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Нa oснoву члaнoвa 7., 8., 36. и 48.  Стaтутa Плaнинaрскoг савеза Бeoгрaда, дoнeтoг на 

Скупштини одржаној дана 19.03.2012. (у даљем тексту ПСБ), Упрaвни oдбoр (у даљем тексту 

УО), нa 16. сeдници oдржaнoj 14.10.2013. дoнoси

ПРАВИЛНИК 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА У ПЛАНИНАРСКОМ ВИШЕБОЈУ

Члан 1

Овим Правилником се регулишу питања вредновања резултата постигнутих у такмичењу које прати и 

чију  организацију  помаже  Планинарски  савез  Београда  и  то  у  следећим  планинарским  спортским 

дисциплинама:

- пешачење у природи

- планинарење

- високогорске акције.

Такмичење из предходног става реализују се као Првенство Београда у планинарском вишебоју.

Члан 2

Право учешћа на такмичењу из члана 1. имају планинарске спортске организације-клубови (у даљем 

тексту клуб) и њихови чланови са територије Београда учлањене у Планинарски савез Београда.

Члан 3

Такмичење се спроводи кроз реализацију планинарских акција чији се резултати вреднују у такмичењу 

(у даљем тексту акција), а које организује Планинарски савез Београда преко својих чланица –  клубова 

учесника у такмичењу.

Акција  може  да  има  једну  или  више  планинарских  тура  чији  се  резултати  вреднују  у  такмичењу. 

Планинарска тура се реализује у континуитету у предвиђеном временском интервалу у току једног дана.

Члан клуба може учествовати у акцији – такмичити се само у организацији свог клуба (у даљем тексту 

такмичар). Ако чланови клуба учествују у акцији  у самосталној организацији, а не преко клуба, њихови 

резултати се не вреднују.

Такмичење је екипно и појединачно.



Члан 4

Клуб може имати само једну екипу на предвиђеној планинарској тури у акцији. Екипу сачињава најмање 
3 такмичара једног клуба и сачињавају је сви такмичари из тог клуба. 

Такмичар се може такмичити само за екипе једног клуба у текућој такмичарској сезони.

Када  се  такмичар  такмичи у  екипи  клуба  његови  резултати  се  вреднују  у  екипној  и  појединачној 
конкуренцији.

Резултати у екипној конкуренцији се вреднују када 3 и више такмичара једне екипе оствари предвиђену 
планинарску туру у акцији.  

Када  у акцији   учествује мање од  3 такмичара једног клуба, или мање од 3 такмичара екипе оствари 
планинарску туру, њихови резултати се вреднују у појединачној конкуренцији.

Члан 5

У појединачној конкуренцији постоје три категорије такмичара:

Млађи јуниори/млађе јуниорке до 15 година старости

Јуниори/јуниорке од 15 до 21 година старости

Сениори/сениорке од 22 до 50 година старости

Ветерани/ветеранке преко 50 година старости

Члан 6

Вредновање резултата постигнутих у појединачној акцији врши се:

-  за остварену планинарску туру

-  за остварену планинарску акцију.

Члан 7

Вредновање резултата постигнутих у појединачној акцији врши се за сваку остварену планинарску туру 

на основу следећих критеријума:

1. Укупна висинска разлика у успону

2. Укупна висинска разлика у спуштању

3. Укупан пређени пут пешачењем

4. Максимална постигнута надморска висина

5. Употреба техничких помагала

6. Број такмичара у екипи

Члан 8



Начин бодовања по критеријума из члана 7 је следећи:

1. Укупна висинска разлика при успону

Интервал висинске разлике број бодова

од 0  до  1000м 1 на сваких 100м

од 1001м  до  2000м 1 на сваких 50м

преко 2000м 1 на сваких 10м

Укупна висинска разлика при успону је збир висинских разлика свих успона на планинарској 

тури.

2. Укупна висинска разлика при спуштању

Интервал висинске разлике број бодова

од 0  до  1000м 0,5 на сваких 100м

од 1001м  до  3000м 0,5 на сваких 50м

преко 3000м 0,5 на сваких 10м

Укупна  висинска  разлика  при  спуштању   је  збир  висинских  разлика  свих  спуштања  на 

планинарској тури.

3. Укупан пређени пут пешачењем

1км = 1 бод (заокружује се на најближих 500м)

4. Максимална постигнута надморска висина

Бодови  по  критеријумима  1,  2  и  3  у  зависности  од  постигнуте  надморске  висине  множе  се 

следећим фактором:

Интервал висина фактор

од 0 до 1000м 1

од 1001 до 2000м 1,5

од 2001 до 3000м 2

од 3001 до 4000м 3

од 4001 до 5000м 4

преко 5000м 5

5. Бодови по критеријумима 1, 2, 3 и 4 у случају употребе техничких помагала множе се фактором и 

то:

у летњим условима фактор 1,5
у зимским условима фактор 2,0

6. Број такмичара у екипи



Број такмичара број бодова

3-10 2

11-20 4

21-30 6

31-40 8

41-50 10

Преко 50 сваких 5 такмичара доноси по 1 бод.

Узимају се у обзир само такмичари који су остварили планинарску туру.

Члан 9

Начин бодовања за остварену планинарску акцију врши се према врсти акције на следећи начин:

- акција у организацији ПСС и ПСБ 20 бодова  
- акција остварена ван земље 15 бодова
- вишедневна акција остварена у земљи 10 бодова
- једнодневна акција остварена у земљи   5 бодова

Члан 10

Вредновање  резултата  за  екипу  врши се  за  сваку  појединачну  акцију  тако  што  се  збиру  бодова  по 

критеријумима 1, 2, 3, 4, 5 и 6 из члана 8 са свих планинарских тура које су остварене у акцији додају 

бодови према врсти акције из члана 9. 

Члан 11

Вредновање резултата за такмичара врши се за сваку појединачну акцију тако што се збиру бодова по 

критеријумима 1, 2, 3, 4 и 5 из члана 8 са свих планинарских тура које је остварио у акцији додају бодови 

према врсти акције из члана 9.

Члан 12

Збир бодова добијених применом члана 10 са свих акција у такмичарској сезони даје пласман клуба у тој 

такмичарској сезони.

Збир бодова добијених применом члана 11 са свих акција у такмичарској сезони даје пласман такмичара 

у тој такмичарској сезони.

Члан 13

Обавезе клуба су:



- да до 30. новембра текуће године пријави акције у наредној години. Број акција није ограничен. 

Пријава мора да садржи следеће податке: назив клуба организатора, адресу и контакт особе за 

додатне информације, назив акције са датумом и местом одржавања, трасе планинарских тура, 

време  поласка  и  повратка  на  планинарским  турама,  дужине  планинарских  тура,  висинску 

разлику,  максималну  надморску  висину  и  број  бодова  по  Правилнику.  У  случају  да  се  у 

пријави  не  доставе  сви  подаци  акције  не  може  бити  саставни  део  годишњег  календара 

такмичења,

- да 30 дана пре дана одржавања акције расписом обавести клубове о називу акције, времену 

одржавања  акције,  имену  и  броју  телефона  одговорне  особе  за  контакт  и  информације, 

техничким  условима  акције,  условима  превоза  у  доласку  и  одласку,  роком  за  достављање 

пријава за учешће, као и осталим информацијама које се односе на акцију,

- да до објављеног рока пријави екипу и такмичаре за акцију, 

- да именује директора акције,

- обезбеди присуство контролора такмичења у акцији,

- да на крају акције јавно обавести све такмичаре о незваничним резултатима постигнутим на 

акцији,

- да у року од 15 дана по реализацији акције коју је организовао достави у прописаној писаној 

форми извештај са извршеним бодовањем екипа и такмичара у складу са овим Правилником,

-  да  се  придржава  одредаба  Правилника  о  безбедности  и  одговорности  у  извођењу 

планинарских активности,

- да  обезбеди  утврђивање  опште  здравствене  способности  такмичара  и  вођење  евиденције  о 

здравственој способноти такмичара у складу са Законом о спорту (члан 17. и 18.) 

Члан 14

Контролу такмичења у планинарском вишебоју врши такмичарска комисија коју именује Управни одбор 

Планинарског савеза Београд. Дужности такмичарске комисије су:

- да до 15. децембра текуће године изради годишњи календар такмичења за наредну годину и 

након усвајања на Управном одбору Планинарског савеза Београда објави га на сајту Савеза до 

краја текуће године.

- да именује контролора такмичења за сваку акцију,

- да до 15. у месецу објави резултате такмичења за протекли месец, 

- у року од 15 дана по завршетку такмичарске сезоне објави незваничне резултате такмичења,

- дисквалификује клуб и такмичаре у акцији за коју су достављени нетачни подаци о бодовању 

такмичења,

- дисквалификује  клуб и поништи све резултате акција  које  је  организовао тај  клуб у једној 

такмичарској  сезони  у  случају  да  три  пута  достави  нетачне  податке  о  бодовању  у  тој 

такмичарској сезони,  



- дисквалификује  у  такмичарској  сезони  такмичара  који  се  такмичи  за  екипе  два  или  више 

клубова или нема прописано лекарско уверење о општој здравственој способности и поништи 

резултате екипа са свих акција у којима је учествовао овај такмичар у тој такмичарској сезони,

- призна резултате у појединачној конкуренцији такмичарима који су се такмичили за екипе у 

којима је дисквалификован такмичар из разлога наведених у предходној алинеји,

- у случају спора арбитрира у првом степену по питању жалби поднетих у писаној форми у року 

од 7 дана од објављивања незваничних резултата, 

- у року од 15 дана донесе решења у вези жалби. У другом степену жалба на решење подноси се 

у писменој форми Управном одбору Савеза чија је одлука коначна,

- у року од 60 дана по завршетку такмичарске сезоне објави коначне резултате такмичења у 

планинарском вишебоју. 

- обезбеди медаље и дипломе за прва три пласирана клуба и такмичара у такмичарској сезони. У 

складу са материјалним могућностима обезбеди награде за наведене клубове и такмичаре,

- да  заједно  са  Управним  одбором  ПСБ  обезбеди  повољне  услове  за  утврђивање  опште 

здравствене способности такмичара.

Члан 15
Еколошка правила:

- такмичари током  акције не  смеју  палити ватру на  местима где  то  није  предвиђено, 

загађивати околину те уништавати флору и фауну,

- такмичари не смеју бацати отпад, већ су дужни отпад носити са собом и одложити га у 

први за то предвиђен контејнер,

- организатор  акције обавезан је да спроводи ова правила и да такмичарској комисији 

пријави такмичара који не поштује наведене пропозиције, 

- такмичар који не поштује наведене пропозиције биће дисквалификован и неће му се 

дозволити такмичење на следећим акцијама.

Члан 16

Тумачење овог Правилника даје Управни одбор Савеза.

Члан 17

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово 

доношење.



Овај Правилник се објављује и ступа на снагу даном његовог усвајања.

        Председник ПСБ
________________________

      Слободан Жарковић


