ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПЛАНИНАРСКИХ ОРИЈЕНТАЦИОНИХ ТАКМИЧЕЊА ПСС

На основу чл. 34. став 5. Статута Планинарског савеза Србије и Закона о спорту
/"Службени гласник РС", бр. 24/11 и 99/11/ Управни одбор Планинарског савеза
Србије је на предлог Комисије за планинарску оријентацију, на редовној седници
одржаној 09. септембра 2015. године, усвојио

ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПЛАНИНАРСКИХ ОРИЈЕНТАЦИОНИХ ТАКМИЧЕЊА
ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Планинарско оријентационо такмичење Планинарског Савеза Србије (ПОТ ПСС),
представља смотру достигнућа, умећа, вештине и припремљености чланова
Планинарског савеза Србије (у даљем тексту: Савез) у читању топографске карте,
руковању компасом и брзом сналажењу на непознатом терену.
Члан 1.
Право учешћа
Право учешћа на ПОТ ПСС имају чланови планинарских клубова/друштава у
оквиру Савеза. На такмичењима могу учествовати и чланови других спортских
организација-удружења из земље и иностранства, ван конкуренције.
Планинари и спортисти морају бити активни чланови што потврђују планинарском
књижицом са плаћеном чланарином за текућу годину или такмичарском
легитимацијом свог клуба/друштва за текућу годину. Сви такмичари обавезно морају
да имају и оверену здравствену књижицу.
Током такмичарске сезоне може се наступати само за један планинарски
клуб/друшто.
Тип такмичења

Члан 2.

Планинарско-оријентациона такмичења могу бити дневна,вишедневна и ноћна:
 Лигашка;
 Првенствена;
 Меморијална-локална.
Члан 3.
Категорије
Такмичење у планинарској оријентацији се организује у следећим категоријама:
- Пионири – Пионирке до 15 година,
- Јуниори – Јуниорке до 18 година,
- Сениори – Сениорке од 15 до 50 година,
- Ветерани – Ветеранке преко 45 година.
У категорији Сениори могу наступати по један јуниор или ветеран.
У мушкој категорији може наступати по један женски члан екипе
Екипе могу бити мешовитог састава(мушко-женско).
У случају мешовитих екипа категорија екипе одређује се према такмичару најтеже
категорије.
Екипе су трочлане, чланови екипе морају бити чланови истог клуба/друштва као
матични чланови.
Уколико је екипа састављена од чланова различитих клубова/друштава може се
такмичити ван конкуренције
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Члан 4.
Кретање на стази
Такмичари прелазе такмичарску стазу екипно или на појединим деоницама
појединачно. Деонице које се прелазе појединачно могу максимално бити до 80%
целокупне стазе. Поједине деонице на стази могу бити брзинске или са задатим
временом прелаза.
Дужина стазе









Члан 5.

Пионирке до 03 км ваздушне линије,
Пионири до 04 км ваздушне линије,
Јуниорке од 05 до 08 км ваздушне линије,
Јуниори од 06 до 08 км ваздушне линије,
Сениорке од 09 до 12 км ваздушне линије,
Сениори од 10 до 12 км ваздушне линије,
Ветеранке од 05 до 08 км ваздушне линије,
Ветерани од 06 до 09 км ваздушне линије.
Члан 6.

Број контролних тачака
Број контролних тачака (КТ) зависи од такмичарске категорије, размере карте,
концепције такмичарских стаза и може да износи до 30 (КТ).
У број контролних тачака улази збир свих тачака, екипних, појединачних и циљ.
Време преласка стазе

Члан 7.

Такмичарска екипа мора прећи такмичарску стазу у заданом времену, да не би
била дисквалификована.
За свако такмичење се одређује време преласка стазе и оно зависи од концепције
стазе и рељефа терена на којем се такмичење одвија. Одређује се на основу времена
комплетно пређене стазе од стране организатора такмичења лаганим планинарским
ходом увећаног за 30%.
Време преласка стазе се рачуна од момента преузимања такмичарског задатка па
до уласка у циљ последњег члана екипе.
Старт

Члан 8.

Екипе стартују у размацима од 5 до 10 минута.
Две екипе истог клуба/друштва не могу да стартују једна за другом, већ
минимални размак мора бити најмање 20 мин.
Редослед старта екипа се одређује извлачењем стартних бројева.

Опрема

Члан 9.

Такмичарску опрему учесници такмичења прилагођавају властитој потреби, а на
основу климатских услова, терена за такмичење и препорука организатора.
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Свака екипа са собом носи прибор за решавање задатака, прву помоћ, храну и
воду. Ако се екипа раздваја, наведену опрему мора да има сваки члан екипе. Сваки
члан екипе мора да има планинарску књижицу са плаћеном чланарином за текућу
годину и оверену здравствену књижицу.
Члан 10.
Карта
На ПОТ ПСС се могу користити карте размере 1:20 000 / 10м, 1:25 000 / 10м, 1:
40 000 / 20м, 1:50 000 / 20м.
Организатор је обавезан да обавести такмичаре о евентуалним недостацима карте
и подручјима забрањеним или опасним за кретање.
Члан 11.
Контролне тачке
Контролне тачке морају бити обележене црвено-белом тространом призмом (30цм
x 30цм) на којој се налази перфоратор или станица СИ система. Видљивост КТ из
теоретски очекиваног правца доласка је 20 до 50 м, зависно од размере карте.
Члан 12.
Такмичарски задaтак
Такмичарски задатак може бити:
- Уцртан на карти за одређене етапе, а за наредне етапе се добија задатак на
КТ.
- Задатак се прецртава са огледног примерка.
- Задатак се решава и КТ одређују стандардним методама у топографији (пресек
координата, пресек два азимута, пресек азимута и координате и др.) за део или
целу такмичарску стазу.
Задатак може да обухватити решавање тестова:
 Из прве помоћи (на основу тестова Савеза).
 из области планинарства (на основу тестова Савеза).
 из планинарских вештина(на основу тестова Савеза ).
Члан 13.
Бодовање
Врши се на основу најкраћег времена преласка стазе са свим овереним КТ.
Првенствено се бодује број оверених КТ а након тога време преласка такмичарске
стазе.
Број освојених бодова се увећава за освојене бодове решавањем тестова.
На основу времена преласка такмичарске стазе освајају се бодови:
1. место 100 бодова,
2. место 70 бодова,
3. место 50 бодова,
4. место 20 бодова.
Све екипе које пронађу све КТ добијају по 10 бодова.
За сваки позитиван одговор на тесту добија се по пет бодова.
Максималан број бодова на тесту је 30.
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Дисквалификација

Члан 14.

Дисквалификација наступа:
 Ако се прекорачи задати временски период кретања на стази.
 Ако екипа не пронађе све контролне тачке (КТ).
 Ако екипа не уђе у пуном саставу на КТ.
 Ако екипа прекрши еколошка правила из члана 24 овог Правилника.
О дисквалификацији одлучује овлашћени контролор Комисије за планинарску
оријентацију.
Дисквалификована екипа има право на приговор у складу са чланом 18 и 19 овог
правилника.
Члан 15.
Контролори
Контролора одређује Начелништво на предлог Комисије за планинарску
оријентацију.
Контролор контролише да ли је екипа комплетна на старту, на стази, на КТ и на
циљу.
Контролори организатора могу бити распоређени на неким КТ и имају задатак да
уписују времена пролаза екипе или на раздвајању да деле нове задатке или карте за
наредни део стазе.
Члан 16.
Резултати
Резултат се добија на основу броја освојених бодова, за извршени задатак
(прелазак такмичарске стазе и решавања тестова).
Резултати се објављују 30 до 60 минута по завршетку такмичења.
Члан 17.
Пласман
Наслов првака Србије у планинарском оријентационом такмичењу се добија на
првенству Србије. Првенство Србије се организује једанпут годишње.
Наслов првака Србије у лиги Србије се одређује збиром бодова на такмичењма
која се бодују за лигу. Комисија за планинарску оријентацију одређује број
такмичења за лигу Србије пре почетка такмичарске сезоне, на основу пријава
клубова/друштава за организацију, и датуме одржавања такмичења.
Члан 18.
Арбитражна комисија
Арбитражну комисију чини контролор и два представника такмичарских екипа.
Састав Арбитражне комисије се објављује пре почетка такмичења.
У раду Арбитражне комисије може да учествује представник екипе која је поднела
приговор или против које се води поступак без права одлучивања.
Одлучујући по приговору, Арбитражна комисија може:
- одбацити приговор као неблаговремен или недозвољен;
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- одбити приговор као неоснован, или
- усвојити приговор.
Приговор је неблаговремен ако је поднет по истеку рока из 19 члана овог
Правилника.
Недозвољен приговор је онај који није поднет од званичног лица клуба/друштва
које се сматра оштећеним на такмичењу.
На одлуку Арбитражне комисије може се поднети жалба, у року од 3 (три) дана од
завршетка такмичења, комисији за планинарску оријентацију.
Комисија за планинарску оријентацију је дужна да о жалби одлучи у року од 7
(седам) дана од дана пријема жалбе и заинтересованим странама достави одлуку у
облику решења са образложењем и поуку о правном леку путем електронске поште
са званичне мејл адресе Савеза.
Члан 19.
Приговор
Незадовољна страна која се сматра оштећеном на такмичењу може поднети
приговор до 30 минута по пристизању на циљ у писменој форми арбитражној
комисији.
Члан 20.
Обавезе организатора









Организатор такмичења у обавези је да обавести учеснике такмичења најмање
30 дана пре одржавања такмичења писменим путем или путем електронске
поште.
Да припреми такмичарску стазу која ће бити безбедна за такмичаре
Да обезбеди присуство дежурног лекара са основном санитетском опремом
Да обезбеди простор(дом или шатор) за пресвачење такмичара
Да послужи чај или освежавајући напитак по завршетку такмичења
Да обезбеди прецизно мерење резултата
Да се придржава одредаба Правилника о безбедности и одговорности у
извођењу планинарских активности
Да достави детаљан извештај о одржаном такмичењу са следећим подацима:
1. место и датум одржавања такмичења
2. име и презиме такмичара по екипама и категоријама
3. број такмичара и такмичарских екипа по категоријама
4. дужине стаза
5. број КТ
6. пласман екипа по категоријама и важећем Правилнику за ПОТ.

Извештај се доставља Комисији за планинарску оријентацију у року од 7 дана по
завршетку такмичења.
Члан 21.
Обавезе такмичара
Да по пријему првог обавештења најави своје учешће.
Да по пријему другог обавештења, а најкасније 3 дана пре одржавања такмичења
потврди своје учешће.
Да поседује оверену планинарску књижицу клуба/друштва за које наступа у
такмичарској години с маркицом Савеза за календарску годину.
Да поседује оверену здравствену књижицу.
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Да се придржава упутства организатора по питању опреме и безбедносних услова
на стази.
Да се придржава услова прописаних при заједничком кретању на стази.
Да избегава прегласну комуникацију на стази са члановима своје и других екипа.
Да се придржава моралног кодекса планинарског и спортског понашања на стази.
Члан 22.
Регистрација
До 15. марта се морају регистровати по такмичарским категоријама, сви учесници
(чланови Савеза) лиге такмичења за првенство ПОТ ПСС.
Током такмичарске сезоне су дозвољене промене у екипи, унутар такмичарске
категорије, до два члана.
У сениорској категорији, одсутног или оболелог члана могу да замене такмичари
истога клуба/друштва из млађих или старијих такмичарских категорија.
Члан 23.
Награде
Клуб/друштво које учествује у организацији такмичења са својим спонзорима,
може доделити медаље, дипломе, пехаре и пригодне награде екипама према
постигнутим резултатима.
Члан 24.
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 може бити дисквалификован.
Члан 25.
Остало
Такмичења се могу организовати у оквиру планинарског клуба/друштва,
територије града или општине, региона или покрајине.
За првенство Србије такмичење се организује у оквиру акције „Дани планинара
Србије“ или у неком другом термину који одређује Комисија за планинарску
оријентацију.
Календар такмичења и пласмана екипа по категоријама објављује Комисија за
планинарску оријентацију путем електронске форме на интернет страници Савеза.
Члан 26.
Комисија за планинарску оријентацију даје мишљење о значењу појединих
одредби овог Правилника, а коначно тумачење даје прва наредна седница Управног
одбора Савеза.
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Члан 27.
Предлог измена и допуна овог Правилника доноси се на седници комисије за
планинарску оријентацију, а усваја их Управни одбор Планинарског савез Србије.
Члан 28.
Овај Правилник ступа на снагу даном његовог усвајања од стране Управног
одбора Савеза.
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