На основу Закона о спорту / "Службени гласник РС", бр. 24/11 и 99/11- др. закон /,
Правилника о националној категоризацији врхунских спортиста МОС / "Службени гласник
РС", број 123/2012. / и чл. 34. став 5. Статута Планинарског савеза Србије, Управни одбор
Планинарског савеза Србије је на предлог Комисије за кадрове, признања, награде и
категоризацију, на шестој редовној седници одржаној, 05.02.2015. године, усвојио
коригован
П
Р
А
В
И
Л
Н
И
К
О НАЦИОНАЛНОЈ КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ВРХУНСКИХ СПОРТИСТА
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се критеријуми и мерила за рангирање спортиста (у
даљем тексту: спортисти) на основу резултата, узраста, пола и националне
категоризације спортова, и уређује начин додељивања спортског статуса врхунског
спортисте и спортисте сениорског и јуниорског ранга.
Члан 2.
Овим Правилником обухваћени су спортисти чије су Планинарско спортске
организације/Клубови (у даљем тексту: ПСО/Клуб) чланице Планинарског савеза Србије
(у даљем тексту: ПСС).
Спортистима се додељује одговарајући спортски статус врхунског спортисте
утврђен овим правилником, за резултате постигнуте на домаћим и међународним
спортским такмичењима, на успонима у високом горју, алпинистичким успонима, спортско
пењачким успонима највиших тежина по UIAA класификацији, уласцима у пећинске
побјекте.
Спортистима се додељује одговарајући спортски статус утврђен овим правилником,
за резултате постигнуте на сениорским домаћим и међународним спортским такмичењима,
на јуниорским светским и европским првенствима и кадетским светским и европским
првенствима.
Национална категоризација спортиста садржи и категоризацију спортиста са
инвалидитетом у складу са Законом о спорту (у даљем тексту: Закон).
Спортски статус може стећи лице које је држављанин Републике Србије у складу са
Законом.
Члан З.
Критеријуми и мерила за рангирање спортиста утврђују се за техничке планинарске
дисциплине које су категорисане на основу Правилника о техничким планинарским
дисциплинама, специјализованим службама и комисијама од посебног значаја за ПСС:
алпинизам;
алпинизам за лица са инвалидитетом;
високогорство;
спортско пењање на природној стени;
планинарска оријентација и
планинарска спелеологија
Листа дисциплина из предходног става се аутоматски проширује, ако Спортски
савез Србије усвоји измену Правилника о националној категоризацији спортиста са
другим техничким планинарским дисциплинама.
Члан 4.
У оквиру техничких планинарских дисциплина, спортисти могу да стекну
одговарајући спортски статус на основу постигнутих спортских резултата на званичним
такмичењима, успонима на врхове, алпинистичким успонима, спортско пењачким успонима
на природној стени, уласцима у пећинске објекте на којима учествује најмање 8. ( осам )
ПСО/Клубова и то:
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1.
ВРХУНСКИ СПОРТИСТИ
* врхунски спортиста - заслужни спортиста
* врхунски спортиста - међународни ранг
* врхунски спортиста - национални ранг
2.
СЕНИОРИ
2.1. Спортиста I сениорског ранга
2.2. Спортиста II сениорског ранга
2.3. Спортиста III сениорског ранга
3.
3.1.
3.2.
3.3.

ЈУНИОРИ
Спортиста I јуниорског ранга
Спортиста II јуниорског ранга
Спортиста III јуниорског ранга
Члан 5.

При додељивању спортског статуса врхунски спортиста - заслужни спортиста,
спортисти се рачунају спортски резултати у последње четири године, под условом да у
том периоду остане у систему такмичења надлежног националног ПСС и постигне
спортски резултат који одговара спортском статусу, врхунски спортиста - међународни
ранг.
При додељивању спортског статуса врхунски спортиста - међународни ранг,
спортисти се рачунају спортски резултати у последње две године, под условом да у том
периоду постигне спортски резултат који одговара спортском статусу, врхунски спортиста
- национални ранг.
За спортисте који нису обухваћени ст. 1. и 2. овог члана, рачунају се спортски
резултати постигнути у текућој години.
Изузетно од става 3. овог члана, спортисткињама за време трудноће и породиљског
боловања, при додељивању одговарајућег спортског статуса, рачунају се спортски
резултати постигнути годину дана пре трудноће.
За време остваривања права из става 1.-3. овог члана, спортиста задржава своје
место у категоризацији.
При додељивању спортског статуса спортиста сениорског и јуниорског ранга,
рачунају се спортски резултати, постигнути у години у којој се подноси кандидатура.
Спортски статус, предвиђен овим правилником, спортистима припадају доживотно.
Члан 6.
Спортски савез Србије врши рангирање спортиста за неолимпијске спортове, а
Олимпијски комитет Србије за олимпијске и параолимпијске спортова, једанпут годишње,
у складу са Законом.
Члан 7.
Спортски статус утврђен овим правилником, може се доделити спортисти који
оствари спортски резултат, који обухвата најмање две победе на спортским такмичењима,
и то:
на светском првенству, уколико у систему такмичења (квалификацијама и завршном
такмичењу) учествује 50 и више нација са најмање три континента, с тим да у
одређеној дисциплини - рангу учествује на завршном такмичењу најмање шест
спортиста - посада;
на европском првенству, уколико у систему такмичења (квалификацијама и завршном
такмичењу) учествује 25 и више нација, с тим да у одређеној дисциплини - рангу
учествује на завршном такмичењу најмање шест спортиста - посада;
на Балканском првенству, уколико на њему учествује пет и више земаља, с тим да у
одређеној спортској дисциплини - рангу учествује најмање осам спортиста - посада из
различитих земаља (уколико то другачије није регулисано међународним системом
такмичења);
на националном првенству, на којем учествује осам и више клубова, с тим да у
2

одређеној дисциплини - рангу учествује најмање осам спортиста - посада из
различитих ПСО/Клубова.
Изузетно од става 1. овог члана, резултат постигнут на одређеном светском
првенству, изједначава се са спортским резултатом постигнутим на европском првенству,
уколико светско првенство испуњава све услове утврђене за европско првенство и ако је
то изједначавање предвиђено спортским правилима надлежног међународног спортског
савеза.
Управни одбор Спортског савеза Србије, утврђује спортски статус за врхунске
спортисте, о чему се на захтев спортисте, издаје одговарајуће уверење.
Управни одбор ПСС, на предлог Комисије за кадрове, признања, награде и
категоризацију (у даљем тексту: Комисија за категоризацију), а у складу са одредбама
Правилника о националној категоризацији спортиста ПСС, утврђује спортски статус за
спортисте сениорског и јуниорског ранга.
Спортски савез инвалида Србије и Савез спортиста оштећеног слуха, имају у смислу
овог правилника, положај, односно права и обавезе Гранског спортског савеза у погледу
категоризације хендикепираних спортиста и спортиста оштећеног слуха.
Члан 8.
Категоризација спортиста врши се једном годишње, на основу резултата које у
текућој години спортисти остваре до 30 новембра.
Резултати од 30.11. - 31.12. текуће године и резултати од 01.01.-30.11. наредне
године, рачунају се у наредни категоризацијски период.
Члан 9.
Комисије техничких планинарских дисциплина су обавезне да најкасније до 15.
новембра пошаљу допис за кандидатуру спортиста који су остварили спортске резултате и да
доставе потребну документацију за категоризацију. Позив се шаље електронским путем свим
ПСО/Клубовима и истог дана се поставља и на званичној интернет презентацији ПСС.
Члан 10.
Комисије техничких планинарских дисциплина, дужне су да у року од 7 дана од
истека рока за подношење пријава за категоризацију прегледају и избодују
документацију.
Потребну документацију и Записник са састанка са предлогом кандидата за спортски
статус врхунског спортисте, спортисте сениорског и јуниорског ранга и предлог кандидата за
стипендије, Комисије достављају Комисији за категоризацију и Начелништву ПСС.
Само у случају да надлежне комисије техничких планинарских дисциплина нису
избодовале приспеле спортске резултате и верификовале документацију, спортиста из свог
делокруга рада, начелник на основу приспелих записника истих комисија верификује
документацију, а комисије техничких планинарских дисциплина за које је начелник
извршио верификацију, немају права жалбе.
Комисија за категоризацију је дужна да до 20. децембра достави јединствену листу
Управном одбору ПСС на усвајање.
Управни одбор Спортског савеза Србије доноси категоризацију врхунских спортиста
до 30 јануара за претходну годину, на основу података које је ПСС дужан да достави до 31
децембра.
ПСС је обавазан да у року 3 дана од добијања званичног списка категорисаних
врхунских спортиста, објави на званичној интернет презентацији ПСС.
Категоризацију осталих спортиста (сениори, јуниори), Комисија категоризацију
дужна је да донесе у истом року и да о томе обавести Управни одбор ПСС, ПСО/Клубове и
Спортски савез Србије.
Члан 11.
Критеријуми и мерила за рангирање спортиста из члана 4. овог правилника,
утврђују се на следећи начин:
Пријавни лист за категоризацију спортиста,
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-

Годишњи план активности ПСО/Клуба, из којег се види да је активност планирана,
Појединачни програм активности, ПСО/Клуба за активност у којој је постигнут резултат,
Извештај оверен печатом и потписом организатора такмичења, акције, успона експедиције на којем је остварен резултат и
сертфикат, фотографију, ЦД (где се виде и остали такмичари, пењачи).

Пријавни лист за категоризацију спортиста, саставни је део овог Правилника и
издаје га ПСС, а уз потпис подносиоца кандидатуре, потпис и печат председника
ПСО/Клуба, доставља се Комисијама техничких планинарских дисциплина на контролу и
верификацију, а након тога прослеђује Комисији за категоризацију ПСС.
Спортиста који је остварио спортски резултат који омогућава категоризацију
спортиста, а чија је активност суфинансирана од стране ПСС или буџета, обавезан је да
поднесе кандидатуру за категоризацију спортиста.
Уколико не поднесе кандидатуру, нема право суфинансирања наредних
активности.
Годишњи план активности ПСО/Клуба, из којег се види да је активност планирана,
доставља се Комисији за кадрове, признања, награде и категоризацију ПСС на
верификацију и садржи само основне податке:
назив ПСО/Клуба или Комисије као организатора;
оријентациони датум извођења и број планираних ПСО/Клубова-учесника;
назив националног такмичења, акције или успона-експедиције;
држава, планински масив и место извођења.
Појединачни програм активности за активност у којој је постигнут резултат,
садржи следеће податке:
назив ПСО/Клуба или Комисије као организатора,
тачан датум извођења и број планираних ПСО/Клубова-учесника,
назив националног такмичења, акције или успона-експедиције,
одговорно лице за организацију/вођење националног такмичења, акције или успонаекспедиције,
држава, планински масив и место извођења.
Извештај са националног такмичења, акције или успона-експедиције, садржи:
назив ПСО/Клуба или Комисије као организатора,
тачан датум извођења и имена учесника, са постигнутим резултатима и називима
њихових ПСО/Клубова,
назив националног такмичења, акције или успона-експедиције,
одговорно лице које је водило национално такмичење, акцију или успон-експедицију,
држава, планински масив и место извођења.
Извештај мора бити оверен печатом и потписом органитатора такмичења, акције,
успона - експедиције на којем је остварен резултат. За учешће у експедицији, извештај се
подноси по данима активности.
Сертфикат, фотографија, ЦД (где се виде и остали такмичари, пењачи), прилажу се
као додатни докази о постигнутом резултату.
Члан 12.
ОБАВЕЗЕ КАНДИДАТА ЗА СТИЦАЊЕ СПОРТСКОГ СТАТУСА ВРХУНСКИ СПОРТИСТА:
Спортиста у дисциплинама: алпинизам, алпинизам за лица са инвалидитетом,
високогорство, планинарска оријентација, планинарска спелеологија и спортско пењање
на природној стени мора:
бити члан ПСО/клуба који је редован члан ПСС;
имати најмање звање: алпиниста, спортски пењач...
Приложити у два примерка фотокопију планинарске књижице са персоналним подацима и
уплаћеним чланаринама и датумом учлањења;
попунити у два примерка пријавни лист за категоризацију спортиста,
кандидатуру попунити у два примерка са резултатима који се бодују за категоризацију;
кандидатуру оверити потписом председника и печатом ПСО/Клуба у два примерка;
приложити потребну документацију за кандидатуру у два примерка;
благовремено доставити кандидатуру својој Комисији на верификацију.
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Члан 13.
ОБАВЕЗЕ ПСО/КЛУБА И КОМИСИЈА ТЕХНИЧКИХ ПЛАНИНАРСКИХ ДИСЦИПЛИНА
ПСО/Клубови и Комисије техничких планинарских дисциплина, чији спортисти
учествују у категоризацији морају:
бити члан ПСС,
годишњи план активности за текућу годину, појединачни програм активности, за
активност у којој је постигнут резултат и извештај о изведеним активностима у текућој
години, доставити Комисија за категоризацију ПСС на верификацију.
-

Комисије техничких планинарских дисциплина морају да:
верификују или одбаце кандидатуру спортисте,
избодују наведене спортске резултате по важећим Критеријумима овог Правилника,
доставе кандидатуре са потребном документацијом Комисији за категоризацију на даљу
обраду,
доставе потписан Записник са састанка Комисије са предлогом кандидата за спортски
статус врхунског спортисте, спортисте сениорског и јуниорског ранга и предлог кандидата
за стипендије.

Уколико наведени услови не буду испуњени, спортисти који су се кандидовали,
неће бити категорисани.
Члан 14.
ПСО/клубови и комисије техничких планинарских дисциплина који благовремено не
доставе податке за израду категоризације врхунских спортиста, неће имати категорисане
спортисте и њихови програми не могу бити предложени за финансирање из средстава буџета.
ПСО/клубови и комисије техничких планинарских дисциплина, који доставе нетачне
податке, на основу којих се врши категоризација врхунских спортиста, сносиће трошкове
контроле и исправке података и обавезни су да против спортисте који је одговоран за
достављање нетачних података спроведу дисциплински поступак и да о његовом резултату
известе ПСС.
Члан 15.
Жалбе у вези са категоризацијом спортиста подносе се Управном одбору ПСС и
Спортском савезу Србије у року од 14 дана од дана доношења категоризације спортиста.
Члан 16.
Измене и допуне Правилника о националној категоризацији врхунских спортиста
усваја Министарство омладине и спорта.
Комисија за категоризацију и Управни одбор ПСС, обавезни су да овај Правилник
усагласе са одредбама Правилника који усвоји Министарство омладине и спорта.
Члан 17.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТИЦАЊЕ СПОРТСКОГ СТАТУСА ВРХУНСКИ СПОРТИСТA:
ТЕХНИЧКА ДИСЦИПЛИНА: АЛПИНИЗАМ
ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА
за достигнутих 2520 поена за мушкарце; 1980 поена за жене са једним успоном.
ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАНГА
за достигнутих 1120 поена за мушкарце; 840 поена за жене током једне
категоризацијске године.
ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАНГА
за достигнутих 730 поена за мушкарце; 550 поена за жене током једне категоризацијске
године.
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ТЕХНИЧКА ДИСЦИПЛИНА: АЛПИНИЗАМ ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА - алпиниста са инвалидитетом
за достигнутих 1260 поена за мушкарце; 990 поена за жене са једним успоном.
ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАНГА - алпиниста са инвалидитетом
за достигнутих 560 поена за мушкарце; 420 поена за жене током једне категоризацијске
године.
ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАНГА – алпиниста-приправник са
инвалидитетом
за достигнутих 365 поена за мушкарце; 275 поена за жене током једне категоризацијске
године.
ТЕХНИЧКА ДИСЦИПЛИНА: ВИСОКОГОРСТВО
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА
за остварени успон на врх чија је најмања висина 8000 м, уз пењање минималне
висинске разлике од 2500 м.
СПОРТИСТА МЕЋУНАРОДНОГ РАНГА
за остварени успон на врх чија је најмања висина преко 7000 м. са пењањем минималне
висинске разлике од 2.200 м или
за остварени успон на врх чија је најмања висина 6000 м са пењањем минималне
висинске разлике од 2000 м и за остварени успон на врх чија је најмања висина 5500 м
са пењањем минималне висинске разлике од 1500 м.
СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАНГА
за остварени успон на врх чија је најмања висина 5500 м, уз пењање минималне
висинске разлике од 1500 м.
ТЕХНИЧКА ДИСЦИПЛИНА: СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ НА ПРИРОДНОЈ СТЕНИ
ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА
за освојено 1. место на Светском и Европском првенству или
за изведене успоне оцењене са 10+/или 3 x 10/ за мушкарце, односно 10-/ или З х
9+/ за жене, које признаје и води Међународна асоцијација UIAA.
СПОРТИСТА МЕЂУНАРОДНОГ РАНГА
за пласман од 2. до 8. места на Светском првенству, као и за пласман од 2. до 6. места
на Европском првенству или
за изведене успоне оцењене са 10/или 3 x 10 -/ за мушкарце, односно 9+/ или 3 x 9/
за жене, које признаје и води Међународна асоцијација UIAA.
СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАНГА
за освојено 1. место на Првенству Србије или
за освојено 1. место на Балканском првенству или
за учешће у репрезентацији Србије на Светском и Европском првенству, под условом да
је остварен пласман у прву трећину учесника или
за изведене успоне оцењене са 10 -/или 3 x 9+/ за мушкарце, односно 9/ или 3 x 8+/ за
жене, које признаје и води међународна асоцијација UIAA.
Члан 18.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТИЦАЊЕ СПОРТСКОГ СТАТУСА СЕНИОРСКОГ РАНГА:
СПОРТИСТА 1. СЕНИОРСКОГ РАНГА
а) Техничка дисциплина: алпинизам
за достигнутих 360 поена, у најмање 6 алпинистичких успона или
за достигнутих 580 поена једним успоном
алпинизам за лица са инвалидитетом
-за достигнутих 280 поена у току једне календарске године
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б) Техничка дисциплина: високогорство
УСПОНИ НА ВРХОВЕ
500 -1000
1000 м
1500 м
Спортиста 1.
0
1
Сениорског разреда
в)
-

1500 1750 м
2

1750 2000 м
5

2000 2500 м
4

2500 3000 м
3

Техничка дисциплина: спортско пењање - природна стена
за 2. - 3. место на првенству или у купу Србије (коначни пласман) или
за 1. место на једном од такмичења за првенство или куп Србије или
за изведен успон смера који је оцењен оценом IX+ UIAA за мушкарце (IX- за жене)
или 3 успона оцењена оценом IX UIAA за мушкарце (VIII+ за жене).

г) Техничка дисциплина: планинарска оријентација
Спортиста
ЕКИПНО
ПОЈЕДИНАЧНО
1. Сениорског разреда
1. или 2. место
1. или 2. Место
СПОРТИСТА 2. СЕНИОРСКОГ РАНГА
а) Техничка дисциплина: алпинизам
за достигнутих 260 повна, у најмање 4 алпинистичка успона или
за достигнутих 380 поена једним успоном.
алпинизам за лица са инвалидитетом
-за достигнутих 190 поена у току једне календарске године
б) Техничка дисциплина: високогорство
УСПОНИ НА ВРХОВЕ
500 -1000
1000 м
1500 м
Спортиста 2.
1
2
Сениорског разреда
в)
-

1500 1750 м
3

1750 2000 м
4

2000 2500 м
3

2500 3000 м
2

Техничка дисциплина: спортско пењање - природна стена
за 2 .- 3. место на једном од такмичења за првенство или куп Србије или
за 4. - 6. место на првенству или у купу Србије (коначни пласман) или
за учешће у репрезентацији Србије или
за изведен успон смера који је оцењен оценом IX UIAA за мушкарце (VIII+ за жене)
или 3 успона оцењена оценом IX- UIAA за мушкарце (VIII за жене).

г) Техничка дисциплина: планинарска оријентација
Спортиста 2. Сениорског
ЕКИПНО
ПОЈЕДИНАЧНО
разреда
3. или 4. место
3. или 4. Место
СПОРТИСТА 3. СЕНИОРСКОГ РАНГА
а) Техничка дисциплина: алпинизам
за достигнутих 195 поена, у најмање 3 алпинистичка успона или
за достигнутих 260 поена једним успоном.
алпинизам за лица са инвалидитетом
-за достигнутих 130 поена у току једне календарске године
б) Техничка дисциплина: високогорство
УСПОНИ НА ВРХОВЕ
500 -1000
1000 м
1500 м
Спортиста 3.
2
3
Сениорског разреда
в)
-

1500 1750 м
4

1750 2000 м
3

2000 2500 м
2

2500 3000 м
1

Техничка дисциплина: спортско пењање - природна стена“
за 4. - 6. место на једном од такмичења за првенство или куп Србије или
за 7. - 10. место на првенству или у купу Србије (коначни пласман) или
за изведен успон смера који је оцењен оценом IX- UIAA за мушкарце (VIII за жене)
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или 3 успона оцењена оценом VIII+ UIAA за мушкарце (VIII- за жене).
г) Техничка дисциплина: планинарска оријентација
Спортиста 3. Сениорског
ЕКИПНО
ПОЈЕДИНАЧНО
разреда
5. или 6. место
5. или 6. место
КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТИЦАЊЕ СПОРТСКОГ СТАТУСА ЈУНИОРСКОГ РАНГА:
СПОРТИСТА 1. ЈУНИОРСКОГ РАНГА
а) Техничка дисциплина: високогорство
УСПОНИ НА ВРХОВЕ
500 -1000
1000 м
1500 м
Спортиста 1. Јуниорског
2
3
разреда
б)
-

1500 1750 м
3

1750 2000 м
2

2000 2500 м
1

2500 3000 м
0

Техничка дисциплина: спортско пењање - природна стена
за освојено 1. - 3. место на јуниорском првенству Балкана или
за 1. место на јуниорском првенетву Србије или
за изведен успон смера који је оцењен оценом IX UIAA за мушкарце (VIII+ за жене)
или 3 успона оцењена оценом IX- UIAA за мушкарце (VIII за жене).

в) Техничка дисциплина: планинарска оријентација
Спортиста 1. Јуниорског
ЕКИПНО
ПОЈЕДИНАЧНО
разреда
1. или 2. место
1. или 2. место
СПОРТИСТА 2. ЈУНИОРСКОГ РАНГА
а) Техничка дисциплина: високогорско планинарење
УСПОНИ НА ВРХОВЕ
500 -1000 1000
- 1500
м
1500 м
1750 м
Спортиста 2. Јуниорског 3
3
3
разреда

1750
2000 м
1

-

2000
2500 м
0

2500
3000 м
0

б) Техничка дисциплина: спортско пењање - природна стена“
за 2. место на јуниорском првекству Србије или
за изведен успон смера који је оцењен оценом IX- UIAA за мушкарце (VIII за жене)
или 3 успона оцењена оценом VIII+ UIAA за мушкарце (VIII- за жене).
в) Техничка дисциплина: планинарска оријентација
Спортиста 2. Јуниорског
ЕКИПНО
ПОЈЕДИНАЧНО
разреда
3. или 4. место
3. или 4. место

СПОРТИСТА 3. ЈУНИОРСКОГ РАНГА
а) Техничка дисциплина: високогорство
УСПОНИ НА ВРХОВЕ
500 -1000
1000 м
1500 м
Спортиста 3. Јуниорског
4
3
разреда
б)
-

1500 1750 м
2

1750 2000 м
1

2000 2500 м
0

2500 3000 м
0

Техничка дисциплина: спортско пењање - природна стена“
за 3. место на јуниорском првенству Србије или
за 1. - 2. место на првенству Србије за подмладак или
за изведен успон смера који је оцењен оценом VIII+ UIAA за мушкарце (VIII- за
жене) или 3 успона оцењена оценом VIII UIAA за мушкарце (VII+ за жене).
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в) Техничка дисциплина: планинарска оријентација
Спортиста 3. Јуниорског
ЕКИПНО
ПОЈЕДИНАЧНО
разреда
5. или 6. место
5. или 6. место
Члан 19.
Општи услови
-

-

-

за Техничка дисциплина: алпинизам
- Алпинистички успони се вреднују по Правилнику о критеријумима за
класификацију алпинистичких смерова Комисије за алпинизам ПСС од 2015
године.
за Техничка дисциплина: високогорство
1.
Један врх се може рачунати само једанпут, без обзира што га је појединац попео
више пута.
1.1. У групи врхова од 2500 - З000 м, минимална висинска разлика успона је 500 м.
1.2. У групи врхова од 2000 - 2500 м, минимална висинска разлика успона је 400 м.
2.
Успони морају бити организовани по програмској активности ПСО/Клубова чланица
ПСС.
за Техничка дисциплина: спортско пењање - природна стена
Такмичења се врше по Правилницима Комисије за спортско пењање ПСС.
за Техничка дисциплина: планинарска оријентација
Такмичења се врше по Правилницима Комисије за планинарску оријентацију
ПСС.
Члан 20.
Тумачење овог Правилника даје Управни одбор ПСС.
Члан 21.

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном за
његово доношење.
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу даном његовог усвајања на седници УО ПСС.
Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о
критеријумима за категоризацију спортиста од 17.09.2014. године.
Председник
Комисије за кадрове, признања,
награде и категоризацију

Председник
Планинарског савеза Србије

___________________________
( Лазар Попара )

________________________
( Борис М. Мићић )
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