ПРАВИЛНИК ТРЕКИНГ ЛИГЕ СРБИЈЕ

На основу Закона о спорту ( Сл. гласник РС бр.10/16 ) и чл. 41. став 5. Статута
Планинарског савеза Србије, Управни одбор Планинарског савеза Србије је на
предлог Комисије за планинарски трекинг, на редовној седници одржаној 16.03.2018.
године, усвојио

ПРАВИЛНИК ТРЕКИНГ ЛИГЕ ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Члан 1
Овим Правилником уређује се организација и реализација Трекинг лиге Србије.
Трекинг лигу Србије (у даљем тексту: лига) организује Планинарски Савез Србије
(у даљем тексту: ПСС).
Члан 2
Лига је скуп планинарских такмичења у пешачењу и трчању које се одржава на
обележеним планинарским стазама различите дужине и захтевности.
Испред ПСС лигом руководи Комисија за планинарски трекинг (у даљем тексту:
Комисија).
Комисију именује Управни одбор ПСС (у даљем тексту: УО ПСС).
Члан 3
Број кола лиге одређује УО ПСС на предлог Комисије. За наредну календарску
годину кола лиге се одређују до датума које одреди УО ПСС у текућој години.
Организатор је дужан да 15 дана пре дана одржавања такмичења расписом
обавести клубове о времену почетка такмичења, имену и адреси организатора, имену
и броју телефона одговорне особе за контакт и информације, техничким условима
такмичења, условима превоза у доласку и одласку, о броју текућег рачуна на који се
може извршити уплата котизација, роком за достављање пријава за учешће, као и
осталим информацијама које се односе на такмичење. Распис такмичења се објављује
и на интернет страници ПСС.
У случају отказа организације кола лиге или у случају да се организатор у току
припреме не придржава услова из овог Правилника, Комисија има правo да одреди
новог организатора који испуњава потребне услове.
Члан 4
По правилу, размак између два кола је најмање 14 данa.
Члан 5
За трасу трке користиће се већ постојеће планинарске пешачке стазе.
Коло/такмичење се одржава на три стазе различите дужине: дуга стаза преко 30 km ,
средња стаза између 20 и 30 km и кратка стаза до 20 километара.
Све стазе морају бити кружне, са јединственим стартом и циљем за све стазе. Дужине
стаза могу изузетно одступати од дужина утврђених Правилником, уколико се због
природе терена укаже потреба за тим. Одлуку на предлог организатора доноси
Комисија.
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Члан 6
Бодовање стазе се врши према Правилнику лиге.
За успешно савладану стазу у предвиђеном времену за сваки пређени километар
= 1,5 бода, сваких савладаних 100 метара успона=2 бода.
За акције у зимском периоду (децембар, јануар и фебруар) следе додатних
10% бодова, за сваку од стаза.
Додатно бодовање на основу пласмана:
1.место = 20 бодова
11.место = 10 бодова
2.место = 19 бодова
12.место = 10 бодова
3.место = 18 бодова
13.место = 9 бодова
4.место = 17 бодова
14.место = 9 бодова
5.место = 16 бодова
15.место = 8 бодова
6.место = 15 бодова
16.место = 8 бодова
7.место = 14 бодова
17.место = 7 бодова
8.место = 13 бодова
18.место = 7 бодова
9.место = 12 бодова
19.место = 6 бодова
10.место = 11 бодова
20.место = 6 бодова

21.место = 5 бодова
22.место = 5 бодова
23.место = 4 бода
24.место = 4 бода
25.место = 3 бода
26.место = 3 бода
27.место = 2 бода
28.место = 2 бода
29.место = 1 бод
30.место = 1 бод

Члан 7
Одређивање временског лимита
Временски лимит се одређује помоћу формуле: временски лимит је време које се
добија када се дужина мале стазе савлада брзином од 3 km/h, дужина средње стазе
савлада брзином од 3,5 km/h, дужина велике стазе савлада брзином од 4 km/h.
Временски лимити могу изузетно одступати од формуле утврђене Правилником, уколико се
због природе терена укаже потреба за тим.
Временски лимит се може кориговати у складу са стањем на терену на дан
одржавања кола од стране организатора кола и службеног лица лиге. О наведеној
измени лимита неопходно је обавестити учеснике пре старта кола.
Члан 8
Одређивање пласмана у једном колу
Коначан пласман у једном колу одређује се на основу збира бодова остварених
избором и карактеристикама стазе и оствареног пласмана. Пласман у колу се
одређује у апсолутној категорији (не постоје полне нити старосне категорије).
Учеснику који нема оверене све контролне тачке, признаје се стаза на основу
пређене дужине. Учеснику који није савладао стазу у задатом временском лимиту,
признаће се краћа стаза од пређене. У оба случаја такмичару ће бити признато
лимитно време краће стазе.
Члан 9
Одређивање генералног пласмана у првенству
На крају сезоне за генерални пласман бодоваће се само учесници лиге – чланови
Планинарског савеза Србије.
Генерални пласман у апсолутној појединачној конкуренцији одређује се збиром
бодова освојених у свим колима у сезони. Учесник са највише освојених бодова је
првак Трекинг лиге Србије. Код одређивања коначног пласмана, у случају истог броја

бодова, примењују се додатни критеријуми: прво - већи број учешћа у колима, друго најбољи резултат (највећи број бодова) у једном колу, треће - мање збирно време у свим
колима.
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На крају сезоне проглашавају се прваци лиге у апсолутној мушкој, женској и
јуниорској категорији.
Генерални пласман у екипној конкуренцији одређује се збиром бодова
најуспешнијих пет такмичара клуба у сваком колу. Екипа са највише освојених
бодова на свим колима, екипни је првак Трекинг лиге Србије. У случају истог броја

бодова, прво се гледа екипа која има најбољег појединца. Уколико најбољи такмичари деле
пласман, први наредни боље пласирани такмичар доноси предност екипи.
Члан 10
Бодовање за Куп Србије
На крају сезоне за генерални пласман Купа Србије у планинарском трекингу
бодоваће се само чланови Планинарског савеза Србије. Бодовање за Куп Србије се
врши бодовањем 6 трка и то: од укупног броја кола за једну сезону
бодује се пет кола, као и обавезно учешће на „Мастер купу“ у оквиру „Дана
планинара“. Такмичару који је учествовао у свим колима Трекинг лиге Србије за
Куп Србије, у укупан збир узима се пет најбољих резултата, и том збиру се додају
бодови остварени на Мастер купу. Учесник са највећим збиром тих бодова осваја
Куп Србије у планинарском трекингу. Код одређивања коначног пласмана, у случају
истог броја бодова, примењују се додатни критеријуми: прво - већи број учешћа у колима,
друго - најбољи резултат (највећи број бодова) у једном колу, треће - мање збирно време
у свим колима.

По објављивању коначне листе најуспешнијих појединаца, са те листе збиром
бодова пет најбоље пласираних такмичара, рангираће се и најуспешнији клубови. У

случају истог броја бодова, прво се гледа екипа која има најбољег појединца. Уколико
најбољи такмичари деле пласман, први наредни боље пласирани такмичар доноси предност
екипи.
Члан 11
Учесник у трци који је скратио стазу или је намерно у књижицу унео нетачне
податке биће дисквалификован са трке.
О дисквалификацији одлучује овлашћени делегат Комисије.
Жалбе на такмичењу подносе се у писменој форми делегату, у року од један сат
по завршетку трке.
У другом степену, жалба на одлуку делегата подноси се у писменој форми
дисциплинском судији ПСС, у року од 7 дана.
Члан 12
Организатор такмичења је дужан да обезбеди службена лица на старту и циљу
трке. Они ће примати пријаве такмичара пре трке, а по завршетку регистровати и
записивати време и пласман такмичара.
Организатор такмичења је дужан да одмах по завршетку такмичења резултате
достави Комисији за планинарски трекинг (председнику). Комисијa је дужна да
резултате објави најкасније 24 сата по завршеној трци. Жалбе на резултате могу да
се уложе 48 сати по објави. Након тога резултати се сматрају коначним.
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Члан 13
Такмичења у оквиру Лиге су отвореног карактера. Право учешћа у Лиги имају
чланови Планинарског савеза Србије и других спортских организација, као и сва
друга лица.
Право на остваривање пласмана у појединачним такмичењима (колима) у оквиру
Лиге имају сви чланови Планинарског савеза Србије и чланови других спортских
организација.
Право на бодовање у генералном пласману имају искључиво чланови
Планинарског савеза Србије са овереном такмичарском књижицом за текућу годину.
Сва друга лица имају право рекреативног учешћа, без остваривања пласмана на
појединачним такмичењима нити бодовања у генералном пласману.
Учесник нема право да мења клупску припадност у току сезоне. Први наступ у
сезони дефинише клупску припадност за текућу годину.
Члан 14
Лига се одржава по правилу у дане викенда (субота, недеља) или у дане
државних празника.
Члан 15
У лиги свако учествује у складу са својим психофизичким могућностима и на
сопствену одговорност.
Учесници који учествују у Трекинг лиги Србије морају имати оверене такмичарске
књижице ПСС (Планинарског Савеза Србије) са обављеним лекарским прегледом, у
складу са Законом о спорту.
Члан 16
Учесници стазу прелазе пешачењем или трчањем у временски ограниченом року
који предвиди организатор, оверавајући пролаз на контролним станицама. Стазе су
по правилу означене. Стаза би требало да буде технички лака, такмичари треба да
буду упозорени унапред, уколико евентуално предстоје тешки делови или опасности.
Такмичарску опрему учесници такмичења прилагођавају властитој потреби, а на
основу климатских услова, терена за такмичење и препорука организатора.
Члан 17
На крају сваког кола обавеза организатора је да учесницима додели диплому и
беџ/значку за успешно савладану стазу у предвиђено време.
На крају сваког кола организатор ће наградити медаљама по троје
првопласираних у апсолутној мушкој и женској категорији, за сваку стазу. Поред
тога, медаљама ће бити награђени и троје првопласираних јуниора у апсолутној
конкуренцији. За бодовање у конкуренцији јуниора рачунају се такмичари ове
старосне категорије који у циљ уђу у првих тридесет такмичара на некој од стаза.
На крају сезоне Планинарски савез Србије ће прогласити и наградити победнике
у појединачној апсолутној мушкој и женској категорији, победнике у појединачној
јуниорској, као и победнике у екипној конкуренцији.
Члан 18
За свако учешће плаћа се обавезна котизација клубу/друштву организатору кола,
коју за сваку годину одређује Комисија. Од наплаћене котизације комисији за
планинарски трекинг припада 20%. Део котизације који припада комисији уплаћује
се на жиро рачун Планинарског савеза Србије.
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Члан 19
Календар лиге за наредну годину објављује се у годишњем календару ПСС.
Календар мора да садржи следеће податке: назив клуба/друштва организатора,
адресу и контакт особе за додатне информације, назив активности са датумом
одржавања, трасу стазе са стартом и циљем, време старта, дужине стазе, висинске
разлике, временски лимит за прелазак стазе и број бодова по Правилнику. У случају
да се у пријави не доставе сви подаци акције, она не може бити саставни део
календара лиге за наредну годину.
Члан 20
Еколошка правила:
- такмичари током трке не смеју загађивати околину те уништавати флору и
фауну,
- такмичари сав свој отпад морају носити са собом, одлагање смећа је дозвољено
само на за то предвиђеним местима,
- за свако нарушавање ових пропозиција, такмичар ће бити дисквалификован и
кажњен забраном учешћа у наредном колу лиге.
Организатори су дужни да обезбеде места предвиђена за одлагање смећа.
Дежурни на контролним тачкама су дужни да пријаве одговорном лицу лиге
све примећене неправилности.
Члан 21
Комисија даје тумачење о значењу појединих одредби овог правилника, а
коначно тумачење даје УО ПСС.
Члан 22
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном
за његово доношење.
Члан 23
Овај правилник ступа на снагу на дан усвајања на седници УО ПСС.
Председник
Комисија за планинарски
трекинг

Председник
Планинарског савеза Србије

_____________________
(Александар Марковић)

____________________
(Исо Планић)
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