ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ

ДРУГО ПОЗИВНО ПИСМО
КОМИСИЈА ЗА СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА
СРБИЈЕ, СПК „ВЕРТИКАЛ“ И ПК „КАМЕНА ГОРА“
ВАС ПОЗИВАЈУ
На Државно првенство Србије у спортском пењању на природној стени
– 2. КОЛО –
Време одржавања: 03. и 04. септембра 2016. године, Хрти код Пријепоља.
Дисциплине: тежинско и брзинско пењање за сениоре, које ће се одржати, у
организацији СПК „Вертикал“ из Београда и Планинарског клуба „Камена Гора“ из
Пријепоља, а под покровитељством Комисије за спортско пењање Планинарског
савеза Србије.
ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА:

Субота 03.09.2016. – Први дан
09:00 – Пријављивање такмичара
09:45 – Технички састанак
10:00 – Отварање такмичења
18:00 – Крај првог дана

Недеља 04.09.2016. – Други дан
09:00 – Отварање такмичења
15:00 – Завршетак такмичења
15:30 – Прогласење победника и додела
.............награда
15:45 – Затварање такмичења

Такмичење ће се одржати према важећем Такмичарском правилнику о спортском
пењању на природним стенама, који је усвојен 2013. године.
Такмичење је отвореног типа и за стране држављане. За домаће такмичаре обавезно
је поседовање лиценце (оверена маркица ПСС за 2016, звање минимум
спортски пењач приправник и лекарски преглед).
Сви такмичари су дужни да потпишу изјаву да се такмиче на сопствену
одговорност.
За потребе овог такмичења опремљено је 20 нових смерова, различитих тежина.

ПРАВИЛА И ОРГАНИЗАЦИЈА

Пријаве за учешће на такмичењу можете слати на мејл адресу Комисије:
pssksp@gmail.com (Cc: office@pss.rs) до 01.09.2016. године.
Стартнина износи 500,00 динара.
Организатори обезбеђују фонд за награда и мајице за сваког такмичара; Комисија
за спортско пењање Планинарског савеза Србије обезбеђује медаље за прва три
такмичара, односно дипломе за првих пет такмичара у мушкој и у женској
конкуренцији.
СМЕШТАЈ И ИСХРАНА

За потребе такмичара организатор предлаже смештај у реновираној основној
школи у Хртима, која се налази у непосредној близини стене. Такође, може се и
камповати у дворишту школе.
Продавница у Хртима је добро снадбевена за једну сеоску продавницу. У сталној
понуди једино нема хлеб и млеко. Продавница се отвара по потреби, пошто
продавац живи у првој кући до продавнице на 30м.
ЛОКАЦИЈА ХРТА И СТЕНЕ

На изласку из Пријепоља после „НИС Петрол“ пумпе иде се још два километра до
скретања за Думљане. Даље се иде асфлатним путем 10 км до продавнице у
Хртима (крај асфалта). Десно од продавнице силази се 250 метара до сеоске школе.
Лево од продавнице, узбрдо 200 метара налази се стена.

Надамо се да ћете нам се придружити и провести један леп викенд са нама.
 ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА, ДОПРИНЕЛИ СУ У ЗНАЧАЈНОЈ МЕРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ
НАШИХ ПРОЈЕКАТА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ НЕОПХОДНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЊИХОВО ФИНАНСИРАЊЕ

СПК „Вертикал“
Славо Глушчевић, председник
ПК „Камена Гора“,
Никола Рвовић, председник пењачке секције

Комисија за спортско пењање,
Јелена Јаковљевић, председник

