензија, ТК има право (нарочито у случају 
недовољног броја такмичења) да додели организацију такмичења 
заинтеросованом организатору.  

О уступању организације и на таквим стенама, са тим аномалијама 
организатор мора у распису за такмичење обавестити учеснике о такмичењу.  

Х8) 

Ако граница смера није очигледна (ивица стене) иста мора бити видно 
означена. Између хватова и границе смера мора постојати неутрална зона 
(бар 0.5м широка без хватишта). Границе смера и недозвоњена места морају 
бити означена црвеном траком или бојом. 

Х9) 

Главни судија са судијом смера и постављачем смера проверава скицу смера, 
безбедност, положај видео камере и одређује максимално време пењања. 

Х10) 

Такмичарски смерови морају бити тако обезбеђени да омогућавају потпуну 
безбедност пењача. Пад на тло не сме бити могућ након 1. укопчавања. Кад је 
то потребно, први комплет може бити укопчан – о чему одлучује главни 
судија. Распоред комплета на смеру мора бити такав да обезбеђује безбедан 
пад при испадању са смера. 

Забрањено је продужавање комплета другим комплетом већ то мора бити 
учињено другом гуртном неопходне дужине. 

Испод стене (на месту улаза) су обавезне струњаче или прикладна простирка. 
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Х11) 

Главни судија са постављачем смера одређује време пењања. О томе 
обавештава такмичаре непосредно пре посматрања смера. 

Време пењања тече од тренутка кад такмичар ступи у такмичарски простор 
до краја успона. Такмичар мора почети са пењањем 40 секунди од ступања у 
такмичарски простор. О истеку тог времена упозорава га мерилац времена 10 
сек. пре истека. 

Уколико се такмичар увезује под стеном, главни судија може дозволити да се 
са мерењем времена почне по завршетку увезивања на знак судије смера. 

Х12) 

Судија смера информише такмичара о истеку времена (јасно и гласно) и то: 
„Стоп“ 

Х13) 

Посматрање смера може трајати до 6 минута и мора се завршити најмање 5 
мин пре почетка такмичења. 

За време посматрања смера обавезна је демонстрација пењања коју 
организује Главни постављач такмицарског смера за случај пењања на 
„флеш“. 

Простор за посматрање мора бити ограђен (део такмичарског подручја) и 
посматрање је дозвољено само из тог простора.  

Комуникација са гледаоцима није дозвољена. 

При посматрању смера забрањено је пењати се (на столове, мердевине, 
столице и остало) ради бољег прегледа. 
 
За коректност посматрања смера брине се руководство такмичења. 

Код млађих категорија и то кадете и децу, при посматрању смера може им 
помагати тренер, ако се тиме не крши правило пењања на поглед. 
 

Посматрање смера није обавезно. 

Х14) 

Било какве измене на смеру после посматрања нису дозвољене. (измена 
хватова или комплета). Уколико до тога ипак дође, такмичарима се мора 
обезбедити још једно посматрање смера. 

Х15) 

Након посматрања смера, такмичари се враћају у изолациону зону, а прва 
двојица који наступају остају у транзитној зони (ако је посматрање 
непосредно пре почетка такмичења) где чекају до наступа. Из изолационе и 
транзитне зоне не сме се видети такмичарско подручје.  

Х16) 

Особе у изолационој зони могу у изолациону зону пустити (у складу са 
могућностима) по једну особу (тренера) за сваког такмичара. Та особа мора 
ући у изолациону зону заједно са такмичаром и ако је напусти не може се у 
њу више враћати. Забрањено је у изолационој зони користити било каква 
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средства комуникације . 

Х17) 

Препоручује односно неопходно је да у изолационој зони буду обезбеђени 
следећи услови за загревање и чекање: 
 

- стена за пењање мин 20м2 површине  
- струњаче  
- вода за пиће   
- ВЦ  

Х18) 

Док претходни такмичар пење, наредни такмичар се доводи из изолационе у 
транзитну зону. Ту се увезује, обује и спреми за пењање. На знак судије мора 
бити спреман за наступ. 

Х19) 

Сваки такмичар може да користи опрему по свом избору (појас, пењачице). 
Опрема мора бити у складу са ИФСЦ прописима. Такмичари морају наступати 
у спортском дресу. 

Х20) 

Такмичар користи уже (сингле ропе) које обезбеђује организатор. У случају 
да се користи више ужади – она морају бити истих карактеристика на датом 
смеру како би сви такмичари имали исте услове. Увезивање се врши 
искључиво чвором „осмица“ додатни сигурносни чвор није обавезан. 

Х21) 

При пењању на топ-ропе, уже се мора закопчати карабинером са 
матицом. Такмичари се могу укопчавати у појас са два карабинера 
са матицом. 

Х22) 

О чишћењу хватишта у току такмичења одлучуе судија смера а одлуку 
спроводи уређивач смера. 

Х23)  
Пењач сме у току пењања да отпењава, али не сме дотаћи под. 

Х24) 

Осигуравалац мора осигуравати са примереном опремом, одобреном од 
Савеза. Дозвољено је користити било који уређај за осигуравање као нпр. 
осмицу, пуж. На такмичењу у тежинском пењању забрањено је користити 
Гри-Гри. 

Главни судија има коначну реч код избора опреме за осигуравање. 

Непотребно затезање ужета са стране осигураваоца може бити разлог 
техничког инцидента. 

Кад такмичар заврши пењање, осигуравалац га пажљиво спушта на земљу. 

Х25)  
а) 
У току успона, такмичар мора укопчати све комплете у правилном 
распореду (први,други, трећи…), при чему уже мора ићи у складу са 
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смером који се пење. Доњи карабинери на комплетима морају бити 
правилно окренути. 
б) 
Пењач мора укопчати уже пре него што целим телом пређе доњи 
карабинер у правцу осе смера, или ако може да укопча карабинер без 
пењања уназад (отпењавања). Под отпењавањем се подразумева да је 
пењач са обе руке пустио хватове које је претходно држао, да би се 
вратио с обзиром на правац осе смера ради укопчавања. Ако пењач 
прекрши ово правило, биће заустављен и досудиће му се достигнута 
висина. 

ц) 
У посебним ситуацијама због безбедности, на смеру може бити 
одређено да се неки комплет мора укопчати пре или са тачно 
одређеног хвата. Тај хват мора бити обележен и такмичари морају на 
то бити изричито упозорени у изолационој зони и за време 
посматрања смера. Судија смера може такође због безбедности 
наредити пењачу да се одмах укопча, гласно и јасно “Укопчај”. Ако 
пењач занемари ту команду, биће заустављен и биће му досуђена 
висина достигнута у тренутку дате команде. 
д) 
Пењање уназад (отпењавање) је иначе дозвољено у току успона, сем 
ако се не коси са правилом Х25б, и ако пењач не дотаке тло-под. 
е) 
Пењачу који је погрешно укопчао (прекопчао) један од комплета, судја 
смера мора да сигнализира, јасно и гласно: “Прекопчавање!”. Пењачу 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, биће заустављен и досуђује му се висина достигнута у 
тренутку опомене. 

Х26) 

Такмичар у току успона сме користити хватишта, рељефе и све остало осим 
техничких детаља као што су: шрафови, плочице, разне рупе на стени, 
комплети и уже. 

О свим таквим детаљима који су остали на смеру такмичари морају бити 
изричито обавештени за време посматрања смера и таква места морају бити 
обележена црвеном бојом. 

Смерови које пењу поготово деца и кадети морају бити “очишћена” од свих 
предмета који се сматрају недозвољеним при напредовању или опасним. 

Х27) 

Висина сваког хватишта мора бити одређена пре такмичења и означена на 
скици смера. Уколико је могуће хватање за рељеф, велике дугачке хватове 
или слично, то се такође може унети у скицу смера и доделити висина. 
 

Скицу смера прави постављач, а проверавају је судија смера и гл. судија. 

Скица садржи податке о броју хватова односно судећим висинама, осну 
дужину смера и дужину превиса. Дужина превиса је дужина хоризонталне 
пројекције осовине смера односно најдуже нормално удаљенје успона у 
односу на стартну тачку смера-прво газиште. 

Скица смера мора бити готова 45 минута пре почетка такмичења - првог 
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успoна на смеру. 

Х28) 

Достигнута висина (резултат) се одређује на следећи начин: 

 ако такмичар држи (задржи) хват А, досуђује се висина тог хвата А. 

 ако такмичар држи (задржи) хват А и изведе користан покрет у правцу 
следећег хвата Б, али га не дохвати, досуђује се висина А+ (А.25) 

 ако такмичар држи (задржи) хват А и дотакне следећи хват Б, досуђује се 
висина А+ (А.25) 

Достигнута висина (највиша тачка успона) се у случају пречке одређује у 
односу на осу смера. 

Х29) 

Хват се сматра “држаним” ако је по мишљењу судија такмичар пренео тежину 
на хват, употребио хват да подигне тело макар и на кратко, или ако га 
такмичар држи у трајању од 3 секунде и без очигледног преношења тежине 
на тај хват, односно ако је држећи хват исконтролисао замах тела пре пада. 

Као користан покрет сматраће се пењачки покрет у правцу неког од следећих 
хватова у смеру (неће се рачунати покрет направљен након или у тренутку 
губљења ослонца на претходном држаном хвату, као ни покрет за одржавање 
равнотеже и слично) 

Код дотакнутог хвата, уобзир ће се узети само употребљиви део хвата. Ово се 
посебно односи на велике хватове (двоструке, сталагтите итд.) 

Код ситуација где се одлучује о првом месту, да би се избегло суперфинале 
или дељење места, судијски жири може при прегледању видео материјала 
директно да упореди наступ два или више такмичара и да накнадно коригује 
досуђене висине. 

Одлука да ли је такмичар држао хват или га је дотакао, као и да ли је покрет 
био користан за напредовање у искључивој је надлежности судијског жирија. 

Х30) 

Резултат мора бити објављен (на разгласу или огласној табли) одмах пошто 
је досуђен. 

Х31)  
Такмичар ће бити заустављен и досуђена достигнута висина у следећим 
случајевима:  

1. - пада;  
2. -  прекорачења времена одређеног за успон;  
3. – не укопчаног комплета, погрешног редоследа укопчавања комплета 

или неправилно укопчаног комплета (види тачку Х25)  
4. - употребе не дозвољених средстава за напредовање,   
5. - *прекорачења границе смера   
6. - *поновног додиривања тла  
7. - *информације добијене у току успона  

 
*Ако такмичар није одмах заустављен након ових грешака, касније му се не 
може умањити висина због њих. 
У осталим примерима прекршаја, судије могу утврдити грешку 



27 
 

прегледавањем видео материјала . 

Х32) 

У случају да у финалу од два до четири такмичара достигну исту висину, 
одлучује резултат претходног круга такмичења.  

Ако су и они исти, места се деле, осим у случају првог места кад се организује 
суперфинале.  

У изузетним случајевима главни судија може да одлучи да се суперфинале 
неће одржати.  

Х32а) 

Суперфинале за старије узрасне категорије се може одржати на начин да се 
поново пење финални смер уз мерење времена. У случају истог резултата у 
суперфиналу, победник се одређује на основу најкраћег времена утрошеног 
за успон. 

Овакав начин одржавања суперфинала се мора најавити пре такмичења у 
Распису такмичења. 

Х32б) 

Супер финале за млађе категорије може се одржати на начин да се поново 
пење смер најтежи смер или потпуно нови смер који одабере Главни 
постављач смерова. У случају истог резултата у суперфиналу, победник се 
одређује на основу најкраћег времена утрошеног за успон. 

Овакав начин одржавања суперфинала се мора најавити пре такмичења у 
Распису такмичења. 

Х33) 

У случају техничког инцидента (окретање или пуцање хвата, окренутог 
карабинера или било каквог ометања такмичара у току успона) такмичар 
може: 

А – наставити успон 
Б – захтевати да пење поново. 

Ако такмичар настави успон, губи право техничког инцидента. Ако изабере 
да понови успон, захтева одобрење од судије смера, који захтев одобри или 
одбије. 

Ако се такмичару одобри поновни успон, може га поновити након једног до 
пет такмичара који следе. Ако иза њега нема (или има мање од пет) 
такмичара, уместо недостајућих такмичара даје му се пола максималног 
времена за успон по сваком од њих. 

До поновног покушаја, такмичар се налази у зони техничког инцидента која 
је одвојена од транзитне и изолацион зоне. Из зоне техничког инцидента се 
не сме видети смер, а забрањен је приступ у изолациону зону. 

У случају понављања успона, узима се бољи резултат. 

Х34) 

У случају одломљеног хвата, постављач намешта исти или одговарајучи хват. 
Ако је то немогуће, такмичење се прекида и понавља се круг такмичења о 
овоме одлучују постављач и главни судија. 
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Х35) 
Главни судија може привремено да прекине такмичење ако су неки 
такмичари ометени у току успона због временских прилика. (сунце, јак ветар, 
киша) 

Х36) 

Рок за жалбу је 10 минута од објављивања постигнутог резултата (усмена 
најава жалбе) или одмх по завшетку такмичарског круга и објављивању 
резултата за тај круг. Најава жалбе се сматра као да је поднета жалба. 

Такмичар-тренер такмичара-службено лице клуба на обрасцу унапред 
припремљеном од стране судијског жирија улаже писмену жалбу главном 
судији. 

Жалба се одмах разматра ако је то могуће или непосредно по завршетку 
круга такмичења прегледавањем видео снимка . 

Одлука главног судије је коначна и такмичар је добија у 
писменом облику. Такмичар је дужан сам да дође по одговор. 

За жалбу главном судији се плаћа такса у износу три стартнине. 

У случају позитивног решења она се враћа такмичару, у противном иде у касу 
организатора. Судија о наплаћеној такси издаје потврду такмичару. 

Ако се такмичар или његов заступник (тренер, вођа екипе итд.) не слаже са 
одлуком главног судије, он може на дан такмичења да најави жалбу ТК СПСС 
и плати таксу од 5000 дин. 

Главни судија је у обавези да у записнику наведе најаву жалбе. У том случају, 
организатор мора видео запис (оргинал) са спорним моментом дати главном 
судији запечаћен у амбалажи припремљеној од стране СПСС. 

Видео запис-касета се враћа по завршетку жалбеног поступка. 

Судијска комисија на жалбу даје писмено мишљење, а коначна одлука се 
доноси на седници ТК СПСС. 

Незадовољан учесник у процесу може се обратити одговарајућој 
Арбитражној комисији ССС према предвиђеној процедури ССС. 

Видео материјал је саставни део односно прилог судијском записнику. 

Х37) 

Примедбе на рад организатора, судија и друга запажања сваки такмичар-вођа 
клуба учесника такмичења може писмено да упути ТК односно Делегату-
контролору ТК Савеза. 

Х38) 

По закључењу такмичења (које се завршава доделом признања), још пола 
сата је забрањено пењати такмичарске смерове. 

И) БОДОВАЊЕ 

И1) 

Рангирање у квалификационим смеровима врши се према следећој формули 
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(трећи корен производа три пласмана) ³√ п1 х п2 х п3 где је п1 пласман на 
првом смеру , п2 пласман на другом смеру и п3 пласман на трећем смеру ако 
има два круга тада је други корен производа пласмана на два круга. За случај 
деобе места у неком кругу-смеру сваки од такмичара добија просечан број 
поена за тај круг (нпр четворо њих дели прво место сваки ће добити 
(1+2+3+4)/4=2.5 бодова ѕа тај круг). 

И2.1) 

Такмичења за државно првенство бодују се по систему светског купа тако да 
освојено место на поједином такмичењу (колу) доносе следећи број бодова: 

1--100  11--31 21--10  
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 

У случају дељења места, сви такмичари који деле место добијају виши број 
бодова (нпр. ако више такмичара дели 2. место – сви добијају 80 бодова) 

Напомена: Извод из Правилника о категоризацији спортиста 
 

Члан 8. 

 

Категоризација спортиста врши се једном годишње, а на основу резултата које у 

претходној години спортисти остваре до 31. децембра. 

 

Наведена звања спортисти ће остварити на Балканском првенству уколико на 

њему учествује пет и више земаља, односно ако у спортској 

дисциплини/категорији учествује осам и више спортиста из различитих земаља, 

као и на Првенству Србије, на којем учествује осам и више клубова са осам и 

више спортиста из различитих клубова у дисциплини/категорији. 

И3) 

Према броју одржаних кола државног првенства за коначан пласма 
вредноваће се следећи број такмичења: 

Ако је одржано 5, 6 или 7 такмичења за коначан пласма вредноваће се 5 
најбоља резултата; Ако је одржано 3 или 4 такмичења за коначан пласма 
вредноваће се 3 најбоља резултата; 

Ако су била одржана мање од 3 такмичења, неће се доделити наслов 
државног првака. 



30 
 

И4) 

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: 
 

1. такмичар који има већи број првих места је бољи  
2. ако је број првих места исти, гледа се број других места, затим трећих 
итд. 

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. 

Ј) Упоредни смерови 

Ј1) 

Ако је број пријављених у мушкој конкуренцији већи од 35, организатор 
може за квалификације поставити два смера приближно исте тежине. 

Ј2) 

Који смер ће пењати поједини пењач одлучује се жребом. 

Ј3)  
Жребање се обавља тако да на оба смера наступа једнак број такмичара (или 
за један различито у случају непарног броја пријављених) 

Ј4) 

Такмичари се поделе у две групе са подједнаким бројем тренутно најбоље 
уврштених такмичара. Од тога иду 1. 4. 5. 8. и 9. у једну групу, а 2. 3. 6. 7. и 10 у 
другу групу.  

Ј5) 

Која група ће пењати који смер извлачи се жребом. 

К) Привилегија најбољих десет 

К1) 
Најбољих десет такмичара у апсолутној мушкој и женској конкуренцији у 
квалификацијама наступа пре осталих такмичара. 

К2) 

На првом такмичењу у години привилегованих најбољих десет је то првих 
десет пласираних прошле године, на следећим такмичењима је то првих 
десет по тренутном поретку. 

Л) Записник са такмичења 

Л1)  
Записник садржи следеће делове: 

1. све резултате такмичења (квалификације, финале, суперфинале) 
2. у случају приговора, прилог 
3. списак свих прекшаја овог правилника, 
4. кратку оцену такмичења (организација, бр. гледалаца, присутност 

медија) 
5. оцену рада руководства такмичења, нарочито грешке судија и 
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постављача смерова, 
6. жалбе такмичара и одговоре судија на исте 
7. скице смерова оверене од стране потављача и главног судије; 
8. видео материјал. 

Л2) 

Веродостојност сваког дела записника (сем притужби) потврђује главни 
судија својим потписом. 

Л3) 

Главни судија доноси или шаље поштом записник у Савез, најкасније 5 дана 
по завршетку такмичења а следећег дана у електронској форми. 

Л4)  
На листу (рачунарском испису) с резултатима такмичења мора бити 
наведено: 

 - назив место и датум такмичења  
 -ознаке смерова: мушки/женски, квалификације /финале/ 

суперфинале, леви/десни смер, старосна категорија и постављач 
смера,  

За сваког такмичара посебно:  
1- пласман 
2- име и презиме 
3- клуб 
4- достигнута висина 
5- име и презиме судије смера и потпис 
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ТАКМИЧЕЊИМА У БОЛДЕРИНГУ 

1. Увод 

Правилник вреди заједно са алинејама А,Б,В,Г,Д,Ђ,Е,Ј,К ПРАВИЛНИКА О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СУЂЕЊУ НА ТАКМИЧЕЊИМА ЗА ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У 
СПОРТСКОМ ПЕЊАЊУ. 

2. Општа правила 

2.1. 

Болдер такмичење сачињава више кратких смерова који се зову болдер 
проблеми. Сви болдер проблеми се пењу без осигурања ужетом. 

Сваки болдер проблем може имати највише 12 хватова за руке, најчешће 
имају 4 до 8 хватова за руке. 

2.2. 

При сваком болдер проблему доскочиште мора бити добро обезбеђено 
струњачама. Задатак постављача смера је да усклади величину и положај 
струњача на доскочишту. Доскочиште испод болдер проблема мора бити 
компактно односно површина доскочишта таква да онемугућава пропадање 
кроз доскочиште (између струњача). Струњаче доскочишта морају бити у 
нивоу и спојеви морају бити покривени. Доскочиште мора прегледати главни 
судија и у сагласности с постављачем одобрити почетак такмичења. 

2.3. 

Болдер такмичење може бити састављено од једног или два круга такмичења 
(квалификације и финале). 

У случају не предвиђених околности (временски услови) може се један круг 
такмичења одложити или отказати, као и смањити број болдер проблема у 
неком кругу такмичења. Овакве одлуке су у надлежности главног судије. 

2.4. 

У сваком кругу болдер такмичења број болдер проблема не сме бити мањи од 
4 ни већи од 8-10(код сениора у квалификацијама). 

2.5. 

Висина смера из сигурносних разлога не сме бити виша од 3м од струњаче па 
до најнижег дела тела пењача када се држи највиши хват, за категорије деце 
и кадете та висина је 2м. Из сигрносних разлога не смеју се постављати 
задаци са скоковима на доле. 

2.6. 

Сваки болдер проблем суди посебан судија ког одређује Главни судија 
такмичења према предвиђеној процедури. 

2.7. 

Почетни положај мора имати две означене фиксне тачке за ноге. Почетне 
тачке свих проблема морају бити означене недвосмислено на исти начин и не 
смеју бити означени црвеном бојом. Постављач смера може такође да одлучи 
којом руком ће такмичар држати који од почетних хватова (хват за леву и 
десну руку). 

2.8. 

Пењач добија бонус (зона) за држање одређеног хвата на проблему. Тај хват 
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мора бити означен другом бојом као и почетни хватови, али не црвеном. Тај 
хват одређује постављач смера. Судија смера суди одмах рекавши „БОНУС“ 
или „ЗОНА“. Сматра се да је пењач попео зону и за случај да је успешно попео 
смер не користећи хват означен као зона. 

2.9. 

Последњи хват проблема мора бити обележен истом бојом као и почетни 
хватови (фиксне тачке). У неким случајевима се проблем може успешно 
завршити у стојећем положају на врху проблема. 

2.10.  
Ако је то неопходно, могу се црвеном линијом означити границе проблема. 

2.11. 

Ознаке употребљене у тачкама 2.7 до 2.10 морају бити исте у току целог 
такмичења и на свим проблемима.  

Пример ознаке мора бити показан на стени за загрејавање у изолационој 
зони. 

3. Посматрање смера 

3.1. 

За посматрање болдер проблема се не одређује посебно време, већ се 
посматрање обавља у току времена које пењач има на располагању за успон. 

3.2. 

За време посматрања смера, такмичар мора остати унутар за то одређеног 
простора. Пењачу је забрањена комуникација са особама ван простора за 
посматрање-пењање. Ако му је потребно неко појашњење, може да 
комуницира једино са судијом. 

3.3 

При посматрању смера забрањено је пењати се (на столове, мердевине, 
столице и остало) и скакати ради бољег прегледа. 

При посматрању смера забрањено је додиривати хватове и рељефе који нису 
означени као старт. 

За свако кршење овог правила такмичару се уписује да је без успеха покушао 
да попне одређени проблем. 

4. Ток болдер такмичења 

Такмичење „на поглед“  

4.1. 

За државно првенство спроводи се по правилу „на поглед“ за категорије 
Сениора приликом пријавњивања до 15 такмичара 
У оквиру сваког круга такмичења, такмичар мора покушати да попне 
одређини број проблема. После сваког проблема, такмичар има на 
располагању одмор у трајању времена које је имао за проблем. Број проблема 
и њихов редослед морају бити истакнути на скици у изолационој зони пре 
почетка сваког круга такмичења. Сваки проблем мора имати видно обележен 
простор за посматрање. С тог простора не сме се видети ниједан други 
проблем. 
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4.2. 

Сваки проблем мора имати унапред одређено време за које такмичар може 
покушати да га попне. За то време такмичар може направити неограничен 
број покушаја. У једном кругу такмичења, време за решавање сваког 
проблема је једнако. Време не сме бити краће од 4 ни дуже од 8 минута по 
проблему и одређује га Главни судија. 

4.3. 

Почетак и крај сваког периода за пењање мора бити најављен јасним и 
довољно гласним сигналом. На тај сигнал пењачи који пењу морају престати 
с пењањем и отићи у простор за одмор, из кога се не сме видети ниједан од 
проблема. Пењач коме је истекло време за одмор, мора на сигнал прићи 
пењању следећег проблема. 

4.4.  
Један покушај се рачуна кад пењач подигне последњи део тела са тла. 

4.5.  
Последњи минут за решавање проблема мора бити најављен посебним 
сигналом. 

4.6. 

Такмичари могу сами да очисте хватишта која могу да дохвате. За ту сврху 
користе се четке које обезбеђује организатор и морају бити приступачне на 
сваком проблему. Није дозвољен било који други начин чишћења хватова. 

4.7. 

Употребу било које друге супстанце за сушење руку сем магнезијума може да 
одобри само главни судија у договору с организатором. 

Такмичење „на поглед финале“ 

4.8. 

Државно првенство спроводи се по правилу „на поглед финале“ за категорије 
Сениори, док  Јуниори и Кадети и Деца овај вид пењања пењу у суперфиналу. 

Сваки болдер проблем у финалу  такмичари пењу  по обрнутом редоследу из 
квалификација (први смер пење последњи, шести такмичар који је ушао у 
финале). 

Када такмичар заврши пењање првог смера враћа се у засебну изолацију 
односно не враћа се у изолацијону зону из које је дошао и следећи такмичар 
одмах почиње да пење исти смер. 

Када сви такмичари заврше пењање на смеру број један, сви такмичари 
прелазе на следећи смер. 

4.9) 

У оквиру сваког круга такмичења, такмичар мора покушати да попне 
одређини проблем. После сваког проблема, такмичар има на располагању 
одмор. Број проблема и њихов редослед морају бити истакнути на скици у 
изолационој зони пре почетка сваког круга такмичења. Сваки проблем мора 
имати видно обележен простор за посматрање. 

4.10. 

Сваки проблем мора имати унапред одређено време за које такмичар може 
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покушати да га попне. За то време такмичар може направити неограничен 
број покушаја. У финалном кругу такмичења, време за решавање сваког 
проблема је једнако и износи 4 минута. 

4.11 

Почетак и крај сваког периода за пењање мора бити најављен јасним и 
довољно гласним сигналом. На тај сигнал пењач који пење мора престати с 
пењањем и отићи у простор за одмор. 

Такмичење „флеш“ 

4.12. 

Такмичење на „флеш“ предвиђено је за млађе категорије (квалификације) и 
за категорију С-Б a обавезно за категорију Деца. 

Млађе категорије и сениори могу уз сагласност ТК а на захтев организатора 
да се такмиче на „флеш“ односно може се користити систем „слободног 
избора“ тзв „Пецен систем“.Такмичари сами бирају смер који ће пењати, на 
одабраном смеру формира се ред од заинтересованих такмичара који по 
(успешном или неуспешном) покушају иду у следећи или исти ред. На основу 
броја пријављених такмичара и броја расположивих смерова организатор 
одређује број покушаја по смеру и дужину трајања свих покушаја за 
предметну категорију. 

Бар 30% такмичења мора да се одржи на поглед према ТП која се узимају у 
рангирање за коначан пласман. 

Деца пењу једнокружно са решавањем максимално 8 смерова, минимално 6 
смерова. 

У трајању од 1 до 1,5 сати. У случају истог резултата за прво место приређује 
се суперфинале на новом смеру где се пење као на тежинском броје се 
хватови а време пењања ограничава се на четири минута.  

Организатор за остале млађе категорије има на располагању два начина 
пењања и то: 

1. Случај као за децу пењање на „флеш“ једнокружно. У случају истог 
резултата за прво место приређује се суперфинале на новом смеру где 
се пење као на тежинском броје се хватови а време пењања ограничава 
се на четири минута. 

2. Случај пењања на „флеш“ пењу мах 6 проблема у трајању од сат а 
најбоља 4 обрнутим редоследом од пласамана (од 4. до 1.) додатна два 
проблема на поглед. постигнути пласман је коначан. Ово такмичење се 
рачуна у коначном разматрању као такмичење на поглед. 

Организатор за сениоре може организовати квалификације (по одобрењу ТК) 
кад се за такмичење пријави више од 15 такмичара са пењањем на „флеш“ 8-
10 смерова који се пењу највише 120 минута и са организовањем финала „ на 
поглед финале“ у коме не може учествовати више од 6 најбоље рангираних 
такмичара где први пење најслабије пласирани у квалификацијама. 

4.13. 

Све горе наведено мора бити недвосмислено написано у распису 
организатора такмичења.  
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5. Успешан успон 

5.1. 

Успон на болдер проблему сматра се да је успешно решен кад такмичар обема 
рукама ухвати последњи хват и држи две секунде и судија му гласно каже 
„ТОП“. 

5.2. 

Покушај успона је окончан кад се такмичар врати на тло или истекне време 
предвиђено за пењање проблема. 

5.3. 

Такмичар ће бити заустављен ако прекорачи границе проблема или ухвати 
недозвољен хват. 

6. Технички инцидент 

6.1. 

Ако се технички инцидент отклони пре истека времена одређеног за 
решавање, такмичар може да настави са покушајима. У том случају такмичар 
нема право на даље притужбе. Ако такмичар не жели да настави са 
покушајима у временском периоду датом за успон, може поновити покушаје 
по истеку тог круга такмичења. У том случају главни судија ће одлучити како 
да том такмичару дозволи поновне покушаје на том проблему. Такмичару ће 
се дати за покушаје онолико времена колико му је преостало пре него што се 
десио технички инцидент, а најмање два минута. 

6.2. 

Ако се технички инцидент не отклони у времену одређеном за решавање, 
такмичар коме се инцидент десио и онима који пењу после њега, круг се 
прекида, док остали такмичари нормално настављају. Кад се инцидент 
отклони, такмичар коме се инцидент догодио наставља са покушајима и даје 
му се толико времена колико му је било остало пре инцидента, а најмање два 
минута. Затим се наставља са такмичењем на сигнал следећег временског 
периода за решавање проблема. 

6.3. 

У случају техничког инцидента такмичару коме се инцидент десио први 
покушај после отклањања инцидента (броји) рачуна као покушај у ком се 
инцидент десио. 

7. Редослед после сваког круга такмичења 

7.1. 

После сваког круга такмичења редослед такмичара се одређује према 
следећим критеријумима: 

а) број попетих проблема; 
б) укупан број покушаја које је такмичар направио да би те проблеме 
попео; 
ц) укупан број бонус поена ; 
д) укупан број покушаја које је такмичар направио да би добио те 
бонус поене. 

После сваког круга такмичења објављује се резултат најкасније пола сата, 
објава мора бити јасана у виду табеле где се види ко је шта и како попео као и 
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постигнути распоред. Поступак за жалбе је исти као и код тежинског пењања. 

По истеку времена за жалбе резултати су коначни и потписује их Главни 
судија. 

7.2. 

У случају једнаких резултата у финалу, редослед се утврђује на основу 
претходног круга такмичења. Овај начин се не може користити ако су 
такмичари у претходном кругу пењали у различитим групама. 

7.3.Суперфинале: 

Ако се према тачки 7.2 не може добити победник изводи се суперфинале. У 
суперфиналу сваки такмичар има само један покушај, по стартном редоследу 
финала. Такмичар мора започети покушај за 40 секунди и нема додатно 
време за посматрање смера. Резултат се мери по правилима за тежинско 
пењање. Ако у суперфиналу два или више такмичара реше проблем, деле 
прво место. Ако нико од суперфиналиста није дошао до врха смера и 
истовремено два или више такмичара имају исту висину, ти такмичари имају 
на располагању још један покушај и ова процедура се понавља до 6 пута. Ако 
се и тада не одлучи победник, места се деле. 

8 Записник са такмичења 

8.1 

Записник садржи следеће делове: 
 Све резултате такмичења (квалификације, финале, суперфинале) са 

исписаним резултатима по смеровима и коначан резултат 
презентација као списак  

 У случају приговора, прилог  
 Списак свих прекшаја овог правилника,  
 Кратку оцену такмичења (организација, бр. гледалаца, присутност 

медија)  
 Оцену рада руководства такмичења, нарочито грешке судија и 

постављача смерова,  
 Жалбе такмичара и одговоре судија на исте;  
 Скице смерова оверене од стране постављача и главног судије;  
 Видео материјал.  

8.2 

Веродостојност сваког дела записника (сем притужби) потврђује главни 
судија својим потписом. 

8.3 

Главни судија доноси или шаље поштом записник у Савез, најкасније 5 дана 
по завршетку такмичења а следећег дана у електронској форми. 

8.4 

На листу (рачунарском испису) с резултатима такмичења мора бити 
наведено:  

 назив место и датум такмичења  
 ознаке смерова: мушки/женски, квалификације /финале/ 

суперфинале, старосна категорија и постављач смера,  

За сваког такмичара посебно:  
 пласман   
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 име и презиме   
 клуб   
 ситуација са решеним проблемима ,освојени бонуси и топови   
 име и презиме судије смера и потпис  
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ТАКМИЧЕЊИМА У БРЗИНСКОМ ПЕЊАЊУ 
 
Правилник вреди заједно са алинејама А,Б,В,Г,Д,Ђ,Е,Ј ПРАВИЛНИКА О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СУЂЕЊУ НА ТАКМИЧЕЊИМА ЗА ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У 
СПОРТСКОМ ПЕЊАЊУ. 

1. Увод 

1.1. 

Овај правилник вреди заједно с општим правилима правилника о тежинском 
пењању  

2.2. 

На свим тамичењима у брзинском пењању, такмичари се обезбеђују 
осигурањем одозго (топ-ропе). За обезбеђење се користи сингле-ропе.  

3.3. 

Такмичења морају бити састављена из два дела:   
3.3.1. квалификације  
3.3.2. Финални део који се састоји од четвртфинала, полуфинала и 
финала.  
3.3.3. Ако је број такмичара у појединим категоријама мањи од 8 тада 

имамо квалификације , полуфинале и финале.  

2. Такмичарски смерови 

2.1. 

Такмичења се састоје из два смера, који су подједнако дуги, приближне 
тежине и стила. 

2.2. 

Висина такмичарског смера је минимум 8м за млађе категорије категорије 
(стандардно 10 и 15м) Деца и кадети пењу на мах 10м.  

2.3. 

Нагиб стене треба да буде 5º 

2.4. 

Распоред хватова и тип хватова дат је правилником ИФСЦ а и само у том 
случају ако су задовољени и други услови ( прописана опрема за мерење 
времена) постигнута времена се вреднују као званична у смислу „ Државног 
рекорда“ све остало се сматра као локални такмичарски резултат који се 
признаје као резултат кола у смислу рангирања пењача. 

2.5. 

Распоред хватова за млађе категорије мора бити прилагођен узрасту 
такмичара да би успешно савладали смер нормално напредујући на смеру 
односно смер мора бит пењив (лак и да није „тежински“). 

2.6. 

На једном пењалишту-вештачкој стени до постављања ИФСЦ признатог 
смера распоред хватова и тежина морају остати исти за свако следеће 
такмичење. 
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2.7. 

Смерови у квалификационом и финалном делу су исти. 

2.8. 

Безбедност:  
 Уже мора бити на врху закопчано на два места. На оба места 

морају бити карабинери са матицом постављени тако да је 
онемогућено увртање ужета. Карабинер са матицом може бити 
укопчан у гуртну која је малим карабинером укопчана у 
плочицу.  

 Прекидач или сензор за прекидање мерења времена на врху 
смера сме бити највише један метар изнад последње тачке за 
обезбеђење и представља висину смера односно мора бити лако 
дохватљив са последњег хвата.  

2.9. 

На смеру осим сидришта не сме бити никакве сувишне опреме (комплети, 
системи, плочице итд.) 

2.10. 

Сидришта морају бити изабране тако да у току успона не ометају или 
угрожавају такмичара. 

2.11. 

Сваког такмичара обезбеђују два осигураваоца (један обезбеђује, а други 
помаже при повлачењу ужета) 

2.12. 

Смерови морају бити постављени тако да се такмичари у суседним 
смеровима не могу међусобно ометати. 

3. Мерење времена 

3.1. 

Тачност при мерењу времена мора бити 0.01секунде.  

3.2. 

Мерење времена врши се (примарно) електронски преко одговарајућег 
компјутерског система и (секундарно) ручно . 

3.3. 

У случају да систем за мерење времена откаже у току пењања, примењује се 
технички инцидент за оба такмичара.  

3.4. 

У случају да се током такмичења појави проблем са примарним мерењем 
који се не може отклонити за дати круг такмичења примењује се 
секундарно-ручно мерење  

3.5. 

При мерењу времена може се дати и додатни сигнал који означава погрешан 
старт. 
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4. Редослед наступа, стартне листе 

4.1. 

Редослед наступа у квалификацијама се одређује жребом. Сваки такмичар 
пење прво смер (1., А) а затим (2., Б), ако је успешно попео први.  

4.2. 

Такмичаре рангирамо на основу збира времена пењања оба смера.  
Такмичар није успешно попео смер ако је:  

1. пао,   
2. прекорачио максимално дозвољено време,   
3. прекорачио границе смера,   
4. користио недозвољене делове стене или техничка помагала,  
5. после почетка пењања дотакао тло било којим делом тела  

4.3. 

Такмичари који нису успешно попели оба смера у квалификацијама 
рангирају се тако да се време за непопети смер “испалом” такмичару даје 
најслабије време постигнуто на том смеру током тог круга такмичења.  

4.4. 

Учешће у финалном делу такмичења:  
 ако је у квалификацијама учествовало 8 или више такмичара, у 

четврт финале финале улази 8  
 ако је у квалификацијама учествовало мање од 8 такмичара, у 

полуфинале улазе 4  
 у финале не улазе такмичари који нису успешно попели оба смера 

без обзира на квоту.  

4.5. 

У финалном делу такмичења, такмичари се такмиче на испадање (с обзиром 
на збир времена пењања оба смера у финалном делу такмичења). 
Такмичари који нису ушли у полуфинале пласирају се на основу збира 
времена пењања оба смера у четвртфиналу.  

4.6. 

Парови такмичара у финалном делу такмичења   
а) ако је у финалном делу 8 такмичара: 
Такмичар који је у квалификацијама б био на 1.месту такмичи се са 
такмичарем на 8.месту / 2. са 7./ 3.са 6./4.са 5 
б) ако је у финалном делу 4 такмичара: 
Такмичар који је био на 1.месту такмичи се са такмичарем на 4.месту 
а такмичар на 2.месту са такмичарем на 3.месту односно овај круг је у 
ствари полуфинални круг. 

4.7. 

Неуспешан успон у финалном делу такмичења: 

4.7.1. 

Четртфинале:  
 такмичар који није успешно попео оба смера се искључује. Ако се 

то догоди у првом смеру, други такмичар из пара, мора успешно 
попети други смер, да би се квалификовао даље  

 Такмичар који је остао без пара у полуфиналу, мора сам у 
полуфиналу попети успешно оба смера да би ушао у финале.  
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4.7.2 

Полуфинале и финале:  
 Такмичар који није успешно попео оба смера се искључује. Ако се 

то догоди у првом смеру, други такмичар из пара, мора успешно 
попети други смер, да би се квалификовао даље  

 Ако оба такмичара у једном од полуфиналних парова не попну 
неки смер, такмиче се још једном за 3. и 4. место. Победник другог 
полуфиналног пара је укупни победник, а други је укупно други.  

 Aко су у полуфиналу сви такмичари неуспешни, понавља се цело 
полуфинале. 

 Ако су три такмичара у полуфиналу неуспешни, њихов пласман се 
одређује на основу времена постигнутог у четвртфиналу. 

 Aко су оба такмичара у финалу неуспешна, финале се понавља 
толико пута док се не одлучи победник. 

4.8. 

Дељење места: 
1. Ако у квалификацијама два или више такмичара деле последња 

места која воде у финални део такмичења, нико од њих се не 
квалификује даље  

2. Ако у четвртфиналу два такмичара деле место, бољи је онај који је 
био бољи у квалификацијама  

3. Ако у полуфиналу или финалу два такмичара деле место, за њих се 
тај круг такмичења понавља.  

4.9. 

Резултати се морају приказати одмах по наступу такмичара на екрану. Ако 
њега нема, могу се објавити на посебној табли. 

4.10. 

Коначни резултати морају садржати времена такмичара из свих кругова 
такмичења. 

5. Посматрање смера 

5.1. 
 
Посматрање смера се одвија као и код тежинског такмичења, непосредно 
после демонстрације пењања смера.  

5.2. 
 
При демонстрацији постављач смера пење смер два пута. Једном полако, а 
други пут такмичарском брзином. 

6. Припрема за пењање и пењање 

6.1. 
 
Такмичари који су успешно попели смер, морају се вратити у узолациону 
зону, где остају до краја квалификација. По објави резултата, 
четвртфиналисти се враћају у изолациону зону (или је уопште не напуштају 
ако је финални део одмах после квалификација)  

6.2. 
 
У финалном делу се такмичари који се квалификују даље, такође после 
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наступа враћају у изолациону зону. 

7. Пењање 

7.1. 
 
На позив судије такмичар заузима стартни положај. Први хват може држати 
једном или обема рукама, једна нога мора бити на тлу а друга може бити на 
првом газишту. 

7.2. 

Кад оба такмичара заузму стартни пожај, судија их пита да ли су спремни. 
Кад оба такмичара то потврде, судија каже “Позор”, а секунду касније даје 
стартни сигнал звучно или рекавши “Старт”. 

7.3. 
 
На стартни сигнал такмичари почињу са пењањем. Такмичар се не може 
жалити на стартни сигнал, осим у случају да је на питање судије “Спремни?”, 
јасно дао одговор  
“Не!” 

7.4. 
Задатак судија је да обезбеде да судије смера и такмичари чују 
стартни сигнал. 7.5. 
У случају погрешног старта, судија смера зауставља оба такмичара. Такмичар 
који два пута погрешно стартује, дисквалификује се.  

7.5. 

Ако се такмичару у финалном делу такмичења деси технички инцидент због 
кога је прекино успон, други такмичар пење даље. Само такмичар коме се 
десио инцидент пење поново сам. 

7.6. 

На врху сваког смера такмичар руком зауставља електронски сат (прекидач 
или сензор). У случају ручног мерења, на врху може бити одговарајући 
звучни или светлосни сигнал. 

8 Записник са такмичења 

8.1 

Записник садржи следеће делове: 
 Све резултате такмичења (квалификације, финале, суперфинале) са 

исписаним резултатима временима пењања;  
 У случају приговора, прилог;  
 Списак свих прекшаја овог правилника;  
 Кратку оцену такмичења (организација, бр. гледалаца, присутност 

медија)  
 Оцену рада руководства такмичења, нарочито грешке судија и 

постављача смерова,  
 Жалбе такмичара и одговоре судија на исте;  
 Скице смерова оверене од стране потављача и главног судије са 

назнашеном коначном висином – дужином смера;  
 Спесификацију опреме за меренје времена.  
 Видео материјал.  
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8.2 
Веродостојност сваког дела записника (сем притужби) потврђује главни 
судија својим потписом. 

8.3 
 
Главни судија доноси или шаље поштом записник у Савез, најкасније 5 дана 
по завршетку такмичења а следећег дана у електронској форми. 

8.4  
На листу (рачунарском испису) с резултатима такмичења мора бити 
наведено:  

 назив место и датум такмичења   
 ознаке смерова: мушки/женски, квалификације/финале/суперфинале, 

старосна категорија и постављач смера,  

8.5. 
За сваког такмичара посебно ако се то не види из записника или на захтев 
матичног клуба:  

 пласман   
 име и презиме   
 клуб   
 име и презиме судије смера и потпис  

8.6. 

Жалба, поступак за жалбе је исти као и код дисциплине тежинско пењање. 

ОБЈАВЛИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ТАКМИЧЕЊА 

1. 

Објављивање и верификовање резултата врше искључиво Главни судија и ТК 
Савеза. 

2. 

Главни судија на такмичењу после свакок круга (квалификација и 
финала) објављује постигнуте резултате. 
Испис постигнутих резултата мора бити у форми коју одрећује ТК. 
Прелиминарна листа резултата истиче се после сваког круга а према 
предвиђеној динамици. 
Ако нема жалби потписом Главног судије постају коначни. После тога 
наставља се следећи круг такмичења према програму или се врши 
проглашење победника и додела признања.. 
 

3. 

ТК Савеза по сагледавању извештаја Главног судије, Контролора 
такмичења и обради најављених жалби на такмичење одмах објављује 
постигнуте резултате на ГЛАСИЛУ Савеза и они постају ЗВАНИЧНИ. 
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ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 

1. 

Главни судија и судија смера су овлашћени да у случају кршења правила или 
недисциплине у току такмичења изрекну следеће мере:  

A. усмена опомена  
B. службена опомена с новчаном казном у висини жутог картона  
C. жути картон   
D. дисквалификација са такмичења са црвеним картоном  

2. 

Жути картон или службену опомену такмичар добија за следеће прекршаје:  
 

A. Мањи прекршај при повратку у изолациону зону након 
посматрања смера по правилу Х13  

B. Мањи прекршај при уласку у смер по правилу Х11  
C. Непослушност према захтеву главног судије или судије смера  
D. Употреба неприкладних речи, псовање и сл.  
E. Недозвољена измена мајице организатора односно непрописно 

ношење опреме,  
F. Недолазак на старт следећег круга такмичења (осим у случају 

оправданог разлога о чему се мора обавестити главни судија. У 
том случају такмичар ће бити рангиран у коначном поретку на 
основу резултата у претходном кругу)  

 
У случају да такмичар добије два жута картона у току последњих 12 месеци, 
дисквалификује се са тог такмичења. 

3. 

Црвени картон и дисквалификацију с такмичења, без других санкција 
такмичар добија за следеће прекршаје:  

A. посматрање смера изван за то одређеног простора ,  
B. непотпуна или неправилна опрема при уласку у смер ,  
C. недозвољено прибављање информација о смеру ,   
D. недозвољено давање информација другом такмичару,  
E. невезивање, развезивање друго озбиљно нарушавање безбедности  

4. 

Црвени картон с дисквалификацијом са текућег и следећег такмичења Савеза 
такмичар добија за следеће прекршаје:  

 
A. Вређање или ометање било које службене особе, посебно ако она 

обавља своју дужност; 
B. Непоштовање упутстава судија или службених представника 

организатора;  
C. Неспортско понашање и употреба непримерених, увредљивих 

или насилних речи и псовање усмерено против службених 
представника Савеза или организатора, представника медија, 
чланова других екипа или гледалаца;  

 
За теже облике наведених прекршаја (нпр. насилничко понашање) главни 
судија има право да о томе писмено обавести ТК која за такав прекршај може 
донети и додатне санкције. 
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5. 

Мере које донесе главни судија у вези са свим прекршајима су коначне. Што је 
брже могуће, главни судија те мере у писменом облику доставља вођи екипе 
кажњеног такмичара (ако њега нема онда самом такмичару) уз навођење 
могуће намере да преда случај на даље решавање у СПСС. Копију са 
подробним образложењем случаја, могућим доказима и препорукама у 
смислу даљих дисциплинских мера главни судија прилаже уз записник са 
такмичења. 

6. 

Представници екипа се третирају исто као и такмичари. У случају да добију 
црвени картон, одстрањују се са тог такмичења. 

7. 

Главни судија је овлаштен да одстрани представнике екипа и друге особе 
које ометају такмичење и уколико је то потребно, да прекине такмичење док 
се његови захтеви не испуне. 
Организатор такмичењја је у обавези да одмах спроведе у дело одлуке по 
претходно наведеном. 

8. 

За добијене дисциплинске казне клубови морају поравнати финансијске 
обавезе по завршетку такмичарске сезоне. У противном не могу добити 
такмичарску лиценцу за следећу сезону. 
Жути картон повлачи новчану казну по усвојеном ценовнику на поћетку 
такмичења. 

ДОПИНГ КОНТРОЛА 
Све активности везане за овај аспект регулисане су посебним правилником 
СПСС 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА СПОРТИСТА 
Вредновање спортских пењача и спортских клубова уредиће се посебним 
правилником који ће бити усклађен са интересима Савеза 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Измену и допуну овог правилника доноси ТК а верификује УО СПСС-а. 
 
 
Овај Такмичарски правилник ступа на снагу од момента верификације од 
стране УО СПСС. 
 
 
Београд, 19.02.2019. године 
 

Преседник ТК СПСС 


