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ORGANIZACIJA NATJECANJA
1. OPĆENITO
Ĉlanak 1.1.
Ako ovim pravilnikom nije drugaĉije reĉeno, natjecanje se odvija prema pravilima IFSC.
Izvršni odbor Komisije za sportsko penjanje Hrvatskog planinarskog saveza (IO KSP HPS)
ima pravo promjene natjecateljskih pravila. O eventualnim promjenama pravila IO KSP HPS
je duţna pravovremeno obavijestiti sve svoje ĉlanice.
Ĉlanak 1.2.
Sportsko penjaĉka natjecanja odrţavaju se u sljedećim disciplinama:
Težinska natjecanja: To su natjecanja u kojima natjecatelji penju kao prvi (osim kod
kategorije cicibana koji penju na Top rope), svi kompleti moraju biti ukopĉani po redu i u
skladu s pravilima IFSC-a, te kod kojih dostignuta visina (ili, u sluĉaju traverze, odnosno
stropa - najveća dostignuta udaljenost u liniji protezanja smjera) predstavlja kriterij za
odreĊivanje pozicije natjecatelja u tom krugu natjecanja.
U teţinskim natjecanjima, natjecatelji pokušavaju savladati smjer na neki od naĉina:
a) na pogled, nakon odobrenog vremena prouĉavanja smjera
b) nakon što ovlašteni pred penjaĉ obavi demonstraciju smjera
Brzinska natjecanja: To su natjecanja u kojima natjecatelji penju osiguravani odozgo (top
rope) i kod kojih kriterij za odreĊivanje pozicije natjecatelja predstavlja vrijeme potrebno za
uspješno savladavanje smjera.
Boulder natjecanja: To su natjecanja koja se sastoje od niza pojedinih penjaĉkih smjerova.
U skladu sa zahtjevima sigurnosti, svaki pojedini smjer osiguran je strunjaĉama. Pozicija
natjecatelja biti će odreĊena zbrajanjem osvojenih vrhova i zona u pojedinim smjerovima tog
kruga natjecanja.
Ĉlanak 1.3.
Natjecanja se odrţavaju za sljedeće kategorije:
Godina Rođenja
Godina
Cicibani
događaja
2010
1999 i mlaĊi
2011
2000
2012
2001

Kadeti
1998 1997
1999 1998
2000 1999

Stariji kadeti
(Youth B)
1996 1995
1997 1996
1998 1997

Juniori
(Youth A)
1994 1993
1995 1994
1996 1995

Stariji juniori
(Juniors)
1992 1991
1993 1992
1994 1993
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Kategorije cicibana, kadeta, starijih kadeta, juniora i starijih juniora jednim imenom nazivamo
mlaĊe uzrasne kategorije.
Za mlaĊe kategorije moraju se organizirat zasebna natjecanja, potpuno odvojena od
seniorskih.
Svi natjecatelji koji u tekućoj godini navršavaju šesnaest (16) godina mogu se natjecati u
seniorskoj kategoriji.
2. ORGANIZATOR
Ĉlanak 2.1.
Natjecanja mogu organizirati: KSP HPS-a, sportsko penjaĉki klubovi (u prelaznom razdoblju
usklaĊivanja sa Zakonom o sportu i sportsko penjaĉki odsjeci) koji djeluju unutar HPS-a.
Ĉlanak 2.2.
Raspis za natjecanje potvrĊen od KSP HPS-a šalje se klubovima, odsjecima 21 dan prije dana
natjecanja.
Ĉlanak 2.3.
Prijave se primaju putem Registracijske baze primaju se do 3 dana prije dana natjecanja s tim
da organizator ima pravo da primi prijavu i nakon roka u koliko to ţeli.
Ĉlanak 2.4.
Ukoliko natjecatelji nisu prijavljeni u prijavnom roku, organizator im moţe zaraĉunati
povišenu startninu naznaĉenu na raspisu za natjecanje.
Ĉlanak 2.5.
Natjecanje se moţe otkazati najkasnije 8 dana prije zakazanog datuma. U koliko organizator
propusti na vrijeme otkazati natjecanje odluku o sankcijama donijet će IO KSP-a.
Ĉlanak 2.6.
Startninu za natjecanje odreĊuje organizator. Maksimalna startnina moţe iznositi 150,00 kn.
3. OPREMA ORGANIZATORA
Ĉlanak 3.1.
Organizator je duţan osigurati umjetnu stijenu za odvijanje natjecanja. Ako je stijena na
otvorenom, u sluĉaju vremenskih neprilika organizator mora osigurati nesmetano odvijanje
natjecanja.
Ĉlanak 3.2.
Organizator je duţan osigurati prostoriju za izolacijsku zonu i malu stijenu za zagrijavanje
natjecatelja od dvije ploĉe minimalne veliĉine cca 125x250cm, po mogućnosti blago
previsne.
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Ĉlanak 3.3.
Organizator je duţan osigurati tranzitnu zonu u kojoj su smješteni natjecatelji koji se
pripremaju za nastup ili odmaraju nakon projektiranja.
Ĉlanak 3.4.
Za teţinska i brzinska natjecanja organizator osigurava jednostruko uţe. Frekvenciju zamjene
uţeta odreĊuje glavni sudac.
4. OSOBLJE NATJECANJA
Ĉlanak 4.1.
Organizator će u dogovoru s KSP HPS-a osigurati sljedeće:
a) odgovornu osobu ispred Kluba organizatora natjecanja
b) suce natjecanja
c) pomoćno osoblje: za registraciju natjecatelja, za odrţavanje sigurnosti izolacijske i
natjecateljske zone, za pratnju i pomoć natjecateljima na putu od izolacijske do
tranzitne zone i do natjecateljske stijene
d) postavljaĉe smjera i osoblje za odrţavanje smjera
e) ekipu za mjerenje vremena, biljeţenje i obradu rezultata
f) medicinske usluge
g) usluge video praćenja nastupa natjecatelja (brzinska i teţinska natjecanja)
h) ** za teţinska i brzinska natjecanja osiguravatelje (najmanje 2 po smjeru)
i) *** delegat natjecanja
***po potrebi odlukom IO KSP-a
5. SUCI NATJECANJA
Ĉlanak 5.1.
KSP HPS-a će na prijedlog kluba organizatora imenovati sljedeće sluţbene osobe za
natjecanje
a) Glavni sudac
b) Pomoćni suci
Ĉlanak 5.2.
Sudaĉki ţiri se sastoji od glavnog suca i svih pomoćnih sudaca. Glavni suci mogu biti
iskljuĉivo osobe koje su poloţile ispit za glavnog suca, te će kao takvi biti licencirani od
strane KSP-a.
U iznimnom sluĉaju IO KSP-a moţe donijeti odluku o imenovanju Glavnog suca mimo
propozicija i uvjeta reguliranih ovim Pravilnikom.
Pomoćne suce bira glavni sudac natjecanja nakon
pismene provjere poznavanja
Natjecateljskog pravilnika.

Hrvatski planinarski savez/ Komisija za sportsko penjanje: Natjecateljski pravilnik

Str. 5

Ĉlanak 5.3.
Predsjednik sudaĉkog ţirija je glavni sudac. Predsjednik sudaĉkog ţirija je nadleţan za cijeli
prostor natjecanja. Njegova nadleţnost obuhvaća period i prostor od ulaska natjecatelja i
ostalih sluţbenika u izolacijsku zonu do momenta njihovog napuštanja natjecateljske zone
ispred umjetne stijene. Predsjednik sudaĉkog ţirija ima ovlasti nad svim aspektima
odrţavanja natjecanja.
Predsjednik sudaĉkog ţirija duţan je Komisiji podnijeti:
a) zapisnik s natjecanja
b) izvještaj o svakom sudaĉkom kandidatu koji prolazi kroz zadnju fazu programa
priprema za zvanje sudac sportskog penjanja.
Glavni sudac natjecanja moţe obavljati i funkciju pomoćnog suca.
Ĉlanak 5.4.
Pomoćni suci će biljeţiti visinu, broj pokušaja u pojedinim smjerovima te davati
natjecateljima potrebne informacije o smjeru (ulazno hvatište, završno hvatište i dr.).
6. UMJETNA STIJENA I POSTAVLJAČ SMJEROVA
Ĉlanak 6.1.
Sva natjecanja koja odobrava KSP HPS-a odrţavat će se na umjetnim stijenama.
Ĉlanak 6.2.
Pri penjanju je dozvoljena upotreba cjelokupne površine umjetne stijene.
Ĉlanak 6.3.
Pri penjanju je zabranjena upotreba boĉnih, gornjeg te donjeg ruba i svih ostalih dijelova
stijene umjetne stijene u koliko postavljaĉ ne definira drugaĉije.
Ĉlanak 6.4.
Postavljaĉ smjerova iz Hrvatske mora imati zvanje postavljaĉ natjecateljskih sportsko
penjaĉkih smjerova i licencu KSP HPS-a za tekuću godinu. Smjerove mogu postavljati i
postavljaĉi iz drugih zemalja, ali moraju imati odobrenje KSP HPS-a.
Ĉlanak 6.5.
IO Komisije će na prijedlog organizatora imenovati glavnog postavljaĉa smjerova, kao i
ĉlanove ekipe za postavljanje smjerova.
Duţnosti glavnog postavljaĉa smjerova ukljuĉuju:
a) Dizajn smjera za svaki krug natjecanja, postavljanje hvatišta za svaki smjer i to na
naĉin da su svi u skladu s tehniĉkim i sigurnosnim standardima.
b) UsklaĊivanje rada pomoćnih postavljaĉa smjerova i odgovornost za poduzimanje
odgovarajućih sigurnosnih mjera
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c)
d)
e)
f)
g)

Popravak i ĉišćenje smjera po zahtjevu pomoćnih sudaca
Dizajn, postavljanje i odrţavanje stijena za zagrijavanje
Savjetovanje ekipe za mjerenje u odreĊivanju rezultata koji je postigao natjecatelj
Savjetovanje glavnog suca o vremenskom periodu za penjanje i promatranje smjera
Savjetovanje glavnog suca da li prvi (ili bilo koji drugi) komplet treba biti ukopĉan
prije poĉetka uspona.
Ĉlanak 6.6.

Visina naknade za postavljanje smjerova odreĊuje se dogovorom izmeĊu organizatora i
postavljaĉa.
Ĉlanak 6.7.
Organizator je duţan imenovati najmanje dva osiguravatelja po smjeru za teţinska i brzinska
natjecanja koji imaju zvanje sportskog penjaĉa.

7. SIGURNOST
Ĉlanak 7.1.
U cilju postizanja potpune sigurnosti moraju biti poduzete sve potrebne mjere. Svaki smjer će
biti konstruiran na naĉin da se prilikom pada natjecatelja:
a) Sprijeĉi ozljeda natjecatelja koji penje
b) Sprijeĉi ozljeda ili ometanje bilo kojeg drugog natjecatelja
Ĉlanak 7.2.
Prije poĉetka pojedinog kruga natjecanja, Glavni sudac će pregledati smjer kako bi se
osiguralo odrţavanje sigurnosnih standarda. Glavni sudac će posebno paziti da sva sigurnosna
oprema udovoljava IFSC standardima (EN standardima) i pravilima IFSC-a.
Ĉlanak 7.3.
Prije poĉetka pojedinog kruga natjecanja, glavni sudac je obavezan uvjeriti se da je prisutna
kvalificirana medicinska osoba, kako bi se osigurao brz postupak u sluĉaju bilo koje nezgode
ili ozljede natjecatelja ili sluţbenika unutar natjecateljske, odnosno izolacijske zone.
Ĉlanak 7.4.
Sva oprema koja se koristi na natjecanju mora zadovoljavati IFSC standarde (EN standarde) i
pravila IFSC-a, ukoliko nije drugaĉije specificirano od KSP, odnosno u iznimnim
sluĉajevima, upotrebu opreme moţe odobriti glavni sudac natjecanja.
Unutar ovih općih zahtjeva:
a) Uz izuzetak natjecateljske majice koju osigurava organizator natjecanja (koju svaki
natjecatelj mora nositi i koja ne smije biti rezana ili izmijenjena na drugi naĉin) svaki
natjecatelj je slobodan upotrijebiti bilo koje: penjaĉice, vrećicu za magnezij i odjeću
koju ţeli, a koja je u skladu s pravilima IFSC-a o opremi i oglašavanju
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b) Za sušenje ruku natjecatelji smiju koristiti iskljuĉivo magnezij karbonat. Upotrebu
drugih tvari mora odobriti glavni sudac
8. MEDICINSKO OSOBLJE
Ĉlanak 8.1.
Organizator će sukladno zakonu o sportu osigurati prisutnost kvalificirane medicinske osobe
tijekom cijelog natjecanja, koja će vrijeme trajanja natjecanja provesti na za to predviĊenom
mjestu (stol-stolica) odvojeno od zapisniĉkog ili sudaĉkog stola, a isto mora biti vidljivo svim
sudionicima natjecanja.
9. PRIJAVE NATJECATELJA
Ĉlanak 9.1.
Uvjet za sudjelovanje na natjecanju je ĉlanstvo u sportsko penjaĉkom klubu HPS-a (u
prelaznom razdoblju usklaĊivanja sa Zakonom o sportu i sportsko penjaĉki odsjeci) te vaţeća
registracija kluba i natjecatelja za tekuću godinu. Matiĉni klub/odsjek natjecatelja mora
Komisiji prijaviti putem Obrasca za registraciju sve natjecatelje koji se natjeĉu u tekućoj
natjecateljskoj godini.
Natjecatelji koji su u zvanju sportskog penjaĉa pripravnika za sudjelovanje na svim
natjecanjima, te prilikom prijave na natjecanje prilaţu suglasnost instruktora ili trenera
sportskog penjanja KSP-a HPS s ovjerom matiĉnog kluba.
Ĉlanak 9.2.
Svi klubovi su duţni u kalendarskoj godini natjecatelje registrirati pri KSP-u HPS-a.
Registracije natjecatelja klubovi su duţni poslati IO KSP-a najkasnije 10 dana prije
natjecanja. Natjecatelji se prijavljuju na Obrascu za registraciju uz prilog: preslika domovnice
ili osobna karta, 2 fotografije, za mlaĊe kategorije suglasnost roditelja za nastup na natjecanju,
uplatiti 50 Kn na raĉun HPS-a (s naznakom za registraciju natjecatelja te dostaviti dokaz o
uplati).
Formulari se mogu dostaviti e-mailom sa skeniranim prilozima ili dostaviti poštom na adresu
navedenu u Obrascu za registraciju.
Popis registriranih natjecatelja će se nalaziti na sluţbenoj stranicu KSP-a.

10. PRIJAVNA LISTA
Ĉlanak 10.1.
Prijava za natjecanje vrši se iskljuĉivo elektronski, putem sluţbenog Obrasca. Za toĉnost
podataka upisanih u Obrascu za prijavu natjecatelja odgovara Klub i potpisana odgovorna
osoba kluba.

Hrvatski planinarski savez/ Komisija za sportsko penjanje: Natjecateljski pravilnik

Str. 8

Ĉlanak 10.2.
Svaki klub je u potpunosti odgovoran snositi startnine i to za kompletnu prijavnu listu za sve
prijavljene natjecatelje bez obzira na broj natjecatelja koji u konaĉnici izlaze na natjecanje.

11. STARTNA LISTA
Ĉlanak 11.1.
Svaka startna lista će sadrţavati sljedeće:
a) naziv natjecanja
b) mjesto i datum natjecanja
c) tip natjecanja (npr. boulder)
d) naziv kruga natjecanja ( npr. finale seniori)
e) startni broj, ime, prezime i klub natjecatelja
f) vrijeme poĉetka penjanja svakog natjecatelja
Ĉlanak 11.2.
Sastavljanje startne liste:
a) polufinale – sluĉajni odabir startnih brojeva natjecatelja
b) finale – odabrani broj finalista se slaţe suprotno od poretka u polufinalu (zadnji
nastupa natjecatelj koji je zauzeo prvo mjesto)

12. REZULTATI I ZAPISNIK S NATJECANJA
Ĉlanak 12.1.
Na kraju svakog kruga natjecanja glavni sudac će objaviti provjereni poredak natjecatelja.
Poredak će potpisati glavni sudac i jedan od pomoćnih sudaca.
Ĉlanak 12.2.
Sluţbeni poredak nakon svakog kruga natjecanja, mora sadrţavati:
a) naziv natjecanja
b) mjesto i datum natjecanja
c) tip natjecanja (npr. boulder)
d) naziv kruga natjecanja ( npr. finale muškarci)
e) imena i potpise glavnog i jednog pomoćnog suca
f) mjesto i rezultat svakog natjecatelja u padajućem nizu
g) ime, prezime i matiĉni klub natjecatelja
Ĉlanak 12.3.
Finalni poredak mora sadrţavati i rezultate prijašnjeg kruga natjecanja.
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Ĉlanak 12.4.
Zapisnik s natjecanja mora sadrţavati:
a) sve rezultate (polufinale, finale) za pojedinaĉni i ekipni poredak
b) popis dodijeljenih nagrada
c) popis svih prekršaja ovog pravilnika
d) ţalbe natjecatelja i sudaĉke odgovore
e) popis grešaka sudaca te postavljaĉa natjecateljskih smjerova
Ĉlanak 12.5.
Vjerodostojnost ovog zapisnika potpisom potvrĊuju organizator i glavni sudac.

13. PRIZNANJA
Ĉlanak 13.1.
Organizator je duţan dodijeliti priznanja za prva tri mjesta po kategoriji (M+Ţ), te za ekipni
plasman klubova na natjecanju.
Ĉlanak 13.2.
Prva tri natjecatelja u svakoj kategoriji moraju biti prisutni na proglašenju pobjednika i dodjeli
nagrada osim kod proglašenja ukupnog pobjednika kupa RH.
Ĉlanak 13.3.
Proglašenje za svaku uzrasnu kategoriju obvezno se odrţava po završetku natjecanja za
kategoriju.
Ĉlanak 13.4.
Priznanja se dodjeljuju bez obzira na drţavljanstvo (Hrvati i stranci), osim kod proglašenja
prvaka/inje RH i ukupnog pobjednika/ice kup RH.
Ĉlanak 13.5.
Ekipni pobjednik i pojedinaĉni pobjednik Kupa se proglašava na zadnjem natjecanju. IO
KSP-a će dodijeliti priznanja za ekipnog i pojedinaĉnog pobjednika i to za prva tri mjesta u
svim uzrasnim kategorijama (M+Ţ).
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14. PRVENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
Ĉlanak 14.1.
U skladu sa Pravilnikom KSP HPS-a, prvenstvo RH odrţavati će se svake godine.
Ĉlanak 14.2.
Za PH organizira se jedno natjecanje u svakoj disciplini za sve uzrasne kategorije.
Ĉlanak 14.3.
Prvenstvo RH odrţava se u muškoj i u ţenskoj kategoriji.
Ĉlanak 14.4.
Kompletno natjecanje po uzrasnoj kategoriji mora biti realizirano u jednom danu i to mora
biti subota ili nedjelja.
Ĉlanak 14.5.
Natjecanje ne smije poĉeti prije 9 sati ujutro, osim uz prethodni dogovor s IO KSP HPS-a.
Izolacijska zona se otvara najkasnije 1 sat prije poĉetka, a zatvara pola sata takoĊer prije
poĉetka natjecanja.
Ĉlanak 14.6.
Natjecanje za prvenstvo RH u seniorskoj kategoriji disciplini Teţinsko penjanje sastoji se od
dva kruga: kvalifikacije i finale, po dva smjera u kvalifikacijama i jedan u finalu.
Ĉlanak 14.7.
Kod mlaĊih uzrasnih kategorija natjecanje se odvija samo u jednom krugu (finale), osim
ukoliko uvjeti omogućavaju, organizator moţe u dogovoru s KSP-om organizirati natjecanje
koje će se odrţati u dva kruga ili dva kvalifikacijska smjera i finale. Nakon ĉega se rezultati
zbrajaju i dobivamo poredak.
Rangiranje u kvalifikacijskim smjerovima vrši se prema slijedećoj formuli :√R1 x R2. R1 je
rang natjecatelja u prvom kvalifikacijskom smjeru, R2 je u drugom. Manji broj predstavlja
bolji rezultat.
Npr.:
• 2. u 1.smjeru, 8. u drugom: √2 x 8 = √16 = 4
• 4. u 1.smjeru, 1. u drugom: √4 x 1 = √4 = 2
• 4. u 1.smjeru, 9. u drugom: √4 x 9 = √36 = 6
Ĉlanak 14.8.
Kategorije cicibana, na Teţinskom natjecanju za prvenstvo RH penju s osiguranjem odozgo
(top rope) gdje je uţe ukopĉano u karabiner s maticom te povezano na pojas, te po
mogućnosti s prethodnom demonstracijom natjecateljskog smjera, svi ostali penju kao prvi.
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Ĉlanak 14.9.
Nakon procedure rangiranja natjecatelja u polufinalu odreĊuje se broj natjecatelja koji će
nastupiti u finalu. U Teţinskom penjanju fiksni broj natjecatelja u finalu je 6(šest). Ukoliko je
ovaj broj premašen kao posljedica jednakog rezultata natjecatelja iz prethodnog kruga, u
slijedeći krug natjecanja će se kvalificirati veći broj. U Brzinskom penjanju broj natjecatelja
u nakon kvalifikacija koji idu u ĉetvrt finale je 8(osam).
Ĉlanak 14.10.
Nakon završetka natjecanja i objavljivanja finalnog poretka dodjeljuju se bodovi za to
natjecanje:
mjesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

bodovi
100
80
65
55
51
47
43
40
37
34

mjesto
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

bodovi
31
28
26
24
22
20
18
16
14
12

mjesto
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

bodovi
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Ĉlanak 14.11.
Natjecanja za prvenstvo RH otvorena su za strane drţavljane koji ispunjavaju uvjete ovog
pravilnika. Broj stranih natjecatelja u finalu je ograniĉen na 5 u svakoj kategoriji. Strani
natjecatelji moraju: KSP HPS-a platiti licencu, platiti startninu organizatoru i poslati izjavu da
nastupaju na vlastitu odgovornost. Ako strani natjecatelj uĊe u finale, broj natjecatelja u finalu
se povećava za jednog drţavljanina RH. Stranim se natjecateljima ne raĉunaju bodovi za
prvenstvo RH.
Ĉlanak 14.12.
Rezultati postignuti na prvenstvu RH mogu se zbrajati sa rezultatima Kupa RH ako za Kup
nije bilo odrţano barem tri natjecanja.
Ĉlanak 14.13.
Ekipni rezultati klubova dobivaju se zbrajanjem rezultata najviše pet najbolje rangiranih
natjecatelja kluba po uzrasnoj kategoriji i disciplini.
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15. KUP REPUBLIKE HRVATSKE
Ĉlanak 15.1.
U skladu sa Pravilnikom KSP HPS-a, kup RH odrţavat će se svake godine. O broju
natjecanja po disciplinama u kalendarskoj godini odluku donosi IO KSP temeljem
pravovaljanih prijava klubova koji ispunjavaju uvijete za organizaciju natjecanja. Da bi se
odrţalo za natjecanje Kup minimalan broj natjecanja u pojedinoj uzrasnoj kategoriji mora
biti tri (3).
Ĉlanak 15.2.
Zbroj bodova će se izraĉunavati nakon svakog pojedinog natjecanja za Kup RH i natjecatelji
će biti poredani u skladu s brojem osvojenih bodova (u padajućem nizu). Taj poredak će se
zvati Poredak za Kup RH.
Ukupan broj bodova za pojedinaĉni plasman, koje je natjecatelj sakupio u završnom poretku
za Kup RH u pojedinoj disciplini, izraĉunava se zbrajanjem bodova sa svih natjecanja.
Ukupan broj bodova za ekipni plasman, izraĉunava se zbrajanjem bodova koje su natjecatelji
kluba osvojili na natjecanjima. Zbroj bodova svih natjecatelja (prema ĉlanku 14.13.) daje
zbroj bodova za ekipni plasman.
Ĉlanak 15.3.
Pobjednikom Kupa RH, bit će proglašen onaj natjecatelj, odnosno Klub, koji će na kraju
ciklusa natjecanja, u toj godini, sakupiti najviše bodova u skladu s ovim pravilima.
Ĉlanak 15.4.
Po završetku ciklusa natjecanja za Kup RH, tri najbolja natjecatelja(prema ĉlanku 13.5.)
dobiti će medalje (prvi - zlatna, drugi - srebrna, treći - bronĉana), a klubovi pehare.
Ĉlanak 15.5.
Natjecanja za Kup RH otvorena su za strane drţavljane koji ispunjavaju uvjete ovog
pravilnika. Broj stranih natjecatelja u finalu je ograniĉen na pet (5) u svakoj kategoriji. Strani
natjecatelji moraju: KSP HPS-a platiti licencu, platiti startninu organizatoru i poslati izjavu da
nastupaju na vlastitu odgovornost. Ako strani natjecatelj uĊe u finale, broj natjecatelja u finalu
se povećava za jednog drţavljanina RH. Stranim se natjecateljima ne raĉunaju bodovi za Kup
RH.
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16. TEŽINSKA NATJECANJA
16.1. OPĆENITO
Ĉlanak 16.1.1.
Opremanje smjera. Sljedeće mjere sigurnosti moraju biti poduzete:
a)
b)

Karabineri i gurtne: Gornji karabiner u svakom kompletu (koji spaja komplet sa
sigurnosnim elementom na stijeni) mora biti Maillon ovalni karabiner.
Kada je potrebno produţiti komplet, to mora biti uĉinjeno upotrebom neprekinute
gurtne koja će biti postavljena u komplet umjesto kraće. Ni pod kojim okolnostima
ne smije se koristiti niz kraćih kompleta (spojenih bilo obiĉnim karabinerima, bilo
karabinerima s maticom).
16.2. GLEDANJE SMJERA
Ĉlanak 16.2.1.

Duljinu trajanja promatranja smjera odredit će glavni sudac u dogovoru s postavljaĉem
natjecateljskih smjerova, s tim da taj period ne moţe biti kraći od pet (5) minuta.
Ĉlanak 16.2.2.
Tijekom perioda promatranja natjecatelji moraju ostati unutar zone za promatranje. Ne smiju
se penjati po umjetnoj stijeni, niti stati na bilo kakvu opremu ili komad namještaja (npr.
ljestve, stolice i sl.). Natjecatelji tijekom perioda promatranje ne smiju ni na koji naĉin
komunicirati ni sa kim izvan zone za promatranje.
Ĉlanak 16.2.3.
Tijekom perioda promatranja natjecatelji smiju koristiti dalekozor i rukom crtati skice i pisati
bilješke. Upotreba bilo koje druge opreme za promatranje odnosno biljeţenje je zabranjena.
Ĉlanak 16.2.4.
Natjecatelji ne smiju imati nikakvih informacija o smjeru, osim onih koje sami uoĉe tijekom
perioda promatranja.
16.3. USPON
Ĉlanak 16.3.1.
Po dolasku u tranzitnu zonu, natjecatelj će obuti penjaĉice, vezati se na uţe propisanim
ĉvorom (osmica sa uplitanjem - dozvoljen je i sigurnosni ĉvor), te obaviti sve ostale završne
pripreme pred uspon. Za kategoriju cicibana koristi se karabinera sa maticom jer se penje na
tope rope.
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Ĉlanak 16.3.2.
Prije nego natjecatelj pristupi usponu, pomoćni sudac će pregledati ĉvor, kao i svu penjaĉku
opremu. Pregledom se mora ustanoviti da li su zadovoljeni sigurnosni standardi, kao i pravila
ICC. Ukoliko natjecatelj koristi opremu ili ĉvor koji nisu odobreni bit će zamoljen da istu
trenutno uskladi s pravilnikom. Ne izvršavanje uputa pomoćnog suca rezultirat će trenutnom
diskvalifikacijom.
Ĉlanak 16.3.3.
Po ulasku u natjecateljsku zonu u podnoţju smjera, natjecatelj mora odmah prijeći startnu
liniju. U tom trenutku pomoćni sudac zapoĉinje mjerenje vremena. Svaki natjecatelj ima 60
sekundi da zapoĉne penjanje. Ukoliko natjecatelj ne zapoĉne penjanje po isteku 60 sekundi,
biti će mu reĉeno da starta odmah. Svako daljnje odlaganje rezultira diskvalifikacijom.
Ĉlanak 16.3.4.
Smatra se daje natjecatelj zapoĉeo s penjanjem onog trenutka kada je obje noge podigao s
poda.
Ĉlanak 16.3.5.
Tijekom pokušaja uspona:
a)

b)
c)

Svaki natjecatelj mora po redu ukopĉati uţe u svaki komplet. Svaki komplet mora biti
ukopĉan prije nego najniţi dio natjecateljevog tijela bude iznad najniţeg karabinera u
kompletu (odnosno u sluĉaju traverze ili stropa prije nego natjecatelj tijelo pomakne
iza neukopĉanog karabinera u liniji smjera, onako kako ga je zacrtao postavljaĉ
smjera). Svaki prekršaj ovog pravila rezultira završetkom uspona. Ukoliko natjecatelj
ne posluša zahtjev pomoćnog suca da prekine s usponom, biti će diskvalificiran.
Glavni sudac je ovlašten da u specijalnim okolnostima (npr. u interesu sigurnosti)
izmijeni Ĉlanak 16.3.5. a) za pojedini smjer.
Natjecatelj tijekom uspona moţe u bilo kom trenutku otpenjavati, tako dugo dok nije
u suprotnosti s Ĉlankom 16.3.5. a) ili se ne vrati na pod.
Ĉlanak 16.3.6.

Natjecatelj moţe u bilo kom trenutku uspona upitati pomoćnog suca koliko mu je vremena
preostalo od predviĊenog vremena. Pomoćni sudac duţan je upozoriti natjecatelja kada mu je
preostalo 60 te 10 sekundi do kraja predviĊenog vremena. Po isteku predviĊenog vremena
pomoćni sudac zaustavlja natjecatelja i zahtjeva mjerenje postignute visine.

16.4. KRAJ PENJANJA
Ĉlanak 16.4.1.
Smatrat će se da je natjecatelj uspješno popeo smjer ako je penjao u skladu sa pravilima o
teţinskim natjecanjima, te je ukopĉao uţe u posljednji komplet iz legitimne pozicije. Dok se
kod cicibana koji penju na Top-rope kraj smatra kada natjecatelj zadrţi zadnje hvatište
minimalno tri sekunde s obje ruke.
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Ĉlanak 16.4.2.
Pokušaj uspona završava ako natjecatelj:
a) padne
b) premaši predviĊeno vrijeme za savladavanje smjera
c) dotakne bilo koji dio umjetne stijene izvan oznaka smjera
d) upotrijebi boĉne rubove ili gornji rub stijene
e) propusti ukopĉati uţe u komplete
f) dotakne zemlju bilo kojim dijelom tijela
g) koristi umjetnu pomoć
Ĉlanak 16.4.3.
Po završetku uspona izmjerit će se najviši dotaknut ili drţano hvatište. U skladu s odlukom
pomoćnog suca:
a) hvatište koje je drţano imat će kao rezultat visinu tog hvatišta (5),
b) hvatište koje je dodirnuto će imati kao rezultat visinu tog hvatišta i sufiks minus (-5),
c) hvatište koje je drţano i sa kojeg je uĉinjen pokušaj dohvaćanja sljedećeg hvatišta će
imati kao rezultat visinu tog hvatišta i sufiks plus (+5).
+5>5>-5
16.5. TEHNIĈKI INCIDENT
Ĉlanak 16.5.1.
Definicija tehniĉkog incidenta:
a) zategnuto uţe koje pomaţe ili ometa natjecatelja
b) puknuto ili labavo hvatište
c) pogrešno postavljen komplet ili karabiner
d) bilo koji drugi dogaĊaj koji olakšava ili oteţava uspon, a nije nastao kao posljedica
aktivnosti natjecatelja
Ĉlanak 16.5.2.
Ako je natjecatelj tijekom tehniĉkog incidenta još uvijek u legitimnom poloţaju on moţe ili
nastaviti penjati ili prihvatiti tehniĉki incident. Ukoliko natjecatelj odluĉi nastaviti uspon,
nikakav budući zahtjev u vezi tog tehniĉkog incidenta neće biti prihvaćen.
Ako je natjecatelj u nelegitimnom poloţaju uslijed tehniĉkog incidenta, pomoćni sudac će
trenutno donijeti odluku da li će dosuditi tehniĉki incident i time završiti natjecateljev uspon
(te mu skladu s pravilima o tehniĉkom incidentu omogućiti ponovljeni pokušaj) ili će
natjecatelju ponuditi da odluĉi hoće li nastaviti uspon. Ukoliko je natjecatelju ponuĊena
mogućnost da nastavi uspon i on je prihvati nikakav budući zahtjev u vezi tog tehniĉkog
incidenta neće biti prihvaćen.
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Ĉlanak 16.5.3.
Natjecatelju kojem je dosuĊen tehniĉki incident biti će dozvoljen period odmora u odvojenoj
izolacijskoj zoni u kojoj smije doći u kontakt samo sa sluţbenim osobama organizatora.
Natjecatelj mora odmah odluĉiti kada će poĉeti ponovljeni pokušaj, a to mora biti najranije
nakon neposredno sljedećeg natjecatelja, a najkasnije prije petog natjecatelja. Natjecatelju će
biti osiguran period odmora izmeĊu uspona od najmanje 5 minuta.
Ĉlanak 16.5.4.
Po legitimnom završetku uspona, natjecatelju će kao rezultat biti zabiljeţen najbolji rezultat
koji je postigao tijekom dozvoljenih pokušaja.

16.6. RANGIRANJE NATJECATELJA
Ĉlanak 16.6.1.
Po završetku svakog kruga natjecanja, natjecatelji će biti poredani po najvišem hvatištu koje
su dotakli ili drţali, a u skladu s ĉlankom 16.4.3.
Ĉlanak 16.6.2.
U sluĉaju izjednaĉenog rezultata primijenit će se procedura odbrojavanja unatrag. To znaĉi da
će se pogledati rezultati prethodnog kruga natjecanja i natjecatelj sa boljim rezultatom u
prethodnom krugu biti će bolje rangiran. Ukoliko su i u prethodnom krugu natjecatelji imali
isti rezultat za natjecatelje koji dijele prvo mjesto odrţat će se superfinale na modificiranom
finalnom smjeru. U koliko i tada natjecatelji budu izjednaĉeni gledat će se vrijeme
savladavanja superfinalnog smjera.
17. BRZINSKA NATJECANJA
17.1. OPĆENITO
Ĉlanak 17.1.1.
Natjecanja u brzinskom penjanju sastavljena su iz dva dijela kvalifikacije i finale. Finale je
sastavljeno iz 3 kruga ĉetvrtfinale, polufinale i finale.
Ĉlanak 17.1.2.
Natjecanje se odvija na dva pribliţno jednaka smjera (visina, teţina i stil penjanja). Smjerovi
u kvalifikacijama i finalu su isti.
Ĉlanak 17.1.3.
Smjerovi se penju s osiguranjem odozgo. Uţe za osiguranje je ukopĉano u dva kompleta koja
se sastoje od karabinera s maticama i ukopĉani su u dvije nezavisne toĉke na stijeni.
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Ĉlanak 17.1.4.
Natjecatelja osiguravaju dva osiguravatelja (prvi osigurava, a drugi pomaţe).
Ĉlanak 17.1.5.
Prije poĉetka natjecanja svaki smjer će biti demonstriran od strane postavljaĉa smjerova ili
nekog od asistenata postavljaĉa. Svaki smjer će biti demonstriran dva puta, prvi put izvodeći
spore pokrete, a drugi put natjecateljskom brzinom.

17.2. USPON
Ĉlanak 17.2.1.
Po dolasku u tranzitnu zonu, natjecatelj će obuti penjaĉice, vezati se na uţe propisanim
ĉvorom(osmica sa uplitanjem - dozvoljen je i sigurnosni ĉvor), (za mlaĊe kategorije koriste sa
dva karabinera sa maticom), te obaviti sve ostale završne pripreme pred uspon.
Ĉlanak 17.2.2.
Prije nego natjecatelj pristupi usponu, pomoćni sudac će pregledati ĉvor, kao i svu penjaĉku
opremu. Pregledom se mora ustanoviti da li su zadovoljeni sigurnosni standardi, kao i pravila
IFSC-a. Ukoliko natjecatelj koristi opremu ili ĉvor koji nisu odobreni bit će zamoljen da istu
trenutno uskladi s pravilnikom. Ne izvršavanje uputa pomoćnog suca rezultirat će trenutnom
diskvalifikacijom.
Ĉlanak 17.2.3.
Po ulasku u natjecateljsku zonu u podnoţju smjera, natjecatelj se postavi u startni poloţaj. U
startnom poloţaju natjecatelj mora imati jednu nogu na tlu.
Ĉlanak 17.2.4.
Nakon što je natjecatelj u startnom poloţaju da znak pomoćnom sucu da je spreman za
nastup, pomoćni sudac kaţe «POZOR» te sekundu kasnije «START» nakon ĉega natjecatelj
moţe zapoĉeti s penjanjem. Ako natjecatelj dva puta za redom prerano starta biti će
diskvalificiran.
Ĉlanak 17.2.5.
Nakon starta zapoĉinje mjerenje vremena (toĉnost štoperice je 0,01 s) koje traje do vrha
smjera gdje natjecatelji dodiruju senzor za mjerenje ili nešto što proizvodi zvuĉni ili svjetlosni
signal.
17.3. KRAJ PENJANJA
Ĉlanak 17.3.1.
Smatrat će se da je natjecatelj uspješno popeo smjer ako je penjao u skladu sa pravilima te
dodirnuo vrh smjera iz legitimne pozicije.
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Ĉlanak 17.3.2.
Pokušaj uspona završava ako natjecatelj:
a) padne
b) premaši predviĊeno vrijeme za savladavanje smjera
c) dotakne bilo koji dio umjetne stijene izvan oznaka smjera
d) upotrijebi boĉne rubove ili gomji rub stijene
e) dotakne zemlju bilo kojim dijelom tijela
f) koristi umjetnu pomoć
17.4. TEHNIĈKI INCIDENT
Ĉlanak 17.4.1.
Tehniĉki incident je:
a) zategnuto uţe koje pomaţe ili ometa natjecatelja
b) puknuto ili labavo hvatište
c) bilo koji drugi dogaĊaj koji olakšava ili oteţava uspon, a nije nastao kao posljedica
aktivnosti natjecatelja
Ĉlanak 17.4.2.
Svaki tehniĉki incident rezultirat će ponavljanjem uspona.
17.5. RANGIRANJE NATJECATELJA
Ĉlanak 17.5.1.
Smjerove u kvalifikacijama natjecatelji penju odvojeno te im se zbrajaju vremena ostvareno u
svakom smjeru. Po završetku kvalifikacijskog kruga natjecanja, natjecatelji će biti poredani
po prema najmanje utrošenom vremenu za uspon u oba smjera.
Ĉlanak 17.5.2.
U finale u brzinskim natjecanjima ulazi 8 najbolje rangiranih natjecatelja iz kvalifikacija.
Ukoliko je ovaj broj premašen kao posljedica jednakog ranga natjecatelja tada će natjecatelji s
jednakim rangom ponavljati uspone do konaĉnog razdvajanja.
Ĉlanak 17.5.3.
U finalnom djelu natjecanja, natjecatelji penju istovremeno na ispadanje «jedan protiv
drugog». U prvom krugu bolje rangirani natjecatelj iz kvalifikacija penje smjer broj 1, a lošije
rangirani smjer broj 2. Nakon prvog penjanja natjecatelji zamjene smjerove, a nakon drugog
penjanja vremena iz smjera 1 i 2 se zbrajaju. Pobjednik kruga je natjecatelj s manje utrošenog
vremena za uspon u oba smjera.
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Ĉlanak 17.5.4.
U ĉetvrtfinalu natjecanja:
1. rangirani natjecatelj iz kvalifikacija penje se 8.
2. rangirani natjecatelj iz kvalifikacija penje se 7.
3. rangirani natjecatelj iz kvalifikacija penje se 6.
4. rangirani natjecatelj iz kvalifikacija penje se 5.
Natjecatelji koji su izgubili rangiraju se od 8 do 4 mjesta prema ostvarenim vremenima.
Ĉlanak 17.5.5.
U polufinalu natjecanja:
pobjednik ĉetvrtfinala 1-8 penje s pobjednikom ĉetvrtfinala 4-5
pobjednik ĉetvrtfinala 2-7 penje s pobjednikom ĉetvrtfinala 3-6
Natjecatelji koji su izgubili rangiraju se od 4 do 3 mjesta prema ostvarenim vremenima.
Ĉlanak 17.5.6.
U finalu natjecanja penju preostala dva natjecatelja i pobjednik je onaj natjecatelj s manje
utrošenog vremena za uspon u oba smjera.

18. BOULDER NATJECANJA
18.1. OPĆENITO
Ĉlanak 18.1.1.
Natjecanje u disciplini boulder sastoji se od niza kratkih smjerova. Svi smjerovi penju se bez
uţeta. Najveći broj hvatišta po smjeru je 12, a prosjeĉni broj je izmeĊu 4 i 8.
Ĉlanak 18.1.2.
Svi smjerovi su osigurani strunjaĉama. Zadatak postavljaĉa smjerova je da odredi poloţaj i
veliĉinu strunjaĉa na doskoĉištu. Ako su spojene razliĉite strunjaĉe, spoj izmeĊu njih treba biti
prekriven.
Ĉlanak 18.1.3.
Natjecanje se sastoji od dva kruga: polufinale i finale.
Ĉlanak 18.1.4.
Broj smjerova u jednom krugu ne smije biti: manji od 4, veći od 8.
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Ĉlanak 18.1.5.
Visina smjera iz sigurnosnih razloga ne smije biti viša od 3m od strunjaĉa pa do najniţeg
dijela tijela penjaĉa. TakoĊer, iz sigurnosnih razloga ne smiju se postavljati skokovi prema
dolje.
Ĉlanak 18.1.6.
Svakom smjeru bit će dodijeljen jedan pomoćni sudac.
Ĉlanak 18.1.7.
Natjecatelji dobivaju obrazac na kojem se oznaĉuje visina i broj pokušaja te ga predaju sucu
smjera prije poĉetka penjanja smjera, a nakon završetka ga dobivaju natrag s upisanom
najboljom visinom i rednim brojem pokušaja u kojem su istu ostvarili. Po završetku svog
dijela natjecanja obrazac predaju glavnom sucu.
Ĉlanak 18.1.8.
Svaki smjer mora sadrţavati sljedeće:
a) Startnu poziciju s koje će poĉinjati svi pokušaji. Ona se sastoji od najmanje dvije
odreĊene i oznaĉene pozicije za ruke. Startna pozicija moţe biti oznaĉena bilo kojom
bojom, ali boja mora biti ista za sve smjerove. Postavljaĉ moţe posebno oznaĉiti
poĉetne hvatišta s lijevo i desno.
b) Oznaĉena bonus hvatišta (zone). Koja će hvatišta biti zona odluka je postavljaĉa
smjera. Zone moraju biti oznaĉene Z1 (zona 1) i Z2 (zona 2).
c) Završno hvatište koji mora biti oznaĉen istom bojom kao i poĉetni.
d) Ako je potrebno, granice smjera mogu se oznaĉiti crvenom bojom.
e) Primjer oznaka mora biti postavljen u izolacijskoj zoni.
Ĉlanak 18.1.9.
Na boulder natjecanjima za mlaĊe kategorije u sklopu Kupa RH, organizator u dogovoru s IO
KSP moţe primijeniti i druga pravila, odnosno moţe se koristiti i sistem „slobodnog izbora“
tvz. Petzen sistem . Natjecatelji imaju na raspolaganju od 1,30 min do 2 sata za penjanje (
ovisno o broju natjecatelja i smjerova - odluĉuje organizator). Postavljeno mora biti najmanje
8 a najviše 10 smjerova. Natjecatelji sami biraju redoslijed penjanja i broj pokušaja odreĊenog
smjera s tim da se nakon svakog pokušaja moraju vratiti na kraj reda ( vrste ) natjecatelja koji
ĉekaju na pokušaj u odreĊenom smjeru. Bodovanje visine vrši se kao i na standardnom
boulder natjecanju.
U sklopu Kupa RH organizator u dogovoru sa IO KSP, na boulder natjecanjima za mlade
moţe koristit i bodovanje hvatišta po sistemu teţinskog gdje svako hvatište nosi bodove.

18.2. GLEDANJE SMJERA
Ĉlanak 18.2.1.
Osim perioda za pokušaj nije dozvoljeno dodatno vrijeme gledanja smjera. Vrijeme za
gledanje ubrojeno je u vrijeme dopušteno za pokušaj penjanja smjera.
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Ĉlanak 18.2.2.
Natjecatelj mora ostati unutar zone penjanja te mu nije dopušteno penjanje po: umjetnoj
stijeni, namještaju i opremi. Natjecatelj ne smije komunicirati s osobama izvan zone penjanja.
Dozvoljena je komunikacija jedino s glavnim i pomoćnim sucem.
Ĉlanak 18.2.3.
Skakanje da bi se dodirnula (isprobala) hvatišta kaznit će se ţutim kartonom i upisivanjem
pokušaja više natjecatelju koji je poĉinio prekršaj.

18.3. USPON
Ĉlanak 18.3.1.
Svakom smjeru će se dodijeliti period za pokušaje u kojem natjecatelj moţe probati popeti
smjer koliko puta ţeli. U tekućem krugu natjecanja period je isti za sve smjerove. Na poĉetku
natjecanja najavit će se period koji nije manji od 4, a niti veći od 8 minuta.
Ĉlanak 18.3.2.
U svakom krugu natjecanja, natjecatelj penje odreĊen broj smjerova. Poslije svakog smjera
natjecatelj ima period odmora koji je jednak periodu pokušaja.
Ĉlanak 18.3.3.
Poĉetak, a ujedno i kraj svakog perioda, bit će naglašen glasnim zvuĉnim signalom. Na znak
tog signala natjecatelji moraju prestati s penjanjem, napustiti zonu penjanja te ući u tranzitnu
zonu u kojoj se odmaraju. Podruĉje tranzitne zone mora biti smješteno da ne omogućava
gledanje drugih smjerova. Natjecatelj koji je završio s periodom odmora mora krenuti na
sljedeći smjer.
Ĉlanak 18.3.4.
Pokušaj penjanja je zapoĉeo kada su svi dijelovi natjecateljevog tijela napustili tlo.
Ĉlanak 18.3.5.
Samo ĉetke koje je organizator osigurao mogu se upotrebljavati za ĉišćenje hvatišta.
Natjecatelji sami ĉiste hvatišta koje mogu dosegnuti s poda. Svaki drugi naĉin ĉišćenja
hvatišta nije dozvoljen.
18.4. KRAJ POKUŠAJA
Ĉlanak 18.4.1.
Pokušaj se smatra uspješnim kada natjecatelj drţi završno hvatište s dvije ruke, a sudac to
potvrdi s «OK».
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Ĉlanak 18.4.2.
Pokušaj se smatra završenim kad je natjecatelj dodirnuo zemlju ili kada je isteklo vrijeme
dozvoljeno za pokušaj.
Ĉlanak 18.4.3.
Natjecatelj će biti zaustavljen ako upotrebljava nedozvoljena hvatišta ili je prešao oznaĉene
granice smjera.
18.5. TEHNIĈKI INCIDENT
Ĉlanak 18.5.1.
Definicija tehniĉkog incidenta je:
a) puknuto ili labavo hvatište
b) bilo koji drugi dogaĊaj koji olakšava ili oteţava uspon, a nije nastao kao posljedica
aktivnosti natjecatelja
Ĉlanak 18.5.2.
Ako se dogodi tehniĉki incident, postavljaĉ smjera će ga otkloniti u najkraćem roku.
Natjecatelju se daje jedan pokušaj koji se broji kao i prethodni, a izmeĊu te dvije visine uzima
se bolja.
Ĉlanak 18.5.3.
Ukoliko je tehniĉki incident većeg vremenskog opsega (duţe od 60 sekundi), kada se ispravi,
natjecatelju će se ponuditi mogućnosti da odluĉi:
a) nastaviti natjecanje. Tada je tehniĉki incident završen i nikakve više ţalbe se ne
primaju
b) prekinuti svoj period pokušaja i iskoristi ga na kraju tekućeg kruga natjecanja.
Natjecatelju će za taj period biti dodijeljeno vrijeme preostalo od pojave tehniĉkog
incidenta, ali najmanje 2 minute. Svi daljnji pokušaji se i dalje kontinuirano broje.
Ĉlanak 18.5.4.
Ukoliko se incident ne moţe popraviti prije kraja vremenskog perioda, nakon zvuĉnog
signala, zaustavit će se odvijanje natjecanja. Poslije popravka, natjecatelju, ţrtvi tehniĉkog
incidenta, bit će dopušten period u kojem će mu biti dodijeljeno vrijeme preostalo od pojave
tehniĉkog incidenta, ali najmanje 2 minute. Svi daljnji pokušaji se i dalje kontinuirano broje.
18.6. RANGIRANJE NATJECATELJA
Ĉlanak 18.6.1.
Nakon svakog kruga natjecatelje će se rangirati po sljedećem kriteriju:
a) ukupni broj postignutih vrhova smjera
b) ukupni broj pokušaja za postignute vrhove smjerove
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c) ukupni broj postignutih ZONA 2
d) ukupni broj pokušaja za postignute ZONE 2
e) ukupni broj postignutih ZONA 1
f) ukupni broj pokušaja za postignute ZONE 1
Ĉlanak 18.6.2.
U sluĉaju izjednaĉenih mjesta primijenit će se procedura odbrojavanja u natrag.
Ĉlanak 18.6.3.
Superfinale:
Ako nakon primjene procedure odbrojavanja u natrag postoje izjednaĉeni natjecatelji na
prva tri mjesta, na jednom smjeru odrţat će se superfinale.
Svaki natjecatelj će imati samo jedan pokušaj. Pokušaj će se suditi prema pravilima za
natjecanja u teţinskom penjanju. Ako nitko nije dosegnuo vrh, a i dalje postoje
izjednaĉeni natjecatelji na prvom mjestu, krenut će se s sljedećim pokušajem i tako do
maksimalno 6 pokušaja. Ako i na kraju superfinala postoji izjednaĉenje na prvom mjestu,
natjecatelji će penjati novi smjer po istim pravilima sve dok se ne doĊe do pobjednika.
Ĉlanak 18.6.4.
Ukoliko se poslije posljednjeg natjecanja za Kup dva natjecatelja imaju jednak broj bodova
pristupi će se superfinalu za ukupnog pobjednika Kupa po pravilima iz Ĉlanka 18.6.3.
U koliko jedan od jednako rangiranih natjecatelja ne pristupi superfinalu, sudac će proglasiti
pobjednika.
19. DISCIPLINSKI PRAVILNIK
Ĉlanak 19.1.
U sluĉaju nepoštivanja natjecateljskih pravila i nediscipline, glavni i pomoćni suci su
ovlašteni poduzeti dolje navedene akcije:
a) usmena opomena
b) sluţbena opomena, davanjem ţutog kartona
Glavni sudac je ovlašten poduzeti sljedeće akcije:
a) diskvalifikacija natjecatelja davanjem crvenog kartona
Ĉlanak 19.2.
Opomena davanjem ţutog kartona moţe biti:
a) odugovlaĉenje pri vraćanju u izolacijsku i tranzitnu zonu
b) nepoštivanje uputa pomoćnog i/ili glavnog suca
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Ĉlanak 19.3.
Natjecatelj će biti trenutno diskvalificiran ako dobije dva ţuta kartona u jednom natjecanju.
Ako natjecatelj dobije dva ţuta kartona u istoj sezoni, neće mu biti dopušten nastup na
sljedećem natjecanju za koje se prijavi.

20. DOPING KONTROLA
Sve aktivnosti vezane uz doping kontrolu regulirane su pravilima HOO-a i IFSC-a i HADA-e.
21. DISKVALIFIKACIJA NATJECATELJA
Ĉlanak 21.1.
Natjecatelj će biti trenutno diskvalificiran, davanjem crvenog kartona ako:
a) stigne u izolacijsku zonu nakon vremena zatvaranja zone
b) promatra smjer izvan odobrene zone za promatranje
c) se ne pojavi na startu odgovarajuće opremljen
d) upotrebljava neodobrenu opremu
e) modificira ili ne nosi broj i/ili majicu koju je odredio organizator
f) modificira obrazac na kojem se oznaĉava visina i broj pokušaja

21.2.DISKVALIFIKACIJA S PRIJAVOM DISCIPLINSKOJ KOMISIJI
Ĉlanak 21.2.1.
Natjecatelj će biti trenutno diskvalificiran davanjem crvenog kartona i prijavljen Disciplinskoj
komisiji ako poĉini neki od sljedećih prekršaja:
Prekršaji poĉinjeni u natjecateljskoj, izolacijskoj i tranzitnoj zoni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

sakupljanje informacije o smjeru koji treba penjati na naĉin razliĉit od onog
dozvoljenog
pravilima
sakupljanje i razmjena informacija s drugim natjecateljima na naĉin razliĉit od onog
dozvoljenog pravilima
uznemiravanje ili ometanje natjecatelja koji se priprema za uspon ili penje
nepoštivanje uputa sluţbenih sudaca i/ili sluţbenika organizatora
nesudjelovanje u sluţbenoj ceremoniji ili drugom sluţbenom dogaĊaju
odbijanje nošenja natjecateljske majice ili broja
nepoštivanje pravila o oglašavanju na odjeći
ozbiljno ometanje natjecanja
nesportsko ponašanje, upotreba grubih, nasilnih i/ili uvredljivih rijeĉi i/ili takvo
ponašanje prema sucima, sluţbenicima organizatora, sluţbenicima ekipa, drugim
natjecateljima ili publici.
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Prekršaji poĉinjeni izvan natjecateljske zone, ali unutar javnog prostora odvijanja natjecanja:
a) nesportsko ponašanje i drugo ometanje natjecanja
b) nesportsko ponašanje, upotreba grubih, nasilnih i/ili uvredljivih rijeĉi i/ili takvo
ponašanje prema sucima, sluţbenicima organizatora, sluţbenicima ekipa, drugim
natjecateljima ili publici
Ĉlanak 21.2.2.
Nakon davanja ţutog ili crvenog kartona, glavni sudac će:
a) uruĉiti natjecatelju pismeno obrazloţenje
b) priloţiti kopiju obrazloţenja izvješću s natjecanja
22. POSTUPAK ŽALBE
Ĉlanak 22.1.
Ţalbe mogu biti u usmenom i pismenom obliku.
Ĉlanak 22.2.
ŢIRI ZA ŢALBE
U sluĉaju ţalbe predsjednik sudaĉkog ţirija će oformiti ţiri za ţalbe koji se sastoji od
predsjednika sudaĉkog ţirija i po mogućnosti pomoćnog suca koji nije povezan sa sluĉajem.
Odluka će se donijeti u najkraćem roku, ovisno o situaciji. Odluka ţirija je konaĉna.
Ĉlanak 22.3.
ŢALBA NA REZULTATE
Ţalba na rezultate pojedinog kruga natjecanja smije se podnijeti najkasnije 30 minuta nakon
objave. Ţalba mora biti u pisanom obliku.
23. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donosi IO KSP HPS.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Izvršnog odora KSP HPS.
Proĉelnik KSP HPS-a

Hrvatski planinarski savez/ Komisija za sportsko penjanje: Natjecateljski pravilnik

Str. 26

