ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
-Комисија за планинарско трчање -

ПРАВИЛНИК
О ТАКМИЧЕЊУ У ПЛАНИНАРСКОМ ТРЧАЊУ
ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

На основу Статута Планинарског савеза Републике Српске (у даљем тексту: ПСРС),
чланa 42, ставa 4. Управни одбор на сједници одржаној 24.01.2021. године у
Зеленковцу доноси :

ПРАВИЛНИК
О ТАКМИЧЕЊУ У ПЛАНИНСКОМ ТРЧАЊУ
ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Члан 1
Овим Правилником се уређују правила и пропозиције такмичења у планинском трчању
тзв. Скајранингу (енг. Skyrunning), (у даљем тексту: скајранинг) у оквиру Планинарског
савеза Републике Српске, као и обавезе организатора такмичења.
Члан 2
За спровођење овог Правилника надлежан је ПСРС кога представља Комисија за
планинско трчање (у даљем тексту: КПТ), која руководи планинарским скајранинг тркама,
коју именује Управни одбор ПСС (у даљем тексту: УО ПСРС).
КПТ има три или пет чланова, који се бирају на четири године и могу бити поново
бирани. Након истека четири године, УО ПСРС бира друге чланова на приједлог Начелника
и КПТ.
Чланови КПТ између себе бирају председника КПТ, а ако се не договоре око истог
именује УО ПСС.
Члан 3
Планинарско трчање или Скајранинг је врста трчања које се обавља на планинама по
унапред одређеним и јасно обиљеженим (маркираним) стазама различите дужине, успона
и техничке захтјевности.
Члан 4
У оквиру планинарског трчања - скајранинга, у ПСРС-у постоје сљедеће дисциплине
(трке):
1. ВЕРТИКАЛНИ КИЛОМЕТАР (енг. VERTICAL KILOMETER) - Трка узбрдо до 5
километара дужине са кумулативним вертикалним успоном од 900-1100мнв. и
минималним просјечним нагибом терена од 20%.
2. СКАЈРЕЈС (енг. SKYRACE) – Трка дужине минимално 20 километара са
кумулативним вертикалним успоном од минимум 1300мнв. и са временским
лимитом за завршетак трке.
3. СКАЈМАРАТОН (енг. SKYMARATHON) - Трка дужине минимално 30 километара са
кумулативним вертикалним успоном од минимум 2000мнв. и са временским
лимитом за завршетак трке.
4. СКАЈУЛТРА (енг. SKYULTRA)– Трка дужине преко 50 километара са кумулативним
вертикалним успоном од минимум 3200мнв., са временским лимитом за завршетак
трке и контролном тачком на другој половини стазе на којој организатор трке,
такмичаре који нису у лимиту зауставља и не дозвољава им наставак такмичења.
На свим тркама дозвољена је толеранција од +/- 5% у дужини и успону стазе.
Временски лимит за завршетак стазе или долазак до контролне тачке са временским
лимитом, пројектује се према брзини кретања од 5 км/ч.

КПТ може појединим тркама, на захтјев организатора, дозволити веће одступање од
прописаног.
У изузетним случајевима КПТ може, услед недостатка адекватних стаза за трке,
дозволити такмичење на стази која не испуњава прописане нормативе, али не више од
једне трке у такмичарској сезони. Такве трке се зову СКАЈТРЕЈЛ (eng. SKYTRAIL).
Члан 5
Право учешћа на такмичењу у скајранингу, имају сви пунолетни грађани из земље и
иностранства, здравствено способни (картица ПСРС са маркицом за текућу годину, другог
гранског савеза или љекарско уверење), са потписаном Изјавом о такмичењу на сопствену
одговорност за случај незгоде, повреде и друге више силе. Такмичари ПСРС су покривени
савезним осигурањем које се може допунити осигурањем за појединачно такмичење.
Резултате за пласман на државном првенству ПС или БиХ или националне серије, и
предвиђене награде које додељује ПСРС ће добијати искључиво чланови ПСРС, са
картицом и марткицом за текућу годину и потписаном изјавом о такмичењу на сопствену
одговорност за случај незгоде, повреде и друге више силе.
Такмичар у екипној конкуренцији може наступати само за планинарску/основну
организацију (у даљем тексту: ПО) / клуб, чији је члан.
ПСРС може организовати једну или више трка у такмичарској сезони за лица млађа од
18 година, када се поред правила из овог Правилника, прилагођена узрасту примјењују и
друга правила ПСРС и законски прописи стручног рада са младима и дјецом.
Члан 6
Такмичења у скајранингу се организују у:
- женској појединачној конкуренцији
- мушкој појединачној конкуренцији
- екипној (клупској) конкуренцији. Екипа је мешовита и сачињавају је три (3) такмичара
из једне ПО, чији се бодови из појединачних такмичења сабирају. Екипу чине два (2)
мушка и један (1) женски такмичар.
Такмичења се одржавају у апсолутној категорији.
Такмичења је могуће одржати и у млађим категоријама на стазама прилагођреним
узрасту.
Члан 7
ПСРС организује такмичења у једној такмичарској сезони и то:
- Државно првенство у скајранингу - једна трка у дисциплини скајмаратон или
скајрејс, о чему одлучује КПТ, а усваја је УО ПСРС, календаром.
- Првенство у скајранингу - обухвата више трка, плус трку која је државно првенство.
Победник првенства је такмичар (или екипа) који у збиру сакупи највећи број бодова
на свим тркама. Бодови са државног првенства се рачунају двоструко. У случају истог
броја бодова два или више такмичара (или екипа) у генералном пласману, вреднији
резултат има такмичар (или екипа) који су на државном првенству освојили већи број
бодова. КПТ има право да донесе одлуку о броја трка у сезони услед околности.
На свакој појединачној трци одређује се пласман у свим конкуренцијама и додељују се
медаље за прва три мјеста у женској и мушкој конкуренцији, а пехари у екипној
конкуренцији.
По завршетку сезоне ПСРС објављује генерални пласман у свим конкуренцијама, а
побединици добијају звања:
- државни првак РС или БиХ у скајранингу,
- побједник првенства у скајранингу.
Члан 8

Бодовање (пласман-бодови) се врши на сљедећи начин:
Пласман
Бодови
1.
100
2.
90
3.
85
4.
80
5.
75
6.
70
7.
65
8.
60
9.
55
10.
50
11.
45
12.
40
13.
35
14.
30
15.
25
16.
20
17.
15
18.
10
19.
8
20.
7
Такмичар који у лимиту заврши трку, а пласира се иза 20. мјеста, добија 5 бодова.
Такмичар који прође кроз циљ прекорачивши лимитирано време или нема евидентиран
пролазак на свим контролним тачкама, не добија бодове без обзира на остварени
пласман,осим, ако је недостатак евидентирања изостао, не његовом кривицом.
Члан 9
У случају истовременог проласка кроз циљ два или више такмичара, рангирање се
врши тако што је боље пласирани такмичар онај који:
- оствари брже електронски измјерено време или
- први прође замишљену линију циља визуелном процјеном судије.
Члан 10
У клупској конкуренцији, у случају да у коначном збиру двије екипе имају исти број
бодова, важи први критеријум да је боље пласирана екипа она која има већи број трка у
истој конкуренцији, те други критеријум да она која у свом саставу има такмичара са већим
бројем бодова у појединачној конкуренцији. У случају да имају исти број бодова, одлучује
сљедећи такмичар по вриједности у бодовима и тако редом.
Члан 11
Организатори скајранинг трка су ПО у сарадњи са КПТ (у дањем тексту: организатор),
које на предлог КПТ, одређује УО ПСРС, на основу предходно поднете кандидатуре на
конкурсу за организаторе скајранинг трка и уврштава их у календар савеза.
Конкурс за организацију скајранинг трка расписује КПТ. На предлог КПТ и
Начелништва ПСРС, УО ПСС усваја план такмичења у скајранингу за наредну такмичарску
сезону, који је саставни део Календара ПСРС и манифестација ПСРС.
КПТ мора дати ПО најмање 30 дана рок за кандидатуру трке и доставити савезу
усвојене пријаве до 01.октобра за наредну годину.
При подношењу кандидатуре за организацију, подносилац мора јасно дефинисати за
које такмичење и дисциплину скајранинг трке аплицира. Мора поднети елаборат са свим

неопходним подацима који се односе на организацију и који садржи: Податке лица
задуженог испред организатора за комуникацију са КПТ, опис и параметре стазе (са гпстреком), број контролних тачака, опис приступног пута до мјеста старта и циља.
Организатор мора навести да ли жели да сам наплаћује котизацију, а тиме и преузме све
обавезе настале из тога или жели да котизацију налаћује ПСРС (члан 13). Потребно је
навести и очекивања од ПСРС за предложену трку.
Члан 12
Обавезе организатора скајранинг трка:
- Организатор трке мора се придржавати детаљних упутстава која добије од КПТ у
писаној форми на почетку такмичарске сезоне (Пропозиције).
- Организатор мора најмање 90 дана прије такмичења објавити позив (распис трке)
учесницима и обавјестити их о свим карактеристикама скајранинг трке са јасно
истакнутим обележјима ПСРС и КПТ и дати сва неопходна упутства у вези са
пријавом такмичара и ПО, датумом и сатницом скајранинг трке.
- Организатор прослеђује позив КПТ, која га поставља на своју и интернет страницу
ПСРС, те о томе обавјештава и друга средства информисања.
- Организатор мора обезбједити најмање 4 (четири) особе које ће помагати судијама и
другим службеним лицима ПСРС на старту и проласку кроз циљ.
- Организатор је у обавези да на контролним тачкама на стази обезбједи окрепу за
такмичаре и да на свакој контролној тачки дежурају најмање две особе, које
евидентирају проласке свих учесника скајранинг трке. Окрепа мора да садржи
довољне количине воде, освежавајућих напитака, воћа, слатких и сланих додатака.
- Организатор мора благовремено припремити и учинити доступним такмичарима гпс
трекове са детаљним описом стазе као и мјестима на којима су контролне тачке.
- Организатор мора обезбједити начин евидентирања проласка такмичара на
контролним тачкама.
- Организатор сам и у сарадњи са спонзорима и КПТ, одлучује о додјели посебних
новчаних, робних или других награда за победнике.
- Организатор може именовати или везати трку за неку манифестацију специфичну за
мјесто или датум одржавања, уколико је то у складу са спортским духом и правилима
ПСРС.
- Организатор мора на видном месту (у близини старта/циља) поставити обележја
ПСРС
- У случају отказа, непридржавања Правилника или неспремности организатора да из
било ког разлога одржи трку по предвиђеном календару ПСРС, односно КПТ има
право да благовремено одреди новог организатора.
- Организатор је у обавези да стазе за такмичење осмисли и уреди водећи рачуна о
безбједности свих учесника трке. Стазе морају бити очишћене, недвосмислено
обиљежене (маркиране) тракама лако уочљивих боја, које ће организатор након
одржавања трке обавезно уклонити најкасније за седам дана, са одговарајућим
обавјештењима на кључним мјестима.
- Организатор је дужан да уколико на стази неизбежно постоје дионице ризичне по
безбједност такмичара о томе обавјестити такмичаре прије почетка трке.
- Организатор је дужан да на трци обезбеди присуство Горске службе спасавања, као
и дежурну службу хитне медицинске помоћи на мјесту старта/циља трке.
- Организатор је дужан и сноси сву одговорност, да благовремено обезбједи све
потребне дозволе од локалне самоуправе и других релевантних служби за несметано
организовање скајранинг трке.
Члан 13

За свако учешће на трци организатор, ПСРС или ПО, наплаћују котизацију
такмичарима чију висина одређује организатор.
Када котизацију наплаћује ПСРС, КПТ евентуално на молбу организатора предлаже
надокнаду за дио оправданих трошкова и обезбјеђује пригодне поклоне такмичарима, док
се вишак средстава користи за пословање, промоцију и такмичења.
У том случају ПСРС обезбеђује: распис трке, мјерење времена, евидентирање
резултата, финишерске медаље, побјединчке медаље и пехаре, стартно циљну капију,
стартне бројеве и друго.
Када ПО наплаћује котизацију, 95% средстава задржава и користи у сврху
организовања и промоције трке, а 5% уплаћује на рачун ПСРС-а и нема права да потражује
никакву надокнаду трошкова.
У том случају организатор је дужан да обезбеди: распис трке, начин евидентирања
пријава (списак доставља КПТ пре трке), начин мјерења времена, евидентирање резултата
које доставља КПТ одмах након трке, финишерске медаље, победничке медаље и пехаре,
стартно циљну капију, стартне бројеве и друго.
О томе ко наплаћује котизацију одлучује КПТ у сарадњи са организатором пре почетка
такмичарске сезоне.
Члан 14
Сваком трком испред ПСРС посебно руководи трочлани Организациони одбор трке у
саставу:
- члан КПЛТ,
- представник организатора трке,
- делегат
Организациони одбор трке именује КПТ и исти се именује 30 дана пре почетка
сваког такмичења и има за задатак да се стара о техничкој подршци такмичењу.
Члан 15
О регуларности такмичења, понашању организатора и такмичара, старају се делегат,
судија и евентуално арбитражна комисија ПСРС, у складу са правилима ПСРС.
Члан 16
Сви учесници на такмичењу морају се придржавати еколошких правила.
Такмичари током трке не смију загађивати околину и уништавати флору и фауну.
Такмичари морају свој одпад носити са собом и одложити на предвиђеним мјестима,
које је организатор дужан да обезбједи и видно обиљежи.
Свако непридржавање наведених правила,
одговорносу у складу са правилима ПСРС.

са

собом

повлачи

дисциплинску

Члан 17
У случају недоумица, КПТ даје мишљење о одредбама овог Правилника, а коначно
тумачење даје УО ПСРС.
Члан 18
Предлог измена и допуна овог Правилника предлаже КПТ и Начелник савеза, а усваја
их УО ПСРС.
Члан 19

Овај Правилник ступа на снагу 01.01.2022. године, осим чланова: 4, 8, и 9, који се
примењују од дана усвајања на седници УО ПСС.

Начелник
Планинарског савеза РС

Председник
Планинарског савеза РС

_____________________
(Жарко Крсмановић)

____________________
(Љубиша Араманда)

