
Извештај са Државног првенства у спортском пењању на природним стенама 2016. 

Прво коло 

 
 

 

Према годишњем плану активности и календару такмичења Комисије за спортско пењање 

Планинарског савеза Србије (КСП) за 2016. годину, у термину 16. и 17. јула 2016, одржано је 

Прво коло Државног првенства у спортском пењању на природним стенама, у дисциплинама 

тежинско и брзинско пењање. Такмичење је одржано на локацији Стари град у Ужицу, одмах 

после првог тунела на градском шеталишту. Организатори овог такмичења су били: Спортско 

пењачки клуб „Стари град“ из Ужица и Комисија за спортско пењање Планинарског савеза 

Србије, под покровитељством Министарства омладине и спорта Републике Србије, док је 

суорганизатор локална самоуправа града Ужица. 

За потребе такмичења опремљено је 20 нових смерова, распоређена у три блока, која су у 

складу са Такмичарским правилником први пут отворени на овом такмичењу. Опремалац 

смерова је био Никола Арежина, уз асистенцију Александра Ђорђевића. Смерови су 

прилагођени такмичењу, али је опремалац мислио и на све категорије осталих пењача који ће 

убудуће посећивати ово пењалиште. Посебна пажња је посвећена тежини смерова за јуниоре, 

јер је овога пута по први пут организовано такмичење и за ту узрасну категорију.  

 

     

 

У складу са актуелним Такмичарским правилником КСП, такмичари су били дужни да 

имају купљену маркицу Планинарског савеза Србије за текућу годину, лекарски преглед 



обављен у овлашћеној установи и звање минимум спортски пењач-приправник. Делегат на 

такмичењу, испред КСП, је био Андраш Богнар који је надгледао регуларност такмичења. 

Такмичење је отворио градски већник, господин Петар Благојевић.  

Учествовало је укупно 33 такмичара, из следећих 8 клубова: ПК „Земун“ из Београда, 

СПК „Гецо“ из Београда, СПК „Вертикал“ из Београда, СК „Трибе“ из Београда, PAEK „Niš“ 

из Ниша, СПК „Пентракс“ из Иђоша, ЖПК „Спартак“ из Суботице и СПК „Стари град“ из 

Ужица.  

   

Резултати такмичења: 
 

Резултати такмичара у дисциплини тежинско пењање за првих 5 места приказани су 

испод, а комплетни резултати у документу у прилогу: 

 

Сениори: 

1. Лука Перуновић  2785,5 

1.Братислав Михајловић  2785,5 

      3. Милош Димић  2535,5 

      4. Немања Чизмић  2035,5 

      5. Милан Томић  1942,6 

 

Сениорке: 

1. Сташа Гејо  4713,1 

2. Јелена Јаковљевић  4213,1 

3. Милица Огњановић  3379,8 

4. Марија Милосављевић  2829,8 

5. Сара Пирнат  2146,4 

 

Старији јуниори: 

1. Радивоје Пуповац  10.000 

 



Старије јуниорке: 

1. Сташа Гејо 13.333 

2. Сара Пирнат 5.333,3 

3. Сабина Клбечек  1.333,3 

 

Јуниори А: 

1. Алекса Јовановић  6.000 

 

Јуниори Б: 

1. Сергеј Жежељ  6.000 

2. Дарио Пеић Гавран 3.000 

 

Јуниорке Б: 

1. Нора Богнар  3583,3 

2. Тара Ристић  2583,3 

3. Мартина Живановић  2083,3 

4. Маја Фабри  1750 

5. Анастасија Кнежевић 1000 

 

Деца (м): 

1. Матеј Кнежевић 7.000 

 

 

Резултати такмичара у дисциплини брзинско пењање за првих 5 места приказани су испод, 

а комплетни резултати у документу у прилогу: 

 

 

Сениори: 

1. Немања Чизмић  22:25 

2. Милош Димић  22:40 

3. Лука Перуновић  23:60 

4. Илија Томић  26:35 

5. Милан Томић  34:15 

 

Сениорке: 

1. Јелена Јаковљевић  25:03 

2. Сташа Гејо  25:10 

3. Милица Огњановић  44:22 

 

Старије јуниорке: 

1. Сташа Гејо  25:10 

 

Јуниори А: 

1. Алекса Јовановић  55:00 

 

Јуниори Б: 

1. Дарио Пеић Гавран  25:07 

2. Сергеј Жежељ  40:40 



 

 Јуниорке Б: 

1. Нора Богнар  30:00 

2. Мартина Живановић  30:10 

3. Тара Ристић  36:04 

4. Маја Фабри 57:80 

 

Деца (м): 

1. Матеј Кнежевић  39:50 

 

             

 

Прво коло Државног првенства у спортском пењању на природним стенама, у 

дисциплинама тежинско и брзинско пењање, је организовано на нивоу. Одржано је на 

атрактивној локацији, на стени доброг квалитета. Смерови су професионално урађени,  

одлично очишћени, а приступ максимално уређен. Делегат је све време водио рачуна о 

регуларности организационог дела такмичења. Судије су професионално одрадиле свој 

део посла, и није било никаквих примедби на њихов рад. Жалби није било. Спасиоци 

Горске службе спасавања су дежурали оба такмичарска дана, без интервенције.  

Оцена такмичара је да је ово такмичење организовано на високом нивоу и изузетно 

квалитетно. Сви учесници су били смештени у кампу у великом парку испред Хале 

спортова у Ужицу, како би могли да користе тоалете и купатила у овом спортском објекту. 

Велику захвалност за то дугујемо господину Бранку Богићевићу, директору ЈП „Велики 

парк“, као и господину Дејану Јовановићу, управнику Градског базена, који је 

такмичарима у петак увече због кише омогућио преноћиште у једној од сала. Сви 

такмичари су након првог такмичарског дана добили и бесплатно коришћење базена. 



Такмичење је било и медијски покривено од стране локалних медија. Такође, 

такмичење је пропратила и Антидопинг агенција Републике Србије, чији су контролори 

тестирали четири наша пењача/такмичара по завршетку такмичења. 

Можемо поносно рећи да је наша земља добила још једно пењалише, које се налази 

у самом центру града и које ће због своје локације и атрактивних смерова надамо се бити 

интересантно и туристима који посете ове крајеве. 

 

 

 

У Београду, 

26.07.2016. 

Јелена Јаковљевић, 

Председник КСП. 

 

 


