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1. POGLAVLJE – OPĆENITO 
 

1. HRVATSKI SPORTSKO PENJAČKI SAVEZ 
 

Uvod 
 
1.1 Hrvatski sportsko penjački savez (u daljnjem tekstu HSPS) nacionalni je savez odgovoran za sve aspekte 

penjačkih natjecanja i konačni je autoritet za sva pitanja koja se tiču natjecateljskog sportskog penjanja 
u Republici Hrvatskoj. 
 

1.2 Ovim se Pravilnikom uređuje sustav natjecanja u sportskom penjanju HSPS. Ovaj Pravilnik u skladu je 
sa natjecateljskim pravilima Međunarodnog sportsko penjačkog saveza / International Federation of 
Sport Climbing (dalje u tekstu IFSC) i Pravilnikom o načelima i osnovnim elementima sustava sportskih 
natjecanja u republici Hrvatskoj te uvjetima sudjelovanja hrvatskih sportaša i sportskih klubova na 
međunarodnim sportskim natjecanjima. 

 
1.3 HSPS zadržava autoritet u pogledu svih nacionalnih i međunarodnih penjačkih natjecanja na području 

Republike Hrvatske. Kao takav je nadležan za: 
 

A) Kontrolu svih tehničkih i drugih aspekata sporta; 
B) Primanje i odobravanje zahtjeva članova za organiziranje nacionalnih i međunarodnih natjecanja; 
C) Odobravanje natjecateljskih projekata za koje smatra da su u interesu sporta i koje ocjenjuje da 

su u skladu s HSPS pravilima i propisima koji uređuju takva natjecanja. 
 

1.4 Službena natjecanja u svakom će se trenutku organizirati, poduzimati i izvoditi u strogom skladu s ovim 
Pravilnikom i svim ostalim relevantnim propisima koje je objavio HSPS, uključujući, tamo gdje događaj 
odobrava IFSC, bilo koja dodatna pravila koja je objavio IFSC. 
 

1.5 Organizacijska struktura HSPS-a detaljno je opisana u njezinim statutima i podzakonskim aktima. 
 
Izvršne odredbe 
 
1.6 Za pitanja u vezi s organizacijom službenih penjačkih natjecanja, nadležnosti HSPS su sljedeće: 

 
A) Zaprimanje i odobravanje svih prijava za organizaciju bilo kojeg službenog natjecanja; 

B) Rješavanje svih upita - bilo opće prirode ili s obzirom na odobrena službena natjecanja; 

C) Prosljeđivanje podataka u vezi s bilo kojim službenim natjecanjem; 

D) Odobravanje svih informacija i obrazaca zahtjeva klubovima članicama u vezi sa službenim 
natjecanjem. Sve svoje natjecatelje prijavljuje klub u naznačenim rokovima; 

E) Izdavanje HSPS pravilnika, propisa i drugih obavijesti. Odlukom IO mogu se objaviti amandmani / 
nadopune na te dokumente, koji se čitaju zajedno sa izvornim dokumentom i imaju prednost pred 
izvornim dokumentima. Svaka izmjena sadrži datum stupanja na snagu; 

F) Službeno objavljivanje svih rezultata natjecanja te rang lista i posebnih ljestvica, 

G) Poredak ekipa, klubova i druge službene informacije; 

H) Imenovanje svih službenih osoba za bilo koje službeno natjecanje. 
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Natjecanja 
 

1.7 Sustav natjecanja obuhvaća: prvenstva, kupove, lige, međunarodna natjecanja i druga natjecanja 
sukladno propisima HSPS-a. 

 
1.8 Sustav službenih sportsko penjačkih natjecanja organizira se i provodi kroz sljedeće stupnjeve 

natjecanja: 

 

A) I. stupanj – općinski/gradski 
Natjecanja I. stupnja organiziraju se kao klupska i međuklupska natjecanja kao početni oblik 
sportskih natjecanja, a mogu biti općinska i gradska natjecanja, kupovi, lige i prvenstva. 
 

B) II. stupanj – županijski 
Natjecanja II. stupnja organiziraju se kao županijska natjecanja, županijske lige ili županijska 
prvenstva. 
 

C) III. stupanj – međužupanijski 
Natjecanja III. stupnja organiziraju se u obliku lige ili prvenstva kao pojedinačna ili pojedinačna i 
ekipna 
 

D) IV. stupanj – nacionalni 
Natjecanja IV. stupnja organiziraju se u obliku lige ili prvenstva, kao pojedinačna i ekipna. 
 

E) V. stupanj – međunarodni 
Sudjelovanje natjecatelja i klubova na V. stupnju natjecanja uređuje se u skladu s uvjetima koje 
propisuje IFSC. 
 

1.9 Odluku o sudjelovanju natjecatelja reprezentativaca na prvenstvenim međunarodnim sportskim 
natjecanjima i priredbama donosi IO HSPS-a. Sudjelovanje natjecatelja reprezentativaca na 
međunarodnim sportskim natjecanjima omogućava se ostvarenjem kvalifikacijskog rezultata ili 
plasmana na nacionalnom prvenstvu ili pripadajućem međunarodnom kvalifikacijskom natjecanju, a 
ako za takav nastup nije propisana norma, IO HSPS-a u suradnji sa Izbornikom reprezentacije odabire 
natjecatelje temeljem internih kriterija. 
 

1.10 Klubovi i natjecatelji mogu sudjelovati na otvorenim međunarodnim sportskim natjecanjima i 
priredbama o svom trošku te mogu organizirati takva natjecanja i priredbe uz prethodnu suglasnost IO 
HSPS-a. 

 
Organizacija natjecanja 
 

1.11 Samo će članovi HSPS-a (klubovi i savezi) uz pismeno odobrenje HSPS-a ili organizacija koju HSPS 
posebno pismeno odobri biti prihvatljivi za suorganizaciju službenih natjecanja. 
 

1.12 Samo članovi HSPS-a mogu prijaviti svoje natjecatelje na bilo koje službeno natjecanje. 
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1.13 Pravne osobe iz članka 1.11, ukoliko žele organizirati službeno natjecanje, dužni su do 1. prosinca 
tekuće godine prijaviti natjecanja koja žele organizirati za narednu godinu IO-u HSPS-a. Prijava 
natjecanja podnosi se putem službenog obrasca HSPS-a te mora sadržavati sve obvezne stavke. Prijava 
za natjecanja II. do V. stupnja je pravno obvezujuća. 

 
1.14 IO HSPS-a će najkasnije do 15. prosinca tekuće godine objaviti kalendar i organizatore natjecanja za 

narednu godinu. Do odstupanja od ove odredbe može doći samo odlukom IO HSPS uslijed nastupanja 
raznih okolnosti (npr. kašnjenje objave IFSC kalendara i sl.). 

 
1.15 Organizator je dužan dostaviti IO HSPS-a prijedlog raspisa natjecanja najmanje 30 dana prije 

natjecanja. IO HSPS-a će se očitovati o prijedlogu u roku od 7 dana, a u slučaju izostanka očitovanja 
raspis se smatra potvrđenim. Potvrđeni raspis organizator šalje klubovima najkasnije 21 dan prije 
prvog dana natjecanja. 

 
1.16 Natjecanje se može, u slučaju nedovoljno prijavljenih natjecatelja odnosno nemogućnosti pokrivanja 

troškova organizacije natjecanja, otkazati najkasnije 7 dana prije zakazanog datuma. Ukoliko 
Organizator propusti na vrijeme otkazati natjecanje, odluku o sankcijama donijet će IO HSPS-a.  

 
1.17 Ako je prijavljeno minimalno 5 (pet) klubova i minimalno 80 natjecatelja, Prvenstvo Republike Hrvatske 

u sportskom penjanju mora se održati. 
 

1.18 Svi natjecatelji dužni su posjedovati pravovaljanu liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti 
(prema Zakonu o sportu). Ista ne smije na dan natjecanja biti starija od 6 mjeseci, a natjecatelji su 
obvezni predati kopiju iste službenoj osobi organizatora natjecanja. U slučaju da organizator natjecanja 
dopusti nastup sportašu koji ne posjeduje pravovaljanu liječničku potvrdu, organizator time preuzima 
potpunu zakonsku, materijalnu i krivičnu odgovornost za učinjeni propust. 

 
1.19 Svi natjecatelji moraju imati valjane članske iskaznice HSPS-a i valjane natjecateljske licence.  

Odgovorna osoba organizatora obavezna je provjeriti zadovoljavaju li natjecatelji ovaj kriterij i ne 
dozvoliti nastup sportašima koji ne ispunjavaju navedeni uvjet. 

 
Natjecateljske kategorije 
 

1.20 Sportsko penjačka natjecanja mogu se održavati u slijedećim starosnim kategorijama: 
 

A) U8 – Mlađi cicibani su natjecatelji koji u kalendarskoj godini navršavaju 7 (sedam) godina ili mlađi 

B) U10 – Cicibani su natjecatelji koji u kalendarskoj godini navršavaju 8 (osam) ili 9 (devet) godina 

C) U12 – Mlađi kadeti su natjecatelji koji u kalendarskoj godini navršavaju 10 (deset) ili 11 (jedanaest) 
godina 

D) U14 – Kadeti su natjecatelji koji u kalendarskoj godini navršavaju 12 (dvanaest) ili 13 (trinaest) 
godina 

E) U16 – Mlađi juniori su natjecatelji koji u kalendarskoj godini navršavaju 14 (četrnaest) ili 15 
(petnaest) godina 

F) U18 – Juniori  su natjecatelji koji u kalendarskoj godini navršavaju 16 (šesnaest) ili 17 (sedamnaest) 
godina 
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G) U20 – Mlađi seniori su natjecatelji koji u kalendarskoj godini navršavaju 18 (osamnaest) ili 19 
(devetnaest) godina 

H) H20 - Seniori su natjecatelji koji u kalendarskoj godini navršavaju 20 (dvadeset) ili više godina 

 
1.21 Kategorije mlađih cicibana (U8), cicibana (U10), mlađih kadeta (U12), kadeta (U14), mlađih juniora 

(U16), juniora (U18) i mlađih seniora (U20) zajedničkim imenom nazivamo mlađe kategorije. 
 

1.22 Natjecatelji se mogu natjecati isključivo u svojoj starosnoj kategoriji, izuzev natjecatelja koji u 
kalendarskoj godini natjecanja navršavaju 16 godina te time stječu pravo nastupa i u kategoriji Seniori 
(H20). 

 
Osoblje natjecanja  
 

1.23 Organizator će u dogovoru sa IO HSPS imenovati sljedeće osoblje za službeno natjecanje: 
 
A) Tehnički delegat ili Povjerenik 

 
Tehnički delegat / Povjerenik tijekom rada bavi se svim organizacijskim pitanjima službenog 
natjecanja. Tehnički delegat je ovlašten osigurati da objekti i usluge koje pruža Organizator 
natjecanja (poput prijave natjecatelja; sistema bodovanja; i medicinske, medijske i druge usluge) 
budu u skladu s HSPS Pravilnikom i/ili bilo kojim drugim posebnim odredbama dogovorenim 
između Organizatora natjecanja i HSPS-a.  
 
Tehnički delegat / Povjerenik prisustvuje svim sastancima Organizatora natjecanja. U odsutnosti 
Glavnog suca ili prije njegovog dolaska na natjecanje, Tehnički delegat djeluje u njegovo ime u vezi 
s organizacijom unutar područja natjecanja. U iznimnim okolnostima, Tehnički delegat djeluje kao 
tijelo nadležno za odlučivanje o primjeni hitnih mjera, na primjer prilagodba Pravilnika formatu 
natjecanja.  
 
Za službena natjecanja kod kojih nije imenovan tehnički delegat / Povjerenik ili u slučaju odsutnosti 
tehničkog delegata, Glavni sudac preuzet će dužnosti Tehničkog delegata / Povjerenika. 
 

B) Glavni sudac 
 
Glavni sudac je isključivo osoba koja je položila ispit HSPS-a za Glavnog suca i stekla stručni naziv 
Glavni sudac sukladno Pravilniku o kadrovima HSPS-a, te ima sveukupne ovlasti u području 
natjecanja. Ovo se ovlaštenje proširuje za praćenje aktivnosti medija i svih osoba koje je imenovao 
Organizator natjecanja. Ukupna nadležnost Glavnog suca pokriva sve aspekte vođenja 
natjecanja. Glavni sudac predsjedava svim sastancima dužnosnika HSPS-a i organizatora te 
organizacijskim i tehničkim sastancima s organizatorom natjecanja i članovima ekipa.  
 
Iako Glavni suci obično nemaju ocjenjivačku ulogu, oni mogu u bilo kojem trenutku odlučiti izvršiti 
bilo koji sudački zadatak obično dodijeljen drugim sucima ako smatraju da je to potrebno. Glavni 
sudac odgovoran je za informiranje i provjeru znanja svih sudaca o HSPS pravilima prije početka 
natjecanja. Glavni sudac odgovoran je za najavu objavljivanja startnih lista i službenih rezultata, 
rješavanja žalbi i bilo koje druge važne promjene u programu natjecanja. 
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Glavni sudac mora dostaviti detaljno izvješće HSPS-u (Zapisnik) o relevantnom službenom 
natjecanju kao i o svakom mogućem ispitu za suce ili sucu pripravniku koji prolazi završnu fazu svog 
programa obuke. 
 

C) Sudac 
 
Sudac je osoba s položenim HSPS ispitom za suca koju je HSPS licencirao a organizator imenovao 
da pomogne Glavnom sucu u poduzimanju svih aspekata ocjenjivanja dijela natjecanja za koji je 
zadužen. Glavna uloga suca je da sudi penjanje natjecatelja na smjerovima. Suci će biti u potpunosti 
informirani o tehničkim pravilima i propisima koji reguliraju natjecanje i bit će upućeni u svoje 
dužnosti i rad pod vodstvom Glavnog suca. Sudac može biti član žalbene komisije zajedno s 
Tehničkim delegatom ako je Glavni sudac bio uključen u izvornu odluku na koju je podnesena žalba. 
 
Suce koji nisu licencirani od strane HSPS-a, bira Glavni sudac nakon održanog ispita za suca. Suci 
licencirani od strane HSPS-a ne moraju pristupiti pismenoj provjeri. Glavni sudac sastavlja zapisnik 
o provedenom ispitu te ga prilaže Zapisniku natjecanja. 
 
Organizator je dužan dostaviti popis sudaca koji nisu licencirani od strane HSPS-a najkasnije 10 dana 
prije natjecanja Glavnom sucu radi održavanja ispita. Popis licenciranih sudaca organizator 
dostavlja najkasnije dan prije natjecanja. 
 
Sucu u njihovom radu pomažu pomoćni suci imenovani od strane organizatora, koji mogu obavljati 
poslove upućivanja natjecanje prema smjerovima, kontrolu zona izolacije i zagrijavanja i druge 
poslove koje odredi organizator sukladno ovom Pravilniku.  
 
HSPS također može imenovati suce pripravnike koji prolaze kroz završnu, praktičnu fazu programa 
obuke pomažući sucu HSPS u obavljanju sudačkih dužnosti.  
 

D) Glavni postavljač natjecateljskih smjerova 
 
Glavni postavljač natjecateljskih smjerova mora imati zvanje sukladno Pravilniku o kadrovima HSPS-
a ili licencu IFSC routesetter te ga imenuje HSPS na prijedlog organizatora. Glavni postavljač, u 
suradnji s timom postavljača koje je imenovao organizator natjecanja, planira i koordinira 
postavljanje i održavanje smjerova, uključujući dizajn svakog smjera; ugradnju hvatišta, kompleta i 
ostale opreme u skladu s HSPS pravilnikom i propisima; popravak i čišćenje smjerova; te dizajn, 
instalaciju i održavanje bilo kojeg područja za zagrijavanje.  
 
Glavni postavljač natjecateljskih smjerova odgovoran je za provjeru tehničkog standarda i 
sigurnosti svakog smjera, savjetuje Glavnog suca o svim tehničkim pitanjima u području natjecanja, 
pomaže u sastavljanju skice smjera (Topo) i savjetuje suce o pozicioniranju video kamera.  
 
Glavni postavljač natjecateljskih smjerova, na pismeni zahtjev HSPS-a, mora podnijeti izvještaj 
HSPS-u o natjecanju i izvještaj o svakom postavljaču smjerova ili drugom postavljaču imenovanom 
od organizatora natjecanja koji čini dio tima postavljača odgovarajućeg službenog natjecanja. 
 

E) Postavljač natjecateljskih smjerova 
 
Postavljač smjerova je osoba koju je organizator imenovao a HSPS odobrio za pomoć Glavnom 
postavljaču smjerova u poduzimanju svih aspekata postavljanja natjecanja. Postavljač 
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natjecateljskih smjerova također mora imati stručno zvanje sukladno Pravilniku o kadrovima HSPS-
a.  
 
HSPS dodatno može imenovati pomoćne postavljače smjerova koji prolaze obuku ili praksu za 
postavljače. 
 

F) Osiguravatelj 
 
Za discipline Težinsko i Brzinsko (osim u slučaju Auto Belay uređaja), organizator je dužan imenovati 
najmanje jednog osiguravatelja po smjeru te dva u rezervi za težinska natjecanja, a za brzinska 
natjecanja dva osiguravatelja po smjeru. Osiguravatelji moraju imati zvanje sportskog penjača 
sukladno Pravilniku o kadrovima u sportskom penjanju HSPS-a. 
 

G) Pomoćno osoblje 
 
Pomoćno osoblje koristi se za registraciju natjecatelja, za održavanje sigurnosti, za izolacijsku i 
natjecateljsku zonu te za pratnju i pomoć natjecateljima na putu do tranzitne i natjecateljske zone. 
 

H) Tehničko osoblje 
 
Tehničko osoblje koristi se za mjerenje vremena, video praćenje nastupa natjecatelja i obradu 
rezultata sukladno zahtjevima Glavnog suca. 
 
 

2. KLUBOVI I SAVEZI ČLANOVI HSPS 
 

Uvod 
 

2.1 HSPS (Savez) u potpunosti poštuje autonomiju svojih članova u odnosu na njihove klupske aktivnosti i 
područje djelovanja sukladno odredbama Statuta i ostalim općim aktima Saveza. 

 
Odgovornosti članova 
 

2.2 Obveza je svih Klubova, županijskih i gradskih saveza, svih organizatora natjecanja i onih koji su 
povezani s bilo kojim službenim natjecanjem, bilo da se radi izravno s HSPS-om ili u suradnji sa klubom 
ili drugim organizatorom natjecanja, da: 

 
A) Bezuvjetno prihvaćaju da je promicanje, razvoj i upravljanje sportom kao i službenim natjecanjima 

pod isključivom kontrolom HSPS-a; 

B) Osiguraju da se ne zaključuje financijski ili drugi ugovor (npr televizija, sponzori natjecanja itd.), što 
može biti u sukobu s vlastitim takvim ugovorima HSPS-a, bez pismenog odobrenja HSPS-a; 

C) U svakom trenutku traže savjet i suglasnost HSPS-a u vezi s bilo kojom odlukom koja bi mogla biti 
u sukobu s najboljim interesom sporta. 

 
2.3 Klubovi i savezi članovi HSPS-a odgovorni su za: 
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A) Upravljanje, promoviranje i aktivan razvoj sporta u svom području djelovanja i čvrsto pridržavanje 
načela Olimpijske povelje, Kodeksa MOO-a i HSPS pravila i propisa za upravljanje sportskim 
penjanjem; 

B) Razumijevanje i pridržavanje pravila i propisa sporta te promoviranje i osiguravanje da svi članovi 
ekipe koji predstavljaju Klub poštuju načela dobrog sportskog duha; 

C) Stalan i aktivan rad protiv upotrebe droga ili drugih zabranjenih sredstava od strane svih članova 
ekipe koji predstavljaju Klub i slijede sva pravila i smjernice; 

D) Zabranu bilo kakvih metoda ili postupaka koji mogu uključivati rizike za zdravlje ili fizički razvoj 
njihovih konkurenata; 

E) Obvezuju se da će se čvrsto postaviti protiv bilo kakvih iskušenja da manipuliraju pravilima i 
propisima u korist bilo kojeg člana ekipe koji predstavljaju Klub; 

F) Osiguranje da se svi članovi ekipe koji predstavljaju Klub ponašaju prema svim ostalim 
natjecateljima, dužnosnicima i drugim osobama uključenim u bavljenje tim sportom s punim i 
dužnim poštovanjem u svako doba, i tijekom natjecanja i tijekom bilo koje aktivnosti koja nije 
natjecateljska. 

 
2.4 Odgovornost je svih članova ekipe koji sudjeluju u bilo kojem natjecanju biti u potpunosti informiran 

o svim pojedinostima koje se odnose na to natjecanje. 
 
Pravo na prijavu članova ekipe 
 

2.5 Svaki Klub član HSPS-a ima pravo prijaviti muške i ženske natjecatelje i ostale članove ekipe sukladno 
sljedećim uvjetima: 

 
A) da su u skladu s propisima koji uređuju imenovanje i prijavu članova ekipe; 

B) da ne krše nijedan propis kojim se uređuju financijske obveze prema HSPS-u; 

C) da ne propuštaju donijeti nijednu odluku ili daljnje potrebne radnje u vezi s odlukama disciplinskih 
postupaka HSPS-a; 

D) da natjecatelji posjeduju pravovaljanu liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti (prema 
Zakonu o sportu). Ista ne smije na dan natjecanja biti starija od 6 mjeseci, a natjecatelji su obvezni 
predati kopiju iste službenoj osobi organizatora natjecanja.  

E) da natjecatelji posjeduju valjanu natjecateljsku licencu HSPS. 

 
Prijava članova ekipe na natjecanja 
 

2.6 Svaki Klub poštivat će proceduru i rokove za prijavu članova ekipe kako je utvrđeno u ovom Poglavlju 
te u 3. Poglavlju u odnosu na specifično natjecanje odnosno kako je utvrđeno u službenom raspisu 
natjecanja kojeg odobrava Izvršni odbor HSPS-a. 

 
2.7 Prijave za natjecanje primaju se isključivo elektronski, putem registracijske baze HSPS najkasnije do 

datuma istaknutog na raspisu natjecanja, a prijava je potpuna tek uplatom startnine u istom 
vremenskom roku na račun organizatora. Diskrecijsko pravo organizatora je da zaprimi uplatu 
startnine nakon roka dok prijave nakon isteka roka nisu dozvoljene. Prijave za koje nije izvršena uplata 
startnine u skladu sa ovim Pravilnikom, smatrat će se nevažećom. 



 
 

 

-  10 - 
 
 

 

 

2.8 Obveza svakog Kluba je da u što kraćem roku nakon isteka roka za prijavu i uplatu startnine a najkasnije 
tri (3) dana prije prvog dana natjecanja na službeno objavljenoj Prijavnoj listi provjeri da li su upisani 
svi prijavljeni natjecatelji te točnost prijavljenih podataka (posebno: ime, prezime, klub, spol, godište, 
kategorija). Sve naknadne promjene neće se uvažiti te natjecatelj neće moći nastupiti. 

 
2.9 U slučaju uplate startnine nakon isteka roka, pravo organizatora je zaračunati, do maksimalno dva 

puta, povišenu startninu od naznačenog iznosa u raspisu. 
 

2.10 Natjecatelja se može odjaviti najkasnije 7 dana prije natjecanja i u tom slučaju je organizator dužan 
vratiti startninu u cijelosti. Nakon tog roka startnina se ne vraća. 

 
2.11 Prijavu natjecatelja i ostalih članova ekipe vrši za to ovlaštena osoba pojedinog SPK za svoje članove. 

 
2.12 Prije prijave novih članova Kluba na natjecanje, potrebno je izvršiti upis u Registar članova HSPS-a i 

uplatu članarine najkasnije 15 dana prije prvog službenog natjecanja na kojem natjecatelj namjerava 
nastupiti. 

 
2.13 Prelazak licenciranih natjecatelja iz jednog kluba u drugi nije dopušten tijekom tekuće kalendarske 

godine. 

2.14 U slučaju prekida rada penjačkog kluba, svi natjecatelji s licencom tog penjačkog kluba mogu se 
nastaviti natjecati pod oznakama HSPS-a ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 2.5 ili se mogu natjecati 
za drugi klub ukoliko su ispunjeni uvjeti iz prethodnog članka. Prijavu natjecatelja koji se natječu pod 
oznakom HSPS vrši za to ovlaštena osoba HSPS na zahtjev. Uplatu startnine isključivo u ovom slučaju 
vrši natjecatelj. 

2.15 U slučaju izricanja disciplinske mjere natjecatelju od strane HSPS-a, isti nema pravo nastupa na 
natjecanjima u periodu od dvije godine od datuma izricanja disciplinske mjere. 

 
2.16 Popis licenciranih natjecatelja nalazi se u Registru članova HSPS-a. 
 
2.17 Izuzetak uvjeta registracije na natjecanja su strani državljani koji se prijavljuju na natjecanje V. stupnja 

ili ostalih natjecanja na kojima je nastup stranih državljana dopušten. 
 
2.18 Startnine koje plaća Klub za natjecatelje koji predstavljaju Klub na bilo kojem službenom natjecanju 

obračunavat će se u skladu sa Odlukom o naknadama HSPS-a koju donosi IO HSPS. 
 

2.19 U slučaju kada otkazivanje natjecanja zahtjeva više od pola prijavljenih klubova i natjecatelja 
definiranih člankom 22. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 
19/16) zbog nepredviđenih okolnosti, startnina se neće naplatiti u cjelokupnom iznosu, već u iznosu 
definiranom Odlukom o naknadama u HSPS-u.  Zahtjev za otkazivanje natjecanja može se predati 
nakon zatvaranja registracije. Zahtjev za otkazivanje natjecanja mogu tražiti prijavljeni klubovi i 
natjecatelji kako je definirano člankom 22. Zakona o sportu. 

 
Prijavna lista 
 

2.20 Prijava za natjecanje vrši se isključivo elektronski, putem službenog elektronskog Registra članova 
HSPS. Za točnost podataka upisanih u bazu natjecatelja odgovara Klub i za prijave ovlaštena odgovorna 
osoba kluba.  
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2.21 Prijavna lista bit će dostupna online odmah nakon prijave i ažurirana nakon primitka uplate startnine. 
Prijava se smatra potpunom tek nakon uplate startnine. 

 
2.22 U slučaju da ovlaštena osoba Kluba primijeti odstupanje prijavne liste od upisanih prijava ili pogrešne 

podatke prijavljenog natjecatelja u registracijskoj bazi HSPS, dužan je u najkraćem mogućem roku a 
najkasnije tri (3) dana prije prvog dana natjecanja o tome obavijestiti HSPS.  

 
2.23 Uplate fizičkih osoba neće se uvažavati, osim ako to nisu osobe koje samostalno obavljaju sportsku 

djelatnost sudjelovanja u sportskim natjecanjima kako je definirano Zakonom o sportu (NN 71/06, 
150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) ili strani državljani ili natjecatelji sukladno članku 
2.14. 

 
Natjecateljske licence 
 

2.24 Svaki Klub članica HSPS osigurava da njegov natjecatelj koji predstavlja Klub na bilo kojem službenom 
natjecanju ima natjecateljsku licencu HSPS-a za tekuću godinu. Dozvoljeno je samo članicama HSPS-a 
podnijeti obrazac zahtjeva za izdavanje ili obnavljanje natjecateljske licence. 
 

2.25 Da bi se dobila natjecateljska licenca, svaki klub mora za svakog natjecatelja: 
 

A) U elektronskom Registru članova označiti člana kao natjecatelja; 

B) Imati plaćenu članarinu za tekuću godinu 

C) Platiti naknadu koju je HSPS odredio za natjecateljske licence, po kreiranju odgovarajuće uplatnice. 

 
2.26 Svaka natjecateljska licenca vrijedi jednu kalendarsku godinu; tj. od 1.1. ili dana uplate do 

31.12. tekuće kalendarske godine. 
 

2.27 Natjecatelji moraju biti članovi Kluba kojeg predstavljaju.  
 

2.28 Osoblje ekipe: 
 

A) moraju biti članovi kluba za kojeg su imenovani; 

B) mogu, uz suglasnost relevantnih klubova, zastupati više od jednog kluba; i 

C) mora prijaviti HSPS-u sva imenovanja prije prvog službenog natjecanja u godini. 

 
2.29 Natjecatelj koji je također registriran kao službena osoba ekipe smatra se istom osobom u pogledu bilo 

kakve disciplinske sankcije. 
 

Naknade 
 

2.30 Sve naknade (npr. članarine, startnine, naknade za licencu, naknade za žalbe itd.), financijske sankcije 
(nastale u vezi s kršenjem ovog Pravilnika i/ili odredbi Organizatora), te svi ostali troškovi isključiva su 
odgovornost klubova iz kojeg natjecatelj dolazi. 

 
2.31 Klub će platiti HSPS-u iznos za naknade prije datuma navedenog na uplatnici ili računu. Ako to ne učine, 

rješava se kako je utvrđeno u članku 2.33. 
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2.32 HSPS će fakturirati naknadu za žalbe izravno klubu i klub će platiti HSPS-u prije datuma navedenog na 

računu. Ako se to ne učini, rješava se kako je navedeno u članku 2.33. 
 
2.33 Klub koji ne ispunjava opće akte HSPS -a koji reguliraju plaćanje naknada dužan je, u skladu s propisima 

i podzakonskim aktima, biti podložan suspendiranju članstva i, u konačnici, otkazivanju članstva. 
 
2.34 O visini svih naknada odlučuje IO HSPS, te ih objavljuje u svojoj Odluci o naknadama. 

 
 
3. OPĆA PRAVILA 
 
Discipline 
 
3.1 Službena penjačka natjecanja prema ovom Pravilniku uključuju sljedeće discipline: 
 

A) Težinsko, u kojem se natjecatelji rangiraju na temelju njihovog napredovanja u pojedinom krugu 
natjecanja. 

B) Boulder, u kojem se natjecatelji rangiraju na temelju broja ispenjanih smjerova. U pojedinom krugu 
natjecanja. 

C) Brzinsko, u kojoj se natjecatelji rangiraju na temelju vremena potrebnog za uspon na 
standardiziranom smjeru. 

D) Kombinacija, u kojem se natjecatelji rangiraju na temelju njihovih rezultata u disciplinama Boulder, 
Težinsko i Brzinsko odnosno, ukoliko je riječ o novom olimpijskom formatu (Pariz 2024), na temelju 
rezultata u disciplinama Boulder i Težinsko. 

 
Sigurnost 
 
3.2 Organizator natjecanja (odnosno suorganizator) bit će odgovoran za održavanje sigurnosti unutar 

natjecateljskog područja i u dvorani vezano na sve aktivnosti povezane s vođenjem natjecanja. 
 

3.3 Svaki će se natjecatelj smatrati u potpunosti i isključivo odgovornim za opremu i odjeću koju 
namjeravaju nositi tijekom natjecanja. 
 

3.4 Glavni sudac, u dogovoru s Glavnim postavljačem natjecateljskih smjerova, imat će ovlast odlučivanja 
u vezi s bilo kojim pitanjem sigurnosti unutar područja natjecanja, uključujući odbijanje odobrenja za 
početak ili nastavak bilo kojeg dijela natjecanja. Bilo koja službena osoba ili druga osoba za koju Glavni 
sudac smatra da je prekršila ili bi mogla kršiti sigurnosne postupke podliježe smjeni s dužnosti i/ili 
udaljavanju s područja natjecanja. 
 

Oprema 
 
3.5 Svaka tehnička oprema korištena u bilo kojem službenom natjecanju mora udovoljavati 

odgovarajućem EN standardu ili usporedivi međunarodni ekvivalent ("Primjenjivi standard") ako nije 
drugačije odredio HSPS ili, u iznimnim okolnostima, Glavni sudac. Primjenjivi standardi na datum 
izdavanja ovog Pravilnika su: 
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Oprema 
 
Primjenjivi standard 
 

Sprave za osiguravanje (automatske) ...................... EN15151-1 (draft) 
Sprave za osiguravanje (ručne) ................................ EN15151-2 (draft) 
Penjački pojas .......................................................... EN12277 (tip C) 
Hvatišta .................................................................... EN12572-3 
Penjačko uže ............................................................ EN892 
Penjačke konstrukcije .............................................. EN12572-1, EN12572-2 
Karabineri (s navojem) ............................................. EN12275 (tip H) 
Karabineri (samozaključavajući) .............................. EN12275 (tip H) 
Traka kompleta ........................................................ EN566 
Karabiner kompleta za ukapčanje ........................... EN12275 (tip B, tip D) 
Karabiner kompleta za stijenu ................................. EN12275 (tip Q) 

 
Medicinsko osoblje 
 
3.6 Organizator će sukladno Zakonu o sportu osigurati prisutnost kvalificirane medicinske osobe tijekom 

cijelog natjecanja, koja će vrijeme trajanja natjecanja provesti na za to predviđenom mjestu 
(stol/stolica) odvojeno od zapisničkog ili sudačkog stola, a isto mora biti vidljivo svim sudionicima 
natjecanja. 
 
Glavni sudac mora provjeriti da li je liječnik („Liječnik natjecanja“) prisutan i spreman reagirati kod bilo 
koje nesreće ili ozljede natjecatelja ili osoblja ekipe. Liječnik natjecanja će biti prisutan od predviđenog 
otvaranja izolacijske zone / područja za zagrijavanje do kraja pokušaja posljednjeg natjecatelja u bilo 
kojem krugu natjecanja. 
 

3.7 Ako Glavni sudac vjeruje da natjecatelj nije sposoban za natjecanje iz bilo kojeg razloga, poput ozljede 
ili bolesti, tada će: 

 
A) Zatražiti provjeru natjecatelja od strane Liječnika natjecanja koji će napraviti sljedeći fizičkim test: 

1) Donji ekstremitet: natjecatelj će moći izvesti pet uzastopnih skokova na jednoj nozi sa svakom 
nogom. 

2) Gornji ekstremitet: natjecatelj će moći izvesti pet uzastopnih sklekova koristeći obje ruke. 

3) Krvarenje: natjecatelj će moći zaustaviti krvarenje kako bi bio siguran da neće ostavljati trag 
krvi na hvatištima. Nakon stavljanja trake na ranu, bijeli rupčić naslonjen na ranu ne smije 
pokazivati nikakve tragove krvi. 

B) Zaustaviti natjecatelja ako, slijedeći rezultate provedenog testa, liječnik smatra da natjecatelj nije 
sposoban za natjecanje. Ako naknadno natjecatelj dokaže da se oporavio, tada može zatražiti da 
se ponovno učine relevantni fizički testovi. Glavni sudac dopušta natjecatelju da se natječe ako, 
nakon rezultata takvih testova, liječnik smatra da je natjecatelj sposoban za natjecanje. 

 
3.8 Ni pod kojim okolnostima ne smiju se donijeti posebne odredbe na zahtjev bilo kojeg natjecatelja, npr. 

spuštanje ljestvama na tlo s vrha stijene. 
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Područje natjecanja 
 
3.9 Područje natjecanja bit će razgraničeno od bilo kojeg područja otvorenog za javnost. 

 
3.10 Nijedan natjecatelj ili službena osoba ekipe ne smije nositi ili koristiti bilo kakvu elektroničku 

komunikacijsku opremu dok je u natjecateljskom prostoru, osim ako je Glavni sudac takvu opremu 
odobrio. 
 

Pristup području natjecanja 
 
3.11 Samo dolje navedenim osobama dopušten je ulazak u natjecateljsko područje: 
 

A) službeno osoblje HSPS-a; 

B) službeno osoblje organizatora natjecanja; 

C) natjecatelji koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u trenutnom krugu natjecanja (prema uputama 
ili prijenosu uputa u ime Glavnog suca); 

D) ovlaštene službene osobe (samo zona izolacije / područje zagrijavanja); 

E) druge osobe koje je Glavni sudac posebno ovlastio. Takve će osobe tijekom cijelog perioda boravka 
u natjecateljskom području, biti praćene i nadzirane od strane odobrene službene osobe zbog 
održavanja sigurnosti područja natjecanja i sprječavanja nepotrebnog ometanja bilo kojeg 
natjecatelja, 

3.12 Životinje ne smiju ulaziti u natjecateljsko područje.  
 

Odjeća i oprema 
 
3.13 Sva tehnička oprema koju koristi natjecatelj mora biti u skladu s odgovarajućim Primjenjivim 

standardom. Natjecatelj: 
 

A) tijekom svojih pokušaja mora nositi penjačice i (gdje je to potrebno) penjački pojas; 

B) može koristiti: 

1) vrećicu za magnezij i komercijalno dostupan suhi ili tekući magnezij za penjanje. Ne mogu se 
koristiti druga sredstva za poboljšanje performansi (npr. smola, ljepila...); 

2) elastične sportske kompresijske zavoje/obloge (za ruke i/ili noge) i/ili  

3) kineziološku ili sličnu sportsku traku za potporu gdje je to potrebno za prevenciju ili kontrolu 
ozljede; 

4) penjačku kacigu 

C) Natjecatelji ne smiju prilikom penjanja koristiti ili nositi: 

1) audio opremu bilo koje vrste; 

2) rukavice ili štitnike za koljena; 

osim u slučaju da je ovim Pravilnikom to specifično dozvoljeno. 
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3.14 Alfanumerički startni broj koji daje isključivo Organizator natjecanja bit će istaknut na leđnoj strani 
majice. Veličina startnog broja ne smije premašiti dimenzije papira ISO A5. Organizator natjecanja 
može osigurati dodatne startne brojeve koji se postavljaju na hlače natjecatelja. 
 

Klupske uniforme (Primjenjivat će se sukladno odluci IO HSPS) 
 
3.15 Službene osobe ekipe koji predstavljaju svoj klub na službenim svečanostima i sastancima (uključujući 

intervjue i konferencije za tisak koje su priredili HSPS ili Organizatori natjecanja), osim ako drukčije ne 
odredi HSPS, nose prepoznatljivu uniformu koja uključuje najmanje gornji dio sa natpisima: 

 
A) (obavezno) naziva kluba; i 

B) (opcija) grb kluba;  

3.16 Natjecatelji koji predstavljaju svoj klub će, prilikom penjanja, nositi prepoznatljive dresove ekipe: 

A) Koji uključuje istovjetni najmanje gornji dio (koji može biti dugih ili kratkih rukava) u 
prepoznatljivim bojama koje odredi klub. Takvi dresovi će imati: 

1) grb kluba;  

2) (opcija) grb gradskog ili županijskog saveza kojeg je klub član;  

3) na stražnjoj ili bočnoj strani gornjeg dijela u kontrastnoj boji, službeni naziv kluba. 

B) Dizajn dresa može se razlikovati za natjecatelje i natjecateljice. Boja dresa mora biti jednaka za 
muške i ženske natjecatelje. 

 
Oglašavanje (Primjenjivat će se sukladno odluci IO HSPS) 
 
3.17 Sva oprema i odjeća moraju biti u skladu sa sljedećim pravilima oglašavanja: 
 

A) Kape ili marame za glavu: Oznaka proizvođača i/ili sponzora u ukupnoj veličini od najviše 18 cm2; 

B) Gornji dijelovi odjeće i obuća: Oznake sponzora - ne veće od 300 cm2. Grafički ili figurativni logotip 
proizvođača (ne uključujući naziv ili bilo koji tekst) također se može koristi kao ukrasna „oznaka 
dizajna“ jednom ili više puta kao traka koja ne prelazi 5 cm širine. 

Oznake dizajna mogu se prikazati na jednom od sljedećih položaja, pod uvjetom da ne dominira 
izgledom odjeće: 

1) Preko dna rukava; 

2) Na vanjskom šavu rukava; 

3) Niz vanjske šavove odjeće; 

C) Vrećica magnezija: Ime proizvođača i/ili logotip i oznake sponzora - ne veće od 100 cm2 ukupno; 

D) Penjačice i čarape: Samo ime proizvođača i/ili logotip. 

E) Bilo koji oglas ili logotip smješten izravno na tijelo natjecatelja, npr. tetovaže, ubrajaju se u 
ograničenja veličine navedene za odgovarajući dio tijela. 
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Održavanje stijene 
 
3.18 Glavni postavljač smjerova mora osigurati da je iskusni tim za održavanje na raspolaganju cijelo vrijeme 

svakog kruga natjecanja kako bi se izvršilo bilo kakvo održavanje i popravci koje je naložio sudac, na 
učinkovit i siguran način. Sigurnosni postupci strogo će se provoditi. 
 

3.19 Po uputi suca, glavni postavljač smjerova odmah će organizirati popravak. Po završetku popravka 
pregledat će ga glavni postavljač koji će savjetovati Glavnog suca da li popravak rezultira nekom 
nepravednom prednošću ili nedostatkom u odnosu na sljedeće natjecatelje. Odluka Glavnog suca da 
nastavi ili zaustavi i ponovno započne taj krug natjecanja je konačna i žalba na ovu odluku neće se 
prihvatiti. 

 
 

Rang liste i rekordi 
 
3.20 HSPS objavljuje sljedeće ljestvice: 

A) Poredak kupa Hrvatske za svaku godinu i kategoriju, izračunat u skladu s odgovarajućim člancima 
ovog Pravilnika; 

B) Rang listu - Kontinuirano ažurirani ukupni poredak za svaku kategoriju i disciplinu, koji će se 
izračunati kao zbroj bodova za rangiranje dodijeljenih natjecateljima u svakom kvalifikacijskom 
natjecanju u protekle 2 godine ili, u iznimnim okolnostima, u prethodne dvije godine u kojima su 
natjecanja održana i rezultati su dostupni; i 

C) Godišnju kvalifikacijsku rang listu disciplina Boulder, Težinsko i Brzinsko za kvalifikaciju na disciplinu 
Kombinacija 

D) Državni rekord za disciplinu Brzinsko, za seniorske kategorije (M/Ž). Priznaju se isključivo rezultati 
sa službenih seniorskih IFSC natjecanja na kojima je IFSC odobrio da je stijena i naprava za mjerenje 
vremena valjana za bilježenje svjetskog rekorda te sa službenih natjecanja IV stupnja na kojima je 
HSPS odobrio da je stijena i naprava za mjerenje vremena valjana za bilježenje državnog rekorda. 

 

4. DISCIPLINSKI POSTUPCI 
 
Uvod 
 
4.1 Glavni sudac ima cjelokupnu ovlast nad svim aktivnostima i odlukama koje utječu na natjecateljske 

aktivnosti unutar područja natjecanja. 

4.2 Glavni sudac i sudac ovlašteni su poduzeti sljedeće radnje u pogledu kršenja ovog Pravilnika i u pogledu 
nediscipline bilo kojeg člana ekipe prijavljenog za natjecanje: 

A) neformalno, usmeno upozorenje; 

B) službeno upozorenje popraćeno pokazivanjem žutog kartona. 

4.3 U najprikladnije vrijeme nakon izdavanja žutog ili crvenog kartona (sukladno članku 4.6), Glavni sudac 
će: 

A) pružiti pisanu izjavu voditelju ekipe (ili ako to nije moguće, izravno) koju predstavlja osoba u vezi 
s nepropisnim djelom i predlaže li Glavni sudac uputiti predmet na razmatranje u vezi s daljnjim 
stegovnim mjerama u skladu s Pravilnikom; 
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B) dostaviti kopiju ove pisane izjave zajedno s detaljnim izvještajem o počinjenom nepropisnom 
djelu, bilo koji dokaz i bilo kakve preporuke u vezi s razmatranjem dodatnih sankcija HSPS zbog 
upućivanja Disciplinskoj komisiji HSPS-a. 

 
Upozorenja žutog kartona 
 
4.4 Upozorenje žutog kartona može se izdati za bilo koje od sljedećih kršenja pravila: 

A) prekršaji koje je počinio bilo koji član ekipe na području natjecanja: 

1) nesportsko ponašanje relativno male prirode; ili 

2) uporaba nepristojnog ili uvredljivog govora ili ponašanje relativno blage naravi. 

B) prema uputama bilo koje službene osobe HSPS-a imenovanog na natjecanje, uključujući ali nije 
ograničeno na: 

1) nepotrebno odgađanje povratka u izolacijsku zonu/područje za zagrijavanje slijedeći upute 
suca ili Glavnog suca; 

2) nepotrebno odgađanje napuštanja pozivne zone i ulaska u natjecateljsku zonu po uputi; 

3) ne započinjanje pokušaja u skladu s uputama suca. 

C) u vezi s opremom i ceremonijama: 

1) nepridržavanje pravila i propisa koji uređuju opremu i odjeću; 

2) nenošenje startnog broja koji je dostavio Organizator događaja na za to propisanom mjestu; 

3) nesudjelovanje dobitnika medalje na ceremoniji proglašenja; 

4.5 Službenoj osobi ekipe koji primi žuti karton neće, za vrijeme trajanja odgovarajućeg službenog 
natjecanja, biti dopušten pristup bilo kojem području izdvojenom unutar natjecateljskog područja u 
korist ekipe. 

 
Diskvalifikacija (DSQ) 
 
4.6 Glavni sudac ovlašten je diskvalificirati bilo kojeg člana ekipe koji je prijavljen za natjecanje. 

Diskvalifikacija će biti popraćena pokazivanjem crvenog kartona. 
 

4.7 Sljedeća kršenja pravila rezultirat će trenutnom diskvalifikacijom osobe sa tog službenog natjecanja i 
može biti popraćeno upućivanjem na Disciplinsko povjerenstvo HSPS-a: 

A) (ne koristi se); 

B) korištenje neodobrene opreme; 

C) neovlaštena uporaba bilo kojeg nedozvoljenog komunikacijskog uređaja ili je u području 
natjecanja zaprimio informacije bilo kojim načinom komunikacije; 

D) u vezi s bilo kojim krugom provedenim u izolacijskim uvjetima, okupljanjem ili pružanjem 
informacija koje nisu predviđene definicijom uvjeta izolacije, uključujući ali ne ograničavajući se 
na: 

1) od bilo koje osobe izvan područja natjecanja; 
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2) od bilo koje osobe koja je već pokušala odgovarajući smjer. 

 
Ovaj članak ne odnosi se na krugove natjecanja u kojima se ne primjenjuju uvjeti izolacije, u kojima 
natjecatelji mogu dobiti informacije od ostalih članova ekipe koji su izvan Zona natjecanja i prije i 
tijekom njihovih pokušaja; 

 
Diskvalifikacija zbog ponašanja (DQB) 
 

4.8 Glavni sudac ovlašten je diskvalificirati zbog ponašanja bilo kojeg člana ekipe koji je registriran za 
natjecanje. Svaka diskvalifikacija zbog ponašanja bit će popraćena pokazivanjem crvenog kartona i 
upućivanje Disciplinskoj komisiji HSPS; a imat će učinak na sva natjecanja na tom službenom 
natjecanju. 

 

4.9 Sljedeća ponašanja rezultirat će trenutnom diskvalifikacijom za ponašanje: 

A) nepridržavanje uputa sudaca, organizatora događaja ili službene osobe HSPS-a kada su u području 
natjecanja; 

B) ometanje bilo kojeg natjecatelja koji se priprema za smjer ili pokušava smjer; 

C) odbijanje poštivanja propisa o oglašavanju koji reguliraju odjeću i opremu; 

D) izdanje dva (2) žuta kartona istoj osobi na jednom službenom natjecanju. 

 
Posljedice disciplinskih postupaka 
 
4.10 Natjecatelj koji je diskvalificiran ili diskvalificiran zbog ponašanja u vezi s bilo kojim natjecanjem neće 

biti rangiran u bilo kojem krugu koji čine dio tog službenog natjecanja. 
 

4.11 Izdavanje tri (3) žuta kartona istoj osobi u istoj godini rezultirat će jednim od sljedećeg: 
A) ako je osoba već registrirana za sljedeće službeno natjecanje u toj godini, tada će osoba biti 

izbrisana s popisa za registraciju za to službeno natjecanje; ili 

B) ako A) nije primjenjiv, tada osoba neće biti sposobna za registraciju na sljedećem službenom 
natjecanju 

i u svakom slučaju, kvota za registraciju za odgovarajući klub za odgovarajuće natjecanje bit će u 
skladu s tim smanjena. 

 
Ostale osobe 
 
4.12 Glavni sudac ovlašten je zahtijevati hitno udaljavanje s područja natjecanja bilo koje osobe koja je u 

suprotnosti s pravilima i, ako je potrebno, obustaviti bilo kakve natjecateljske aktivnosti dok ovaj 
zahtjev ne bude izvršen. 
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5. ANTIDOPING 
 
Usvajanje dokumenta i nadležnih pravila / smjernica antidopinga 
 
5.1 HSPS je usvojio Svjetski antidoping kodeks (u daljnjem tekstu "Kodeks"). 
 
Primjena 
 
5.2 Kodeks se odnosi na sva službena natjecanja. 

 
5.3 Svaka osoba koja uđe, pripremi se ili sudjeluje na bilo koji način - kao natjecatelj, trener, službeno 

osoblje, medicinsko ili para-medicinsko osoblje - na takvim natjecanjima smatra se da je pristala 
pridržavati se Kodeksa i člana 5.5 ovog pravilnika. 
 

Nadležna tijela u HSPS-u 
 
5.4 Nadležno tijelo u HSPS-u za primjenu Kodeksa za Antidoping je Sud časti. 

 
Kršenja i sankcije 
 
5.5 Kršenje antidoping članaka rješavat će se u skladu s HSPS antidoping politikom i postupcima, te HSPS-

ovim Pravilnikom o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti.  
 
 
6. ŽALBE 
 
Općenito 

 

6.1 Žalbena komisija bit će imenovana za svako službeno natjecanje organizirano prema ovom Pravilniku i 
trebala bi uključivati: 

A) Tehničkog delegata; i 

B) Glavnog suca (ili suca ako se žalba odnosi na odluku Glavnog suca). 

6.2 Sve žalbe i svi odgovori na žalbe moraju biti na hrvatskom jeziku. 

6.3 Sve žalbe moraju se podnijeti: 

A) članu žalbene komisije; ili 

B) sucu, koji će predmet uputiti žalbenoj komisiji. 

 

Sigurnosne žalbe 

6.4 Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovog Pravilnika, žalba se može izjaviti ako postoji ozbiljan 
sigurnosni problem ("žalba na sigurnost"). Sigurnosna žalba mora biti: 

A) izrađena u pisanom obliku i neće se primjenjivati naknada za žalbu; 
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B) potpisana od strane najmanje tri (3) imenovane službene osobe iz različitih ekipa, a žalbena 
komisija mora bez odgađanja odrediti i provesti način djelovanja na žalbeno pitanje. 

 
Upravljanje žalbama 

6.5 Po primitku žalbe, žalbena komisija će procijeniti je li  žalba relevantna: 

A) "Nevažeća", u tom će se slučaju vratiti bilo koji žalbeni obrazac bez fakturirane naknade za žalbu, 
a obrazac za žalbu bit će označen kao takav; ili 

B) " Važeća ", u tom će slučaju žalbena komisija nastaviti utvrđivati žalbu. 

6.6 Da bi se smatrala važećom, žalba mora, osim ako u ovom pravilniku nije izričito navedeno suprotno: 

A) biti izrađena u pisanom obliku koristeći obrazac dostupan na web stranicama HSPS, potpisan od 
strane: 

1) relevantne registrirane službene osobe ekipe ili 

2) ako nijedna takva osoba nije registrirana za natjecanje, predmetnog natjecatelja; 

B) prihvatiti odgovarajuću naknadu za žalbu; i 

C) označavati: 

1) članak ovog Pravilnika na kojem se temelji žalba; i 

2) ime natjecatelja ili grupe natjecatelja na koje se žalba odnosi. 

6.7 Neovisno o članku 6.6, žalbena komisija može presudom kao nevažećom smatrati bilo koju žalbu koja: 

A) je napravljena izvan relevantnog vremenskog ograničenja navedenog u ovom Pravilniku; 

B) predlaže pitanje koje nije relevantno ni za jedan članak Pravilnika; ili 

C) žalbena komisija slaže se da je nevažeća na bilo koji drugi način. 

 
6.8 U pogledu bilo koje odluke za koju postoji važeća žalba koja se odnosi na nepoštivanje ovog pravinika 

ili neke sudačke odluke u odnosu na natjecanje (dalje „Izvorna odluka“): 

A) ako se žalba tiče službenih rezultata, Glavni sudac će: 

1) označiti objavljene rezultate kao "Prosvjed" ili "Pod žalbom", uz napomenu koji su rezultati 
predmet žalbe; 

2) naložiti Organizatoru natjecanja da objavi javnosti da su rezultati "Pod žalbom". 

B) Žalbena komisija će donijeti odluku u vezi žalbe: 

1) čim to bude moguće s obzirom na raspored natjecanja; 

2) koristeći svo osoblje i objekte kojima raspolažu, pod uvjetom da pri određivanju žalbe, žalbena 
komisija neće uzeti u obzir nijedan video zapis kao dokaz osim: 

a) službene video snimke; i 

b) bilo koje od HSPS-a odobrene službeno emitirane video snimke. 
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C) Ako: 

1) dostupni dokazi nisu dovoljni za odluku ili žalbena komisija nije u mogućnosti postići 
jednoglasno mišljenje o presudi, tada će žalba biti "Neodređena", izvorna odluka će ostati na 
snazi i neće se fakturirati naknada za žalbu. 

2) su dostupni dokazi dovoljni za odluku i žalbena komisija donose jednoglasnu presudu, tada će 
se žalba utvrditi kao: 

a) "Uspješna", u kojem slučaju se neće fakturirati naknada za žalbu i izvorna odluka će se 
promijeniti; ili 

b) „Neuspješna“, u tom će se slučaju žalbena naknada fakturirati mjerodavnom klubu a Izvorna 
odluka ostat će na snazi. 

D) Odluka o žalbi donijet će se u pisanom obliku i uručiti od strane člana Žalbene komisije osobi koja 
je službeno podnijela žalbu. 

 
Posljedice žalbi 
 
6.9 Svaka formalna odluka žalbene komisije bit će konačna i ne podliježe daljnjoj žalbi. 
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2. POGLAVLJE - PRAVILA DISCIPLINA 
 
 

7. DISCIPLINA TEŽINSKO (IFSC – LEAD) 
 
Općenito 
 
7.1. Službena natjecanja u disciplini Težinsko: 

 
A) Odvijaju se na namjenski projektiranim umjetnim stijenama za penjanje, minimalne visine 10 

metara, uz osiguranje natjecatelja jednim penjačkim užetom odozdo i ukapčanjem u niz kompleta 
na smjerovima: 

1) s minimalnom duljinom smjera od 12 metara; 

2) s minimalnom širinom od tri (3) metra (osim ako posebno izuzećem ne odobri Glavni sudac). 

B) Broj krugova natjecanja: 

1) Kvalifikacijski krug koji se sastoji od dva (2) različita smjera („A“ i „B“) za svaku kvalifikacijsku 
grupu, uz jedan pokušaj nakon demonstracije; i 

2) Finalni i/ili polufinalni krug(ovi) koji se sastoje od jednog smjera za svaku kategoriju, uz jedan 
pokušaj bez demonstracije uz prethodan zajednički pregled smjera, 

7.2. Postavljanje smjera: 

A) Svaki smjer mora biti projektiran: 

1) Uz ograničenje rizika da pad može ozlijediti natjecatelja ili bilo koju treću stranu ili ometati bilo 
kojeg drugog natjecatelja na stijeni; 

2) Bez skokova prema dolje. 

B) Glavni sudac može odobriti: 

1) Da uže za penjanje bude unaprijed ukopčano u jedan ili više kompleta; i 

2) Upotrebu "spottera" za dodatnu sigurnost donjeg dijela rute,  

ali kad god je to moguće kod projektiranja smjera takve mjere predostrožnosti trebaju biti izbjegnute. 

 
Sigurnost 

 
7.3. Glavni sudac: 

 
A) Zajedno sa sucem i glavnim postavljačem smjerova, pregledava svaki smjer prije početka svakog 

kruga. Glavni postavljač može odrediti da svi natjecatelji moraju iz sigurnosnih razloga ukopčati 
određeni komplet sa određenog hvatišta ili ranije ("Sigurnosno ukapčanje"). U tom slučaju ta 
hvatišta i odgovarajući komplet(i) moraju biti jasno označeni plavim križem i biti istaknuti 
natjecateljima tijekom promatranja smjera. 
 

B) odlučit će treba li penjačko uže zamijeniti u bilo kojem trenutku tijekom natjecanja. 
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7.4. Svaki natjecatelj mora nositi penjački pojas. Glavni sudac ili sudac neće dopustiti natjecatelju da starta 
ako opravdano smatra da penjački pojas natjecatelja nije siguran ili je nepravilno postavljen. 
 

7.5. Užetom za penjanje mora s tla upravljati jedan (1) osiguravatelj, po mogućnosti uz pomoć druge 
osobe. Svaki osiguravatelj će: 

 
A) koristiti odobrenu spravicu za osiguravanje; 

B) prije bilo kojeg pokušaja na smjeru provjeriti da li:  

1) je natjecateljev penjački pojas pravilno pričvršćen; 

2) je uže za penjanje povezano s natjecateljevim penjačkim pojasom pomoću čvora „osmica“ plus 
"sigurnosni čvor"; i 

3) je uže za penjanje pravilno namotano ili postavljeno na način spreman za neposrednu i 
pravilnu upotrebu; 

C) tijekom bilo kojeg pokušaja smjera, obratiti pažnju na natjecatelja kako bi se osiguralo da postoji 
odgovarajuća količina opuštenosti užeta za penjanje u svakom trenutku, tako da: 

1) natjecatelja ni na koji način ne ometa niti prenategnuto niti prelabavo uže; 

2) se svaki pad zaustavi na dinamičan i siguran način; i 

3) natjecatelj bude sigurno spušten na tlo. 

 
Startni redoslijed i kvote 
 
7.6. Kvalifikacijski krug može se organizirati s jednom (1) ili dvije (2) kvalifikacijske grupe za svaku 

kategoriju:  

A) Broj kvalifikacijskih grupa određuje se prema broju natjecatelja: 

1) Za manje od 80 natjecatelja iste kategorije jedna kvalifikacijska grupa 

2) Za 80 i više natjecatelja iste kategorije dvije kvalifikacijske grupe 

B) Gdje se koriste dvije (2) kvalifikacijske grupe: 

1) Smjerovi za svaku grupu trebali bi biti slične ukupne težine i sličnog karaktera (profil i stil). 

2) Natjecatelji se raspoređuju u grupe kako slijedi: 

a) svi natjecatelji koji imaju relevantnu poziciju na rang listi bit će dodijeljeni startnoj grupi 
kako slijedi: 

 
Grupa A Grupa B 

1. na rang listi 2. na rang listi 

4. na rang listi 3. na rang listi 

5. na rang listi 6. na rang listi 
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b) svi natjecatelji koji nemaju relevantnu poziciju na rang listi bit će dodijeljeni startnoj grupi 
nasumičnim odabirom, 

tako da je gotovo jednak broj natjecatelja dodijeljen svakoj kvalifikacijskoj grupi. 

 
7.7. Kvote za polufinalni i finalni krug bit će 26, odnosno osam (8): 

A) Ako postoje dvije kvalifikacijske grupe u bilo kojoj kategoriji, kvota za sljedeći krug bit će jednako 
podijeljena i primijenjena na obje grupe; 

B) Kvota za svaki krug popunjava se najbolje rangiranim natjecateljima iz prethodnog završenog 
kruga. Ako je kvota premašena kao rezultat izjednačenih bodova, svi izjednačeni natjecatelji 
kvalificirat će se za sljedeći krug. 

 

7.8. Startni redoslijed: 

A) Unutar svake kvalifikacijske grupe u kvalifikacijama, startni redoslijed utvrđuje se kako slijedi: 

1) Za smjer A, slučajnim odabirom; i  

2) Za smjer B, istim redoslijedom smjera A sa pomakom od 50%. npr. gdje startna lista uključuje 
20 ili 21 natjecatelja, natjecatelj koji započne 11. na smjeru A započet će 1. na smjeru B; 

B) Za svaki sljedeći krug obrnut je od poretka u odnosu na odgovarajući prethodni krug, tj. najbolje 
rangirani natjecatelj kao posljednji. Ako su natjecatelji izjednačeni, njihov startni redoslijed mora 
biti: 

1) Gdje izjednačeni natjecatelji imaju poziciju na rang listi, prema silaznom redoslijedu rang liste, 
tj. najbolje rangirani starta zadnji; 

2) Gdje su izjednačeni natjecatelji bez pozicije na rang listi ili imaju istu poziciju na rang listi, 
nasumično; i 

3) Gdje su izjednačeni natjecatelji od kojih jedan ima poziciju na rang listi i a drugi nema, 
natjecatelj bez pozicije na rang listi starta prije. 

 
Procedura natjecanja 
 
7.9. Polufinalni i finalni krug natjecanja provodit će se uz izolaciju. Natjecatelji koji se kvalificiraju u 

polufinalni ili finalni krug natjecanja moraju se prijaviti u izolacijsku zonu do vremena navedenog na 
službenoj startnoj listi za taj krug. Natjecatelji koji se nisu prijavili u izolacijsku zonu ili koji u toj 
izolacijskoj zoni nisu prisutni na vrijeme neće se moći natjecati u tom krugu. 
 

7.10. Minimalni vremenski razmak mora biti: 
 

A) Ne manje od 20 minuta između završetka natjecateljskog pokušaja prvog kvalifikacijskog smjera i 
započinjanja drugog kvalifikacijskog smjera; i 
 

B) Gdje se uzastopni krugovi natjecanja odvijaju istog dana, najmanje dva (2) sata između vremena 
kada posljednji natjecatelj završi prvi krug i zatvaranja Zone izolacije za sljedeći krug. 
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7.11. Svaki natjecatelj započinje svoj pokušaj na smjeru redoslijedom navedenim na odgovarajućoj službenoj 
Startnoj listi. Ako natjecatelj ne može startati u navedeno vrijeme, neće mu biti dopušteno naknadno 
penjanje. 
 

7.12. U bilo kojem krugu gdje je broj natjecatelja veći od 22: 
 

A) Hvatišta na svakom smjeru moraju se čistiti u intervalima ravnomjerno raspoređenim tijekom 
kruga. Interval čišćenja ne bi trebao biti duži od 20 natjecatelja i ne smije biti duži od 22 
natjecatelja. 
 

B) Plan čišćenja mora biti označen na Startnoj listi. 
 

7.13. Finale: 
 
A) Prije finala izvodi se prezentacija natjecatelja koji sudjeluju u finalu; 

 
B) Ne smije trajati više od 90 minuta za bilo koju kategoriju. 

 
Postupak promatranja smjera 
 

7.14. Promatranje smjera: 

A) Svaki kvalifikacijski smjer demonstrirat će penjač demonstrator: 

1) na video zapisu koji se kontinuirano reproducira u području zagrijavanja, počevši ne kasnije od 
60 minuta prije zakazanog početka kvalifikacija; ili 

2) tamo gdje video snimanje nije moguće, izvođenje demonstracije uživo ne manje od 30 minuta 
prije pokušaja prvog natjecatelja. 

B) Polufinalnim i finalnim krugovima prethodi šestominutno kolektivno promatranje smjera za 
natjecatelje. 

1) Tijekom tog razdoblja natjecatelji mogu: 

a) dirati hvatišta na smjeru bez napuštanja tla. 

b) upotrijebiti dvogled za promatranje smjera; 

c) napraviti ručno nacrtane skice i bilješke, ali ne smiju koristiti nikakvu opremu za snimanje. 

2) Na kraju ovog razdoblja natjecatelji se vraćaju u izolacijsku ili tranzitnu zonu prema uputama 
službene osobe HSPS-a. 

 
Postupak penjanja 
 

7.15. Fiksno vrijeme penjanja za svaki smjer je najviše šest (6) minuta. Svaki natjecatelj ima jedan (1) pokušaj 
po smjeru, osim tamo gdje su ponovljeni pokušaji dopušteni nakon žalbe ili tehničkog incidenta.  
 

7.16. Ako nije drugačije naznačeno, natjecatelji će obaviti sve posljednje pripreme za svoj pokušaj u Pozivnoj 
zoni. Svakom natjecatelju bit će dopušteno posljednje razdoblje promatranja smjera od najviše 40 
sekundi počevši od trenutka napuštanja Pozivne zone, nakon čega mora započeti svoj pokušaj. 
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7.17. Pokušaj natjecatelja smatrat će se: 

A) Započetim, te mjerenje vremena penjanja započinje, kada svaki dio tijela natjecatelja napusti 
tlo. Sudac smjera ima diskreciju utvrditi počinje li natjecatelj ili prilagođava svoj položaj prije 
početka. Tijekom pokušaja, natjecatelji: 

1) Ne smiju čistiti hvatišta;  

2) Moraju komplete ukapčati po redoslijedu, ili ispraviti pogrešan redoslijed pod uvjetom da: 

a) Se nalaze u poziciji da mogu iskopčati i ponovno ukopčati posljednje ukopčan komplet u 
bilo kojem trenutku; i 

b) Moraju ispraviti bilo koji "Z-Clip", a da bi to učinili, mogu iskopčati i ponovo ukopčati 
komplete, pod uvjetom da nakon korekcije svi kompleti moraju biti ukopčani pravilnim 
redoslijedom. 

B) Završenim, kada: 

1) ukopčaju završni komplet na smjeru; 

2) padnu; ili 

3) je pokušaj prekinuo sudac. 

7.18. Sudac: 

A) Mora naložiti da se natjecateljev pokušaj prekine ako: 

1) opravdano vjeruje da bi daljnji napredak na smjeru bio opasan; ili 

2) natjecatelj: 

a) premaši određeno vrijeme penjanja za smjer; 

b) se vrati na tlo nakon započinjanja penjanja smjera. 

B) Može naložiti da se natjecateljev pokušaj prekine ako: 

1) natjecatelj više nije u legitimnom položaju; ili 

2) se dogodio tehnički incident. 

 
Ocjenjivanje i bodovanje 
 

7.19. Topo (skicu smjera) će pripremiti glavni postavljač smjerova u dogovoru sa sucem prije početka svakog 
kruga natjecanja; a samo za polufinalne i finalne smjerove trebaju biti dostupni relevantnim službenim 
osobama ekipe što je prije moguće, ali ne prije promatranja relevantnog smjera i samo nakon što 
službene osobe ekipe napuste izolacijsku zonu bez opcije povratka. Ni u kojem slučaju natjecatelj ne 
smije imati na uvid Topo prije pokušaja na smjeru.  

7.20. Svaki smjer sudit će najmanje jedan (1) sudac uz pomoć mjeritelja vremena, koji će zabilježiti za svakog 
natjecatelja: 

A) njihovo vrijeme penjanja na najbližu (nižu) sekundu; 

B) njihov postignuti rezultat, koji će biti: 

1) kada je natjecatelj ostao u legitimnom položaju tijekom cijelog pokušaja: 
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a) “TOP”, gdje je natjecatelj ukopčao završni komplet na smjeru unutar određenog vremena 
penjanja; ili 

b) vrijednost bodovanja prema Topo-u smjera za posljednje kontrolirano ili korišteno hvatište 
od strane natjecatelja prije: 

i) pada; ili 

ii) prekida pokušaja sukladno 7.18.A; ili 

2) ako natjecatelj nije ostao u legitimnom položaju tijekom cijelog svog pokušaja, vrijednost 
bodovanja prema Topo-u za posljednje hvatište kontrolirano od strane natjecatelja dok je bio 
u legitimnom položaju,  

i u svakom slučaju: 

3) samo hvatišta korištena rukom računat će se u svrhu bodovanja, gdje vrijednost bodovanja za 
Korištenje hvatišta za napredovanje (označenog postfiksom "+") će biti bolja od one za 
Kontroliranje istog hvatišta; i 

4) u slučaju neukapčanja kompleta, bodovanje natjecatelja bit će pauzirano (u slučaju pada 
vraćeno) na zadnje hvatište označeno na Topo-u s kojeg glavni postavljač smatra da je bilo 
moguće ukopčati bilo koji neukopčani komplet kada natjecatelj kontrolira (ili prođe) ovo 
hvatište, osim ili dok taj komplet nije ukopčan. 

7.21. Kada natjecatelj kontrolira/koristi dozvoljeni dio stijene (reljefa stijene ili volumena) ili hvatište koje 
nije označeno na Topo-u, sudac i glavni postavljač će odrediti koju vrijednost bodovanja treba dodijeliti 
ovom novom hvatištu. Ova vrijednost može biti jednaka postojećem hvatištu ili neka nova vrijednost. 
 

Poredak 

7.22. Svaki natjecatelj koji pokuša smjer bit će rangiran na tom smjeru sljedećim redoslijedom: 

A) svi natjecatelji koji su postigli ocjenu TOP; 

B) svi ostali natjecatelji u padajućem redoslijedu rezultata dodijeljenog tom natjecatelju, 

7.23. Kvalifikacijski poredak: 

A) bilo koji natjecatelj koji ne uspije započeti ili ne ispunjava uvjete za početak oba smjera u svojoj 
startnoj grupi bit će neocijenjen u krugu i njegov rezultat bit će označen kao Nije započeo ili s 
drugim odgovarajućim IRM-om. 

B) svakom natjecatelju koji započne barem jedan smjer u kvalifikacijskom krugu bit će dodijeljeni 
bodovi rangiranja za svaki kvalifikacijski smjer jednaki njihovom prosječnom poretku na 
relevantnom smjeru. 

C) poredak natjecatelja unutar njihove startne grupe izračunavat će se uzlaznim redoslijedom 
Kvalifikacijskih bodova dodijeljenih svakom natjecatelju (tj. niži Kvalifikacijski bodovi su bolji) 
prema sljedećoj formuli 

QP = √ (P1 * P2)  

Gdje je: 

QP = Ukupno kvalifikacijskih bodova, zaokruženo na tri (3) decimale. 

P1 = bodovi rangiranja na prvoj kvalifikacijskoj ruti. 
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P2 = bodovi rangiranja na drugoj kvalifikacijskoj ruti. 

D) Podaci o bodovima prikazani na službenim rezultatima bit će prikazani zaokruženi na dvije (2) 
decimale. 

7.24. Polufinalni i finalni poredak 

A) Bilo koji natjecatelj koji ne uspije ili ne ispunjava uvjete za započinjanje smjera bit će nerangiran 
u odgovarajućem krugu i njegov rezultat bit će označen kao Nije započeo ili s drugim 
odgovarajućim IRM-om. 

B) U polufinalnom krugu, ako su natjecatelji izjednačeni nakon rangiranja prema postupku iz članka 
7.22, njihov se poredak utvrđuje vraćanjem do njihovog kvalifikacijskog poretka (osim ako se 
kvalifikacijski krug održavao u dvije grupe). 

C) U finalnom krugu, ako su natjecatelji izjednačeni nakon rangiranja prema postupku iz  članka 7.22, 
utvrđuje se njihov poredak: 

1) vraćanjem do njihovog poretka iz prethodnih krugova; i 

2) ako su i nakon vraćanja natjecatelji izjednačeni na prvom, drugom ili trećem mjestu, ta se 
mjesta određuju prema vremenu penjanja u finalu za svakog natjecatelja (niža vremena su 
bolja). 

7.25. Završni poredak 

Završni poredak utvrđuje se na sljedećoj osnovi: 

A) natjecatelji koji imaju finalni poredak, tim redoslijedom; i 

B) tamo gdje je primjenjivo, natjecatelji koji imaju polufinalni poredak, tim redoslijedom; i 

C) natjecatelji koji imaju samo kvalifikacijski poredak, tim redoslijedom, pod uvjetom da gdje se 
kvalifikacijski krug odvija se s dvije startne grupe, njihov se završni poredak određuje spajanjem 
poretka iz svake grupe, tretirajući natjecatelje koji imaju jednake poretke između dviju skupina 
kao izjednačene. 

Tehnički incidenti i žalbe 

7.26. Samo službene video snimke, a prema odluci Glavnog suca i bilo koje službeno HSPS emitirane TV ili 
live snimke, koristit će se u svrhu utvrđivanja tehničkih incidenata i žalbi.  

Službene video snimke moraju najmanje sadržavati: 

A) sva hvatišta označena na Topo-u; 

B) sve komplete na smjeru (uključujući završni); 

C) bilo kakva razgraničenja označena na penjačkoj površini. 

7.27. Ako natjecatelj, službena osoba ekipe, osiguravatelj ili sudac smjera smatra da se dogodio tehnički 
incident, mora odmah obavijestiti suca. Sudac, ako je potrebno, uz konzultacije s Glavnim 
postavljačem, utvrđuje da li se dogodio tehnički incident. Ako sudac utvrdi da se dogodio tehnički 
incident: 

A) koji je natjecatelju donio nepravednu prednost, sudac HSPS-a može: 

1) prekinuti pokušaj; ili 
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2) omogućiti natjecatelju da se nastavi penjati s rezultatom koji se mora pregledati (i u ovome 
slučaju, daljnji pokušaj neće biti dopušten ako je tehnički incident naknadno potvrđen); 

B) koji je natjecatelju stvorio nedostatak, a natjecatelj: 

1) nije u legitimnom položaju, sudac će prekinuti pokušaj; 

2) ako je u legitimnom položaju, sudac će ponuditi natjecatelju priliku da nastavi s pokušajem ili 
da prekine pokušaj. Ako natjecatelj izabere nastaviti svoj pokušaj, smatrat će se da je tehnički 
incident otklonjen, a naknadni zahtjev za proglašenje tehničkog incidenta ne može se 
podnijeti. 

7.28. Kada je natjecatelj pao ili je pokušaj prekinut kao izravni rezultat utvrđenog Tehničkog incidenta, 

A) Bit će otpraćen do zasebne tranzitne zone s pristupom objektima za zagrijavanje dok čeka 
rješavanje tehničkog incidenta i za vrijeme trajanja bilo kojeg perioda oporavka. Natjecatelju 
nije dopušteno komuniciranje s bilo kojom osobom osim službene osobe HSPS-a i osoblja 
organizatora natjecanja u tom razdoblju; i 

B) Glavni sudac će: 

1) Odrediti period oporavka za natjecatelja na način da se dodaje period oporavka, nominalno 
izračunan kao jedna (1) minuta za svako korišteno hvatište prije tehničkog incidenta, a 
najviše 20 minuta; 

2) zakazati ponavljanje pokušaja nakon dogovorenog perioda oporavka. Svi natjecatelji koji 
čekaju na pokušaj bit će obaviješteni o ovoj odluci, 

u slučaju da je taj natjecatelj na prvom mjestu na kraju kruga, neće biti dopušten novi pokušaj 
na smjeru. 

7.29. Kada, nakon pojave tehničkog incidenta, natjecatelj: 

A) odluči nastaviti svoj pokušaj u okolnostima opisanim u članku 7.27. (B) (2), rezultat ovog 
pokušaja ostaje na snazi; 

B) prihvati i započne novi pokušaj na smjeru u skladu s člankom 7.28 (B), rezultat natjecatelja bit će 
najbolji rezultat njegovih pokušaja na smjeru. 

7.30. Žalba: 

A) Koja se odnosi na prekid pokušaja natjecatelja: 

1) ako ju je podnio natjecatelj, može se izvršiti usmeno i neće biti naknade za žalbu; 

2) ako ju je podnio službeni predstavnik ekipe, mora biti pismena i: 

mora se napraviti prije nego što sljedeći natjecatelj započne svoj pokušaj. Prekinuti natjecatelj 
će se tretirati kao da je predmet tehničkog incidenta dok se žalba ne presudi. 

B) Koja se odnosi na bodovanje ili rangiranje bilo kojeg natjecatelja, mora se dati u pismenom 
obliku i: 

1) u vezi s bilo kojom žalbom koja se odnosi na kvalifikacijske ili polufinalne krugove, u roku od 
pet (5) minuta od objavljivanja službenih rezultata; ili 

2) u odnosu na finalni krug, odmah nakon prikaza relevantnog neslužbenog rezultata 
natjecatelja (ili tamo gdje nije prikazan neslužbeni rezultat, bilo koji drugi neslužbeni 
rezultat), 
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i kada se izjavljuje žalba na bodovanje bilo kojeg natjecatelja u odnosu na specifično hvatište, 
žalbena komisija trebala bi pregledati rezultate i video zapise svih natjecatelja koji su bili 
bodovani za kontrolu ili korištenje istog hvatišta. 
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8. DISCIPLINA BOULDER (IFSC – BOULDER) 

Općenito 

8.1. Službena natjecanja u disciplini Boulder: 

A) Odvijaju se na kratkim smjerovima („boulderima“) izgrađenim na namjenski projektiranim 
umjetnim stijenama za penjanje koji se penju bez osiguranja užetom, a za ublažavanje pada 
postavljene su adekvatne strunjače ispod smjerova. 

B) Krugovi natjecanja: 

1) Kvalifikacijski krug koji se sastoji od pet (5) bouldera za svaku kvalifikacijsku grupu; i 

2) Finalni i / ili polufinalni krug (ovi) koji se sastoje od četiri (4) bouldera za svaku kategoriju, u 
iznimnim okolnostima Glavni sudac može otkazati do jedan (1) boulder u bilo kojem krugu. 

8.2. Projektiranje bouldera: 

A) svaki boulder mora biti projektiran: 

1) tako da se ograniči rizik od pada koji može ozlijediti konkurenta ili bilo koju treću stranu ili 
ometati bilo kojeg drugog natjecatelja; 

2) bez skokova prema dolje. 

B) maksimalan broj hvatišta na jednom boulderu trebao bi biti 12, a prosječan broj hvatišta po 
boulderu u bilo kojem krugu trebao bi biti između četiri (4) i osam (8). 

C) na svakom boulderu moraju biti jasno označena: 

1) "Početna hvatišta" za obje ruke i obje noge, koja ne uključuju prazne ili izvangranične dijelove 
stijene. Početna hvatišta ne bi trebala biti označena za specifični položaj ruku. 

2) "Zona", koja se postavlja tako da pomogne u rezultatskom razdvajanju natjecatelja. 

3) "Top", koji će biti: 

a) označeno završno hvatište („Top hvatište“); ili 

b) stojeći položaj na vrhu bouldera, 

D) oznake korištene na svakom boulderu moraju označavati: 

1) Početna hvatišta / Top u istoj boji; 

2) Hvatište Zona u drugoj boji, 

u svakom slučaju koristeći drugu boju u odnosu na bilo koju drugu demarkaciju na penjačkoj 
površini. Oznake moraju biti iste za cijelo vrijeme trajanja natjecanja. 

8.3. U svakom krugu koristi se vremenski sustav koji prikazuje preostalo vrijeme unutar svakog rotacijskog 
razdoblja. Sustav za mjerenje vremena: 

A) Bit će vidljiv svim natjecateljima u natjecateljskoj i u tranzitnoj zoni; 

B) Prikazat će preostalo vrijeme unutar razdoblja rotacije, zaokruženo na cijele sekunde; 

C) Davat će audio signale za najavu: 

1) kada unutar svakog razdoblja rotacije ostane jedna minuta 

2) početak i kraj svakog razdoblja rotacije. 
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Sigurnost 

8.4. Za zaštitu svakog bouldera koristi se sigurnosna podloga (strunjača): 

A) Glavni postavljač smjerova prilagodit će broj i karakter bouldera prema dostupnim sigurnosnim 
podlogama. Ako su strunjače spojene, praznine se pokrivaju kako bi se izbjegli padovi između njih. 

B) Glavni sudac, sudac i glavni postavljač smjerova pregledavaju svaki boulder i sigurnosne podloge 
prije početka svakog kruga kako bi se utvrdili i riješili svi sigurnosni rizici. 

 

Startni redoslijed i kvote 

8.5. Kvalifikacijski krug može se organizirati s jednom (1) ili dvije (2) startne grupe za svaku kategoriju: 

A) Broj startnih grupa u svakoj kategoriji određuje se kako slijedi: 

1) Ako je broj natjecatelja manji i jednak 40 – jedna (1) grupa 

2) Ako je broj natjecatelja između 41 i 59 – jedna (1) ili dvije (2) grupe 

3) Ako je broj natjecatelja 60 i veći – dvije (2) grupe 

B) Gdje se koriste dvije (2) startne grupe: 

1) Svaka grupa bouldera trebala bi imati slične ukupne teškoće i sličnog karaktera (profil i stil). 

2) Natjecatelji će se rasporediti u startne grupe kako slijedi: 

a) svi natjecatelji koji imaju relevantnu poziciju na rang listi bit će dodijeljeni startnoj grupi 
kako slijedi: 

Grupa A Grupa B 

1. na rang listi 2. na rang listi 

4. na rang listi 3. na rang listi 

5. na rang listi 6. na rang listi 

b) svi natjecatelji koji nemaju relevantnu poziciju na rang listi bit će dodijeljeni startnoj grupi 
nasumičnim odabirom, 

tako da je gotovo jednak broj natjecatelja dodijeljen svakoj kvalifikacijskoj grupi. 

8.6. Kvote za polufinalni i finalni krug bit će 20 za polufinale, odnosno šest (6) za finale: 

A) Ako postoje dvije kvalifikacijske grupe u bilo kojoj kategoriji, kvota za sljedeći krug bit će jednako 
podijeljena i primijenjena na obje grupe; 

B) Kvota za svaki krug popunjava se najbolje rangiranim natjecateljima iz prethodnog završenog 
kruga. Ako je kvota premašena kao rezultat izjednačenih pozicija, svi izjednačeni natjecatelji 
kvalificirat će se za sljedeći krug. 

8.7. Startni redoslijed: 

A) Unutar svake kvalifikacijske grupe u kvalifikacijama, startni redoslijed utvrđuje se kako slijedi: 

1) Prvo, bilo koji natjecatelj koji ima relevantnu poziciju na rang listi, rastućim redoslijedom rang 
liste (tj. Najbolje rangirani natjecatelj starta prvi); i 

2) Drugo, svi nerangirani natjecatelji slučajnim odabirom; 
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B) Za svaki sljedeći krug obrnut od poretka u odnosu na odgovarajući prethodni krug, tj. najbolje 
rangirani natjecatelji kao posljednji. Ako su natjecatelji izjednačeni, njihov startni redoslijed mora 
biti: 

1) Ako izjednačeni natjecatelji imaju poziciju na rang listi, prema silaznom redoslijedu rang liste, 
tj. najbolje rangirani starta zadnji; 

2) Ako su izjednačeni natjecatelji bez pozicije na rang listi ili imaju istu poziciju na rang listi, 
nasumično; i 

3) Ako su izjednačeni natjecatelji od kojih jedan ima poziciju na rang listi i a drugi nema, 
natjecatelj bez pozicije na rang listi starta prije. 

 

Procedura natjecanja 

8.8. Svi krugovi natjecanja u ovoj disciplini provodit će se u izolacijskim uvjetima. Natjecatelji koji se mogu 
natjecati u bilo kojem krugu natjecanja, moraju se prijaviti u izolacijsku zonu do vremena navedenog 
na službenoj startnoj listi za taj krug. Natjecatelji koji se nisu prijavili u Izolacijsku zonu ili koji u to 
vrijeme nisu prisutni u izolacijskoj zoni neće moći započeti krug. 

8.9. Tamo gdje se isti dan odvijaju uzastopni krugovi natjecanja, vremenski razmak bit će najmanje dva (2) 
sata između vremena kada posljednji natjecatelj završi prvi krug i zatvaranja zone izolacije za sljedeći 
krug. 

8.10. U kvalifikacijskom i polufinalnom krugu svaki natjecatelj koji sudjeluje u krugu: 

A) Započet će svoje pokušaje na svakom boulderu redoslijedom navedenim na službenoj startnoj 
listi. Nikakvo preusmjeravanje neće biti dopušteno ako natjecatelj ne može startati u 
odgovarajuće vrijeme. 

B) Pokušat će svaki boulder odgovarajućeg kruga prema propisanom redoslijedu; 

C) Imat će razdoblje odmora jednako Periodu rotacije između pokušaja na svakom sljedećem 
boulderu. 

D) Na kraju svakog Rotacijskog perioda, natjecatelji: 

1) koji penju, zaustavit će penjanje i ući u određenu tranzitnu zonu. Ova tranzitna zona mora biti 
smještena tako da natjecatelji ne mogu promatrati nijedan boulder koji još nisu penjali. 

2) koji se odmaraju, započinjat će svoje pokušaje na sljedećem boulderu u nizu ili po završetku 
kruga napustiti područje natjecanja. Glavni sudac treba osigurati da natjecatelji ne budu 
pušteni iz tranzitne zone prije kraja razdoblja rotacije. 

 

8.11. Finalni krug: 

A) Finalnom krugu prethodi prezentacija natjecatelja koji sudjeluju u finalu; 

B) Za svaku kategoriju: 

1) svi natjecatelji pokušat će svaki pojedinačni boulder redoslijedom navedenim u službenoj 
startnoj listi; 

2) nakon što natjecatelj završi svoje pokušaje, vratit će se na zasebni tranzit i slijedeći natjecatelj 
će startati; 



 
 

 

-  34 - 
 
 

 

 

3) nakon što svi natjecatelji dovrše svoje pokušaje na pojedinom boulderu, prelaze na sljedeći 
boulder grupno. 

 

Postupak promatranja 

8.12. Promatranje bouldera 

A) Neće biti posebnog razdoblja promatranja bouldera za kvalifikacijske i polufinalne krugove. 

B) Finalnom krugu prethodi kolektivno promatranje u trajanju od dvije (2) minute po boulderu. 

1) tijekom tog razdoblja natjecatelji mogu dodirnuti (samo) označena Startna hvatišta i 
zabranjeno je korištenje bilo kakve opreme za snimanje. 

2) na kraju ovog razdoblja promatranja natjecatelji će se vratiti u izolacijsku zonu ili u tranzitnu 
zonu prema uputama službene osobe HSPS-a. 

 

Postupak penjanja 

8.13. Razdoblje rotacije za: 

A) Kvalifikacijski i polufinalni krug trajat će pet (5) minuta, bez zaustavljanja sata za rotaciju; 

B) Finalni krug trajat će četiri (4) minute sa zaustavljanjem sata za rotaciju, 

i svaki natjecatelj može neograničeno pokušavati bilo koji boulder unutar odgovarajućeg razdoblja 
rotacije.  

8.14. Svaki boulder treba očistiti prije nego što bilo koji natjecatelj započne svoj prvi pokušaj. Natjecatelji 
mogu u bilo koje vrijeme: 

A) Sami očistiti bilo koji dio bouldera do kojeg mogu doći bez korištenja bilo kojeg hvatišta; 

B) Zatražiti da se očisti bilo koji dio bouldera, 

i za njih se mogu koristiti samo četke i ostali materijali koje je dostavio Organizator događaja za 
te svrhe. Korištenje vlastitih četki ili bilo kojih drugih naprava ili sredstava nije dozvoljeno. 

8.15. Smatrat će se da natjecateljev pokušaj: 

A) Započeo kada je svaki dio natjecateljevog tijela napustio tlo. 

B) Završio: 

1) Uspješno; 

2) Padom ili dodirivanjem tla nakon započetog pokušaja; ili 

3) Pokušaj je prekinuo sudac ili Glavni sudac kao: 

a) Neuspješan; ili 

b) Ako se dogodio tehnički incident. 

 

Ocjenjivanje i bodovanje 

8.16. Na svakom boulderu sudi najmanje jedan (1) sudac koji bilježi: 
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A) Broj pokušaja svakog natjecatelja. Pokušaj će se računati svaki put kada natjecatelj: 

1) ispravno ili neispravno starta; 

2) prije početka, dodirne ili koristi bilo koje hvatište ili strukturu osim: 

a) početnih hvatišta ili 

b) svako hvatište ili strukturu koja je učvršćena ili postavljena tako da modificira korisne 
dijelove bilo kojeg početnog hvatišta (dalje u tekstu "bloker hvatišta"); 

3) dodaje vlastite "oznake", 

a u slučaju ponavljanja (2) i (3) može se primijeniti i disciplinska kazna. 

B) Broj pokušaja u kojem je natjecatelj kontrolirao ili koristio hvatište Zona; 

C) Broj pokušaja u kojem je natjecatelj uspješno popeo boulder. 

8.17. Natjecateljski pokušaj bit će: 

A) Ocijenjen "neuspješnim" ako: 

1) je natjecatelj napravio neispravan start; 

2) je natjecatelj bilo kojim dijelom tijela dodirnuo tlo nakon napuštanja tla; 

3) je period rotacije istekao; 

4) je natjecatelj koristio bilo koju nedozvoljeno hvatište ili nedozvoljeni dio strukture, 

a ako natjecatelj pokuša neuspješno, sudac će odrediti relevantni pokušaj okončan, i 

B) Ocijenjen "Uspješno" kada je natjecatelj u kontroliranom položaju: 

1) s obje ruke na Top hvatištu; ili 

2) stojeći na vrhu posljednjeg hvatišta (ako je tako određeno), 

i u svakom slučaju tek kad je sudac podigao ruku i najavio glasno "OK"! 

8.18. Start natjecatelja ocijenit će se: 

A) "Ispravan", gdje natjecatelj zauzme stabilni kontrolirani položaj objema rukama i nogama na 
početnim hvatištima bez korištenja bilo kojeg drugog hvatišta ili strukture.  

Prilikom počinjanja pokušaja na boulderu natjecatelj može: 

1) dodirnuti, kontrolirati ili upotrijebiti bilo koji dozvoljen dio površine stijene kako bi postigao 
početna hvatišta;  i/ili 

2) dodirnuti bilo koje bloker hvatište. 

B) "Neispravan" gdje natjecatelj: 

1) Ne uspijeva zauzeti stabilan kontrolirani položaj s obje ruke i obje noge na početnim 
hvatištima; ili 

2) kontrolira ili koristi hvatišta ili druge strukture koje nisu označene kao početna hvatišta ili nisu 
početni volumeni prije postizanja stabilnog kontroliranog položaja rukama i nogama na 
početnim hvatištima. 
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Poredak 

8.19. U svakom krugu natjecanja: 

A) natjecatelj koji ne uspije započeti ili ne ispunjava uvjete za početak pokušaja na boulderu neće 
biti rangiran u odgovarajućem krugu i njegov rezultat bit će označen odgovarajućim IRM-om. 

 

B) svaki natjecatelj koji započne penjanje rangira se prema sljedećim kriterijima: 

1) u padajućem redoslijedu, broj uspješno dovršenih bouldera („Broj Topova“); 

2) u padajućem redoslijedu, broj bouldera na kojima je natjecatelj: 

a) kontrolirao ili koristio hvatište Zona; ili 

b) uspješno dovršio boulder bez kontrole ili korištenja Zone,  

ovaj broj će biti dodijeljen kao "Broj Zona"; 

3) u rastućem redoslijedu ukupan broj pokušaja za postizanje Topova; 

4) u rastućem redoslijedu ukupan broj pokušaja za postizanje Zona; 

8.20. Polufinalni i Finalni poredak 

Ako su neki natjecatelji izjednačeni nakon rangiranja prema postupku iz članka 8.19, njihov poredak 
utvrđuje se: 

A) Vraćanjem do njihove pozicije iz prethodnog kruga (osim ako je prethodni krug održan u dvije 
grupe); 

B) ako su, u odnosu na finalni krug (ili tamo gdje je finalni krug otkazan, polufinalni krug),  natjecatelji 
izjednačeni na prve tri pozicije nakon vraćanja u prethodne krugove, poredak najboljih 
natjecatelja utvrdit će se usporedbom najboljih rezultata za svakog takvog natjecatelja: 

1) počevši s brojem Topova postignutih iz prvog pokušaja, onda broj Topova postignutih 
u 2. pokušaju i tako dalje; i 

2) gdje usporedba iz (1) ne može prekinuti izjednačenost, usporedbom broja Zona postignutih iz 
prvog pokušaja, onda broj Zona postignutim iz 2. pokušaja i tako dalje, 

C) ako natjecatelji ostanu izjednačeni nakon (1) i (2), rezultati takvih natjecatelja moraju biti 
smatrani jednakim. 

8.21. Završni poredak 

Završni poredak utvrđuje se na sljedećoj osnovi: 

A) natjecatelji koji imaju finalni poredak, tim redoslijedom; i 

B) tamo gdje je primjenjivo, natjecatelji koji imaju polufinalni poredak, tim redoslijedom; i 

C) natjecatelji koji imaju samo kvalifikacijski poredak, tim redoslijedom, pod uvjetom da gdje se 
kvalifikacijski krug odvija se s dvije startne grupe, njihov se završni poredak određuje spajanjem 
poretka iz svake grupe, tretirajući natjecatelje koji imaju jednake poretke između dviju skupina 
kao izjednačene. 
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Tehnički incidenti i žalbe 

8.22. Samo službene video snimke, a prema odluci Glavnog suca i bilo koje službeno HSPS emitiranje TV ili 
snimke uživo, koristit će se u svrhu utvrđivanja tehničkih incidenata i žalbi.  

Službene video snimke moraju najmanje sadržavati: 

A) Početna hvatišta; 

B) Hvatište Zona; 

C) Hvatište Top; 

D) bilo kakva razgraničenja označena na Penjačkoj površini. 

8.23. Ako natjecatelj ili službena osoba ekipe smatra da se dogodio tehnički incident, mora odmah 
obavijestiti suca, a prije početka bilo kojeg daljnjeg pokušaja. Tehnički incident neće se uzeti u obzir 
ako je obavijest došla nakon starta slijedećeg rotacijskog razdoblja. 

8.24. Sudac, ako je potrebno uz konzultacije s Glavnim postavljačem, utvrđuje da li se dogodio tehnički 
incident. Sljedeći slučaj neće biti smatran tehničkim incidentom: 

A) Prekid natjecateljevog pokušaja kako bi zaustavio krvarenje 

8.25. Žalba koja, ako se prihvati: 

A) Bi dala pravo pogođenom natjecatelju da poduzme daljnje pokušaje na relevantnom boulderu: 

1) ako žalbu podnosi mjerodavni natjecatelj, može se izvršiti usmeno i neće biti naknade za žalbu; 

2) ako žalbu podnosi službena osoba ekipe, mora biti u pismenom obliku, 

i u svakom slučaju mora se napraviti: 

a) U kvalifikacijskom ili polufinalnom krugu, prije završetka sljedećeg razdoblja rotacije; ili 

b) U finalnom krugu, prije nego što sljedeći natjecatelj započne svoje pokušaje. 

B) Ne bi dala pravo pogođenom natjecatelju na daljnje pokušaje relevantnog bouldera, mora biti 
predana u pisanom obliku i: 

1) Ako se žalba odnosi na kvalifikacijske ili polufinalne krugove, u roku od pet (5) minuta po 
objavljivanju službenih rezultata; ili 

2) Ako se žalba odnosi na Finalni krug, nakon prikazivanja odgovarajućeg Privremenog rezultata 
natjecatelja (ili tamo gdje nije prikazan privremeni rezultat, službeni rezultat). 

8.26. Ako je potvrđeni tehnički incident ili žalba obuhvaćena člankom 8.25 (A): 

A) Može se riješiti/odrediti prije početka sljedećeg razdoblja rotacije, a relevantnom natjecatelju će 
se ponuditi prilika da nastavi svoje pokušaje: 

1) ako natjecatelj odluči nastaviti, incident će se smatrati zaključenim. 

2) ako natjecatelj odluči da neće nastaviti, natjecatelj će nastaviti sa svojim pokušajima u vrijeme 
koje odredi Glavni sudac, uzimajući u obzir: 

a) bilo koje razdoblje oporavka prikladno za pogođenog natjecatelja; 

b) minimiziranje utjecaja na ostale konkurente; 

c) ukupni raspored natjecanja. 
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B) Ne može se riješiti/odrediti prije početka sljedećeg razdoblja rotacije: 

1) samo u slučaju tehničkog incidenta, krug će biti obustavljen za pogođenog natjecatelja i za sve 
natjecatelje na prethodnim boulderima dok se stvar ne riješi/utvrdi; i 

2) pogođeni natjecatelji nastavljaju svoje pokušaje prema uputama Glavnog suca nakon što se 
stvar riješi/utvrdi, 

i u svakom slučaju, pogođeni natjecatelji ponašat će se prema uputama Glavnog suca. U slučaju 
da bilo koji natjecatelj napusti područje natjecanja prije nego se stvar riješi/odluči neće smjeti 
nastaviti svoje pokušaje. 

8.27. Kada natjecatelj koji je pretrpio tehnički incident ili koji je bio predmet žalbe nastavi penjanje: 

A) Mora mu se omogućiti preostalo vrijeme penjanja koje je preostalo od trenutka kad se dogodio 
relevantni incident, ali najmanje dvije (2) minute; i 

B) Natjecateljev sljedeći pokušaj: 

1) u slučaju tehničkog incidenta, smatra se nastavkom prethodnog pokušaja; i 

2) u slučaju utvrđene žalbe može se smatrati ili: 

a) nastavkom prethodnog pokušaja; ili 

b) novim pokušajem, 

u svakom slučaju kako okolnosti nalažu. 
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9. DISCIPLINA Brzinsko (IFSC – SPEED) 

Općenito 

9.1. Prvenstvena natjecanja u disciplini Brzinsko: 

A) Odvijaju se:  

1) na umjetnim konstrukcijama projektiranim i izgrađenim prema specifikacijama utvrđenim od 
strane IFSC-a; 

2) korištenjem automatskog mjernog sustava koji je odobrio HSPS; i 

3) s natjecateljem osiguranim odozgo korištenjem licenciranog automatskog sustava osiguranja 
(„Auto-Belay“), 

U iznimnim okolnostima, Glavni sudac može umjesto automatskog sustava osiguranja odobriti ili 
zahtijevati upotrebu osiguranja s tla kontroliranog od strane dvojice osiguravatelja smještenih 
bočno od staza za penjanje. 

B) Organiziraju se: 

1) Kroz kvalifikacijski krug koji se sastoji od jedne faze, a odvija se na dvije staze, lijevu "A" i desnu 
“B”, s natjecateljima koji se penju u parovima; i 

2) gdje je broj natjecatelja koji bilježe valjano vrijeme kvalifikacija četiri (4) ili više, finalni krug 
koji se sastoji od dvije (2) ili četiri (4) eliminacijske faze. 

C) Moraju imati razdoblje treninga (probnih pokušaja) koje prethodi kvalifikacijskom krugu. Tamo 
gdje je period treninga organiziran, vrijeme i aranžmani za ovo razdoblje bit će objavljeni na 
Tehničkom sastanku. 

9.2. HSPS priznaje nacionalne rekorde za sljedeće kategorije: 

A) Seniorke (žene s navršenih 16 godina ili više u godini odgovarajućeg seniorskog službenog 
natjecanja) 

B) Seniori (muškarci s navršenih 16 godina ili više u godini odgovarajućeg seniorskog službenog 
natjecanja) 

9.3. Rekord se može postaviti samo tijekom natjecateljske utrke (Ne tijekom bilo kojeg razdoblja treninga 
ili bilo koje utrke koja je odgođena ili otkazana) i gdje: 

A) Su penjačka stijena i hvatišta: 

1) odobreni od strane HSPS ili IFSC tehničkog delegata kao sukladni IFSC-ovim Speed Licence 
Rules prije početka natjecanja; i 

2) Organizator događaja dostavio je kopiju odgovarajućeg Izvješća o homologaciji HSPS-a ili IFSC-
a Glavnom sucu relevantnog natjecanja (domaćeg ili međunarodnog); 

B) Je HSPS ili IFSC certificirao vremenski sustav koji je u upotrebi da udovoljava zahtjevima za 
nacionalni rekord (domaća natjecanja) ili svjetski rekord (IFSC natjecanja); 

C) Je natjecanje dio službenog natjecanja HSPS-a ili IFSC-a; 

D) HSPS je imenovao Glavnog suca (domaća natjecanja); i  

E) Organizator događaja osigurao je (i tamo gdje je to relevantno proveo) antidoping testove uz 
poštivanje nacionalnih propisa koji uređuju međunarodni sport u njihovoj zemlji, Svjetski 
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antidoping kodeks, te HSPS antidoping politika i postupak i disciplina pravila o bilo kojem 
natjecatelju koji bilježi vrijeme kraće ili jednako trenutnom nacionalnom rekordu, pod uvjetom 
da će bilo koji rekord postignut tijekom natjecanja biti oboren tamo gdje je relevantni natjecatelj 
diskvalificiran ili diskvalificiran zbog ponašanja na relevantnom natjecanju. 

9.3A  Sukladno članku 9.3, kada se zabilježi vrijeme novog nacionalnog rekorda: 

A) Vrijeme će biti proglašeno novim nacionalnim rekordom i Glavni sudac će zabilježiti naziv 
natjecanja, krug u kojem se održala utrka, ime i prezime, kategoriju i klub natjecatelja te datum i 
vrijeme utrke; 

pod uvjetom da relevantni natjecatelj nije diskvalificiran ili diskvalificiran zbog ponašanja u bilo kojem 
od krugova ili u vezi s bilo kojim drugim natjecanjem nakon relevantnog natjecanja;  

 

Sigurnost 

9.4. Svaki natjecatelj mora nositi penjački pojas. Sudac neće dopustiti natjecatelju da starta ako opravdano 
vjeruju da natjecateljev penjački pojas nije siguran. Natjecatelji mogu koristiti štitnike za lakat ili 
koljeno za sprječavanje ozljeda. 

 

Startni redoslijed i kvote 

9.5. Kvota za finalni krug utvrđuje se kako slijedi: 

A) Broj natjecatelja s valjanim vremenom kvalifikacija: 4 do 7 – Finalna kvota 4 

B) Broj natjecatelja s valjanim vremenom kvalifikacija: 8 do 15 – Finalna kvota 8 

C) Broj natjecatelja s valjanim vremenom kvalifikacija: >15 – Finalna kvota 16 

9.6. Startni redoslijed: 

A) Za kvalifikacijski krug utvrđuje se kako slijedi: 

1) za stazu A, slučajnim odabirom; i 

2) za stazu B, istim redoslijedom kao staza A sa pomakom od 50%. npr. tamo gdje je Startna lista 
uključuje 20 ili 21 natjecatelja, natjecatelj koji kreće 11. na stazi A startat će 1. na stazi B. 

B) Za svaku fazu finalnog kruga mora biti onako kako je navedeno u Dodatku 2, koji također određuje 
raspodjelu staza za svaku utrku. Ako su dva ili više natjecatelja izjednačeni nakon kvalifikacijskog 
kruga, njihov redoslijed starta u prvoj fazi završnog kruga određuje se slučajnim odabirom 

 

Procedura natjecanja 

9.6A Svaka staza bit će očišćena nakon završetka treninga i nakon završetka kvalifikacijskog kruga za svaku  

kategoriju. 

9.7. Kada se održava trening, natjecatelji bi trebali imati pravo na jedan probni pokušaj na svakoj stazi. 
Natjecatelji neće biti zaustavljeni u slučaju Krivog starta. Razdoblje treninga: 

A) Treba uključivati demonstraciju signala Krivog starta i opreme za mjerenje; i 

B) Trebao bi imati oblik pretkola kvalifikacijskog kruga, tako da svaki natjecatelj koji ima pravo 
sudjelovati u kvalifikacijskom krugu penje sukladno redoslijedu objavljenom u Startnoj listi za 
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kvalifikacijski krug. Glavni sudac može mijenjati vrijeme i format bilo koje probne serije zbog 
okolnosti specifičnih za natjecanje. 

 

9.8. U kvalifikacijskom krugu: 

A) Svaki natjecatelj može napraviti samo jedan pokušaj na svakoj stazi, osim: 

1) gdje je potrebno ponovno pokretanje nakon Krivog starta drugog natjecatelja ili tehničkog 
incidenta, u tom slučaju dopušten je novi pokušaj; ili 

2) kada se ne pojavi u Pozivnu Zonu kad ih se pozove, u tom slučaju odgovarajuća utrka će se 
nastaviti bez njega. 

B) Svaki natjecatelj ostaje u natjecateljskom prostoru prema uputama Glavnog suca do dovršetka 
vlastitih pokušaja na obje staze. 

C) Natjecatelj koji je Krivo startao na svojoj prvoj zakazanoj utrci neće biti u mogućnosti startati 
drugu predviđenu utrku. U svim slučajevima kada se dogodi Pogrešan start, natjecatelj koji nije 
napravio Pogrešan Start može ponovno startati, u tom će slučaju penjati sami. Ovo ponavljanje bi 
trebalo održati prije sljedeće planirane utrke. 

9.9. Finalni krug: 

A) Odvija se kao niz faza od kojih se svaka sastoji od niza "eliminacijskih" utrka, gdje pobjednik utrke 
u bilo kojoj fazi nastavlja prema sljedećoj fazi. Broj faza i utrka po fazi bit će određene kvotom za 
finalni krug. 

B) U bilo kojoj utrci u finalnom krugu, pobjednik će biti kako slijedi: 

1) gdje oba natjecatelja bilježe valjano vrijeme, natjecatelj koji bilježi niže vrijeme; 

2) kada se utvrdi da je jedan natjecatelj Krivo startao, drugi natjecatelj; 

3) gdje oba natjecatelja bilježe isto vrijeme ili niti jedan natjecatelj ne bilježi valjano vrijeme (osim 
tamo gdje je došlo do krivog starta), utrka će biti ponovljena. U slučaju da natjecatelji ostanu 
izjednačeni, pobjednik će biti natjecatelj s boljim kvalifikacijskim vremenom. Utrka se neće 
ponavljati u slučaju da oba natjecatelja krivo startaju. 

4) kada se bilo koji natjecatelj ne uspije prijaviti u pozivnu zonu kada je pozvan, drugi natjecatelj; 

C) prezentacija svih polufinalista napravit će se prije prve utrke polufinalne faze. 

D) gubitnici polufinalnih utrka nadmetat će se za 3. i 4. mjesto u "Malom finalu". 

E) pobjednici polufinalnih utrka natjecat će se za 1. i 2. mjesto u " Velikom finalu ", koje slijedi nakon 
završetka malog finala (ili tamo gdje se natječe više kategorija paralelno, nakon završetka svih 
malih finala). Ako se u bilo kojem Velikom finalu dogodi Pogrešan start, pobjednički natjecatelj 
može odabrati da penje utrku samo u svrhu postavljanja nacionalnog rekorda ili, gdje je 
primjenjivo, rekorda prvenstva. 

F) svaki natjecatelj ostaje u natjecateljskom prostoru prema uputama Glavnog suca do eliminacije. 
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Postupak penjanja 

9.10. Sve utrke moraju se startati s jasno čujnim signalom koji je pokrenuo Starter. Starter će odabrati mjesto 
na kojem nije vidljiv natjecateljima. Izvor startnog signala trebao bi biti smješten što bliže i na jednakoj 
udaljenosti od oba natjecatelja u utrci. 

9.11. Svaka utrka koristi jedinstveni startni protokol: 

A) Po pozivu na početak utrke, svaki natjecatelj: 

1) Treba, u roku od 10 sekundi nakon poziva, postaviti startnu ploču na preferirani početni 
položaj. U tom periodu natjecatelji smiju dodirivati samo startna hvatišta na ruti, bez 
napuštanja tla; 

2) Otići do osiguravatelja, koji će:  

a) Provjeriti i potvrditi da je natjecateljev pojas pravilno pričvršćen; i 

b) Povezati natjecateljev pojas na automatski sustav osiguranja ili uže za osiguranje i potvrditi 
da je natjecateljev pojas sigurno povezan sustavom osiguranja. 

3) Zauzet će položaj spremnosti: okrenuti od stijene i na oznaci koju je odredio Starter (ne više 
od 2 metra ispred zida). 

B) Na poziv „Na položaje“, svaki će natjecatelj bez odgode zauzeti položaj s obje ruke i jednom 
nogom na preferiranim startnim hvatištima i jednom nogom na startnoj ploči. 

C) Kada su natjecatelji nepomični na početnim pozicijama, Starter će to pozvati „Penjači spremni?!“ 
i nakon toga pokrenuti sustav za mjerenje vremena. 

D) Ako iz bilo kojeg razloga, nakon poziva "Na položaje", ali prije poziva „Penjači spremni?!“: 

1) Starter smatra da utrka ne može početi; ili 

2) natjecatelj podiže ruku pokazujući da nije spreman za start, 

Starter će pozvati natjecatelje da se vrate u položaj spremnosti (okrenuti od stijene i na označenoj 
poziciji). 

E) Ako se natjecatelj ne pridržava (A) ili (B) ili bilo kojom radnjom ometa druge natjecatelje, Starter 
će pozvati natjecatelje da se vrate u položaj spremnosti. Glavni sudac može izdati žuti karton tom 
natjecatelju. 

9.12. Pogrešni startovi 

A) Kada u bilo kojoj utrci, nakon što Starter objavi „Penjači Spremni“: 

1) jedan natjecatelj ima vrijeme reakcije manje od 0,100 s, tom će se natjecatelju proglasiti 
Pogrešan start; 

2) oba natjecatelja imaju vrijeme reakcije manje od 0,100 s: 

a) natjecatelju s nižim (bržim) vremenom reakcije proglasit će se Pogrešan start; i 

b) ako oba natjecatelja imaju isto vrijeme reakcije, bit će ponovljena odgovarajuća utrka i 
neće se bilježiti Pogrešan start. 

B) Uz bilo koji signal opoziva koji daje sustav za mjerenje vremena nakon Pogrešnog starta, Starter 
će također objaviti "Stop!" što prije moguće. 
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C) Ne može se izjaviti žalba na valjanost vremena reakcije koje je zabilježio sustav automatskog 
mjerenja vremena odobren od strane HSPS-a. 

9.13. Rezultat će se zabilježiti kao: 

A) "Važeće vrijeme", gdje je relevantni natjecatelj: 

1) rukom dotaknuo u gornju završnu ploču/prekidač; i time 

2) zaustavio vrijeme, 

osim ako je natjecatelj u odgovarajućoj utrci napravio Pogrešan start; ili 

B) "Pad", gdje relevantni natjecatelj, u pokušaju: 

1) ne zaustavi vrijeme; 

2) zaustavi pad koristeći bilo koje hvatište ispod najvišeg prethodno kontroliranog/korištenog 
hvatišta prije trenutka pada; 

3) koristi bočne ili gornje rubove stijene za penjanje; ili 

4) dodiruje tlo bilo kojim dijelom tijela nakon što je započeo. 

9.14. Osim nakon pogrešnog starta drugog natjecatelja, natjecatelji moraju imati minimalno vrijeme odmora 
od pet (5) minuta između pokušaja smjera. 

 

Ocjenjivanje i bodovanje 

9.15. Vrijeme penjanja za svakog natjecatelja definirat će se kao razdoblje između startnog signala i 
uspješnog završetka penjanja natjecatelja. Sustav za mjerenje vremena: 

A) Bilježit će i prikazivati vrijeme penjanja za svakog natjecatelja zasebno. 

B) Mjerit će vrijeme s točnošću od najmanje 1/1000 s (u sekundama s tri decimale) 

1) Za poredak se bilježi vrijeme s najbližom 1/1000 s (kod sustava s većom točnošću); 

2) Na službenim rezultatima može se prikazati vrijeme zaokruženo na 1/100 s osim gdje su 
natjecatelji izjednačeni na 1/100 s. 

 

Poredak 

9.16. Kvalifikacijski poredak: 

A) Svaki natjecatelj koji ne uspije startati ili ne ispunjava uvjete za start obje svoje predviđene utrke 
neće biti poredan u krugu i njihov rezultat označen kao „Nije započeo“ ili s drugim odgovarajućim 
IRM-om. 

B) Svi natjecatelji koji su pogrešno startali na svojoj prvoj ili drugoj zakazanoj utrci bit će poredani 
kao posljednji u krugu. 

C) Svaki natjecatelj, koji na bilo koji drugi način osim gore navedenih (A) i (B), nije zabilježio valjano 
vrijeme u nijednoj od dvije utrke bit će poredani izjednačeno, ispred svih natjecatelja koji imaju 
pogrešan start. 

D) Podložno gore navedenim (A), (B) i (C), svaki natjecatelj koji je zabilježio valjano vrijeme u 
najmanje jednoj od njihovih predviđenih utrka bit će rangirani po uzlaznom nizu njihovih najboljih 
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(ili jedinih) valjanih vremena, mjereno na 1/1000s. Ako bilo koja dva natjecatelja imaju isto 
najbolje (ili jedino) valjano vrijeme, njihov relativni poredak utvrdit će se na sljedeći način: 

1) gdje oba natjecatelja imaju drugo, sporije valjano vrijeme, usporedbom tih vremena; 

2) ako samo jedan natjecatelj ima drugo valjano vrijeme, bit će poredan ispred natjecatelja bez 
drugog valjanog vremena; 

3) ako niti jedan natjecatelj nema drugo valjano vrijeme, dva će se natjecatelja poredati jednako. 

E) Ako je, prema gore navedenom postupku rangiranja, premašena kvota za finalni krug zbog 
izjednačenih natjecatelja, izjednačeni natjecatelji penjat će se stazom A dok jedan natjecatelj ne 
zabilježi bolji rezultat. Vrijeme zabilježeno u tim pokušajima koristit će se samo za određivanje 
koji se natjecatelji kvalificiraju za Finalni krug i bez ikakve druge svrhe. 

9.17. Finalni poredak: 

A) Bilo koji natjecatelj koji ne uspije ili ne ispunjava uvjete za start svoje prve zakazane utrke neće 
imati poredak u krugu i njihov rezultat bit će označen kao Nisu započeli ili s drugim odgovarajućim 
IRM-om. 

 Natjecatelji će se u finalnom krugu poredati po redoslijedu posljednje faze u kojoj su se natjecali 
i unutar svake faze sljedećim redoslijedom: 

1) pobjednici utrke u toj fazi; i 

2) gubitnici utrke u toj fazi, rangirani jedni prema drugima prema redoslijedu njihova vremena u 
toj fazi (natjecatelji koji imaju valjano vrijeme rangiraju se ispred natjecatelja bez) i koristeći 
vremena iz uzastopno prethodnih faza i / ili kvalifikacijskog kruga ako je neophodno za prekid 
kontinuiranih izjednačenosti. 

9.18. Konačan poredak: 

Konačan poredak utvrđuje se na sljedećoj osnovi: 

A) Natjecatelji koji imaju finalni poredak, tim redoslijedom; i 

B) Natjecatelji koji nemaju finalni poredak, prema njihovom kvalifikacijskom poretku, 

u slučaju otkazivanja bilo koje faze u završnom krugu, natjecanje će se smatrati zaključenim i konačan 
poredak izračunavat će se nakon posljednjeg završenog kruga, a pobjednici utrke u posljednjoj 
završenoj fazi se rangira jedna prema drugoj na temelju njihova vremena (koristeći vremena iz 
uzastopno prethodnih faza i / ili kvalifikacijskog kruga ako je potrebno za prekd izjednačenosti). 

 

Tehnički incidenti i žalbe 

9.19. Samo službene video snimke, a prema odluci Glavnog suca bilo koje službeno HSPS emitirane video 
snimke, koristit će se u svrhu utvrđivanja tehničkih incidenata i žalbi. 

Službene video snimke moraju najmanje sadržavati: 

A) Početni položaj za obje staze; 

B) Gornju završnu ploču/sklopku za obje staze; i 

C) Pokušaj svakog para natjecatelja u svakoj utrci. 
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9.20. Ako natjecatelj ili službena osoba ekipe smatraju da se dogodio tehnički incident, moraju obavijestiti 
Glavnog suca prije početka sljedeće utrke. 

9.21. Može se podnijeti zahtjev za tehnički incident u vezi s performansama sustava za mjerenje samo u 
odnosu na neku evidentnu ili sustavnu pogrešku. 

9.22. Glavni sudac utvrđuje je li se dogodio tehnički incident: 

A) Kako bi donio odluku Glavni sudac će po potrebi: 

1) pregledati službene video snimke; 

2) zahtijevati testiranje sustava; 

3) zahtijevati od postavljača smjera da se popne na odgovarajuću stazu i udari u gornju završnu 
ploču/prekidač. 

B) Gdje se tehnički incident: 

1) može otkloniti i smatra se da je utjecao na jednu utrku, natjecatelji izravno pogođeni 
incidentom ponovit će svoje pokušaje; ili 

2) ne može otkloniti ili se smatra da je utjecao na sve natjecatelje u odgovarajućem krugu ili fazi, 
Glavni sudac će: 

a) otkazati pogođene i sve naredne faze; ili 

b) otkazati i ponovo pokrenuti krug ili fazu 

9.23. Žalba koja se odnosi na: 

A) Presudu: 

1) pokušaja natjecatelja u bilo kojoj utrci; ili 

2) rezultat bilo koje utrke u finalnom krugu, 

mora se predati usmeno prije početka sljedeće utrke. Sljedeća utrka neće započeti do odluke o 
žalbi. Takve se žalbe mogu podnijeti usmeno i neće biti naknade za žalbu. 

B) objavljeni rezultat ili poredak natjecatelja mora biti predana pismeno pri čemu podnositelj žalbe 
snosi troškove iste sukladno odgovarajućoj odluci HSPS-a o visini naknade za žalbu : 

1) ako se žalba odnosi na kvalifikacijski krug, u roku od pet (5) minuta od objavljivanja službenih 
rezultata; ili 

2) ako se odnosi na finalni krug, odmah nakon objavljivanja odgovarajućeg rezultata / poretka. 

 

10. EKIPNA BRZINSKA NATJECANJA 

10.1. HSPS može odobriti upotrebu posebnog Pravilnika za ekipna natjecanja u disciplini Brzinsko. 
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11. DISCIPLINA KOMBINACIJA (IFSC- COMBINED) 

Općenito 
 

11.1. Ovaj će se članak čitati usporedno sa Člancima 7 (Disciplina Težinsko), 8 (Disciplina Boulder) i 9 
(Disciplina Brzinsko) ovog Pravilnika. 
 

11.2. Natjecanja u disciplini Kombinacija trebaju sadržavati: 
 

A) Kvalifikacijski krug s fiksnom kvotom od 20 natjecatelja po kategoriji (za Prvenstvo Hrvatske s 
fiksnom kvotom sukladno Dodatku 4), koji su stekli pravo natjecanja putem za to određenih 
kvalifikacijskih natjecanja; i 
 

B) Finalni krug s fiksnom kvotom od osam (8) natjecatelja u svakoj kategoriji, 
 

gdje će svaki kvalifikacijski i finalni krug uključivati faze disciplina brzinsko, boulder i težinsko u 
poredak kruga, pri čemu je svaka faza u skladu s odgovarajućim odredbama Članaka 7, 8. i 9. ovog 
Pravilnika, s izmjenama i dopunama zabilježenim u ovom članku. 
 
Napomena: U slučaju da je fiksna kvota određena na 8 natjecatelja po kategoriji ili je na natjecanje 
prijavljeno 8 ili manje natjecatelja, natjecanje će se odviti samo sa finalnim krugom a startni 
redoslijed odredit će se sukladno godišnjim kvalifikacijskim kriterijima. 
 

11.3. Kvalifikacijski i finalni krug trebaju se održavati u odvojenim danima. 
 

11.4. Kvalifikacijski krug bit će organiziran tako da: 
 

A) Razdoblje između predviđenog kraja faze discipline Brzinsko i početka sljedeće faze ne smije biti 
kraće od 30 minuta; i 
 

B) Razdoblje između predviđenog završetka faze bilo koje discipline i početka sljedeće faza ne 
smije biti kraće od 120 minuta. 

 
11.5. Finalni krug bit će organiziran tako da razdoblje između kraja faze bilo koje discipline i početka faze 

sljedeće discipline ne smije biti kraće od 15 minuta. 
 
Procedura natjecanja (isključujući startne liste i poredak) 

11.6. Izuzev postupaka koji se odnose na startnu listu i poredak natjecatelja, postupci za organizaciju i 
provođenje kvalifikacijskog kruga: 

A) Za fazu discipline Brzinsko, bit će u skladu s odredbama članka 9. ovog Pravilnika, koje se odnose 
na organizaciju i provođenje kvalifikacijskog kruga za Brzinska natjecanja. 

B) Za fazu discipline Boulder, nit će u skladu s odredbama članka 8. ovog Pravilnika, koje se odnose 
na organizaciju i provođenje polufinalnog kruga za Boulder natjecanja. 

C) Za fazu discipline Težinsko, u skladu s odredbama članka 7. ovog Pravilnika, koje se odnose na 
organizaciju i provođenje polufinalnog kruga za Težinska natjecanja, 

u svakom slučaju tumačeći reference na "krug" unutar takvih članaka kao značenje "faza" za 
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svrhe ovog članka 11.6. 

11.7. Izuzev postupaka koji se odnose na startnu listu i poredak natjecatelja, postupci za organizaciju i 
provođenje finalnog kruga: 

A) Za fazu discipline Brzinsko, u skladu s odredbama članka 9. ovog Pravilnika, koje se odnose na 
finalni krug za Brzinska natjecanja sa sljedećim izmjenama i dopunama: 

1) Članak 9.9 (A) zamjenjuje se sljedećim: „Odvija se pomoću parova iz Dodatka 3 s pobjednicima 
i gubitnicima utrke koji napreduju kroz ¼ finale, ½ finale i finale utrke kako je naznačeno u tom 
dodatku ”; 

2) Članak 9.9 (B) (3) zamjenjuje se sljedećim: „gdje u bilo kojoj utrci oba natjecatelja zabilježe isto 
valjano vrijeme ili ne zabilježe valjano vrijeme (isključujući tamo gdje oba natjecatelja ne 
startaju iz nekog razloga), bit će ponovljena odgovarajuća utrka. Ako nakon toga natjecatelji 
ostanu izjednačeni, izjednačenje će se prekinuti uspoređivanjem kombiniranog poretka 
natjecatelja nakon Kvalifikacijskog kruga. Utrka se neće se ponoviti ako oba natjecatelja ne 
uspiju startati. ”; 

3) članci 9.9 (C), 9.9 (D) i 9.9 (E) nisu primjenjivi. 

B) Za fazu discipline Boulder, u skladu s odredbama članka 8. ovog Pravilnika, koje se odnose na 
finalni krug natjecanja u disciplini Boulder, sa sljedećim izmjenama i dopunama: 

1) članak 8.1 (B) zamjenjuje se sljedećim: „Bit će organiziran u jednom krugu od tri (3) 
bouldera. Glavni sudac neće imati pravo otkazati bilo koji boulder u krugu ". 

2) članak 8.10(C) mijenja se sljedećim: „imat će period odmaranja u trajanju ne kraćem od 
perioda rotacije između pokušaja svakog smjera“;  

3) članak 8.11 (A) nije primjenjiv; 

4) članak 8.26 mijenja se sljedećim, isključivo za slučaje tehničkog incidenta: 

„Kada se dogodi tehnički incident sukladno članku 8.25(A): 

A) trenutni period rotacije bit će pauziran za natjecatelje pod utjecajem tehničkog incidenta 
(sukladno Glavnom sucu); 

B) početak sljedećeg perioda rotacije bit će pauziran dok se tehnički incident ne riješi i dok 
natjecatelji pod utjecajem incidenta ne završe svoje pokušaje, nakon čega će se natjecanje 
nastaviti sukladno uputama Glavnog suca; 

C) svi natjecatelji ponašat će se u skladu s uputama Glavnog suca. Svaki natjecatelj koji 
napusti područje natjecanja suprotno uputama, prije nego se predmet riješi, neće moći 
nastaviti natjecanje.“ 

C) Za fazu discipline Težinsko, u skladu s odredbama članka 7. ovog Pravilnika, koje se odnose na 
finalni krug Težinskih natjecanja sa sljedećim izmjenama i dopunama: 

1) članak 7.13 (A) nije primjenjiv, 

u svakom slučaju tumačeći reference na "krug" unutar takvih članaka kao značenje "faza" za svrhe 
ovog članka 11.7. 

Startni redoslijed i Startne liste 

11.8. Startni redoslijed za faze natjecanja u disciplinama Boulder i Težinsko u kvalifikacijskom krugu i za stazu 
A faze discipline Brzinsko u kvalifikacijskom krugu bit će obrnuto poretku na kvalifikacijskoj listi za 
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odgovarajuću disciplinu, tj. najviši (najbolje) rangirani natjecatelj započet će zadnji, gdje se poredak 
odnosi na: 

A) Gdje su se natjecatelji kvalificirali za odgovarajuće natjecanje kroz jedno natjecanje u kojem su 
sudjelovali svi kvalificirani natjecatelji, uzlaznim redoslijedom kombiniranog poretka izračunat za 
relevantne natjecatelje; i 

B) Kada su se natjecatelji kvalificirali za odgovarajuće natjecanje kroz sustav kvalifikacija koji 
uključuje više natjecanja, sukladno odluci HSPS-a za odgovarajuće natjecanje. 

C) Za Prvenstvo Hrvatske u disciplini Kombinacija, sukladno godišnjoj kvalifikacijskoj rang listi HSPS-
a (Dodatak 4). 

Startni redoslijed za stazu B bit će isti redoslijedu staze A sa pomakom od 50%. npr. gdje startna lista 
uključuje 20 ili 21 natjecatelja, natjecatelj koji kreće 11. na stazi A startat će 1. na stazi B. 

11.9. Startni redoslijed za svaku fazu finalnog kruga utvrđuje se kako slijedi: 

A) Za fazu discipline Brzinsko, redoslijedom navedenim u Dodatku 3., npr. Utrka 1 mora biti između 
natjecatelja koji su se plasirali na 1. i 8. mjesto u Brzinskoj fazi kvalifikacijskog kruga ili 
kvalifikacijske rang liste. 

B) Za fazu discipline Boulder, početni redoslijed bit će obrnut poretku iz ekvivalentne faze 
kvalifikacijskog kruga ili kvalifikacijske rang liste, tj. najbolje (najbolje) rangirani natjecatelj te faze 
započet će zadnji. 

C) Za fazu discipline Težinsko, početni redoslijed bit će obrnut poretku iz ekvivalentne faze 
kvalifikacijskog kruga ili kvalifikacijske rang liste, tj. najviši (najbolje) rangirani natjecatelj te faza 
započet će zadnji. 

Poredak po fazama 

11.10. Poredak u svakoj fazi natjecanja izračunava se na sljedeći način: 

A) Za fazu discipline Brzinsko, prema odredbama članka 9. ovog Pravilnika sa sljedećim izmjenama i 
dopunama u vezi sa finalnim krugom: 

1) članak 9.18 (B) zamjenjuje se sljedećim:  

„Svaki natjecatelj koji započinje krug mora biti rangiran prema sljedećim kriterijima: 

a) rezultati utrka 1 - 4; 

b) rezultati utrka 5 - 8; 

c) rezultati utrka 9 - 12, 

u svakom slučaju uz rangiranje pobjednika utrke ispred gubitnika utrke. "; 

2) bilo koji natjecatelj koji ne uspije startati ili ne ispunjava uvjete za start: 

a) bilo koje utrke u fazi, neće moći započeti bilo koju sljedeću utrku; i / ili 

b) cijele faze, bit će biti neocijenjen u fazi, a njegov rezultat označen odgovarajućim IRM, 

B) Za fazu discipline Boulder, prema odredbama članka 8. ovog Pravilnika sa sljedećim izmjenama i 
dopunama: 

1) članak 8.20 zamjenjuje se sljedećim:  



 
 

 

-  49 - 
 
 

 

 

„U slučaju da su dva ili više natjecatelja izjednačeni prema postupku rangiranja iz članka 8.19, 
relativni poredak izjednačenih natjecatelja će se odrediti: 

a) usporedbom najboljih rezultata za svakog takvog natjecatelja, počevši od broja Topova 
postignutih u 1. pokušaju, zatim broj Topova postignutih u 2. pokušaju i tako dalje; 

b) gdje usporedba iz točke (a) ne može prekinuti bilo kakvu izjednačenost, usporedbom broja 
Zona postignutih u 1. pokušaju, zatim broj zona postignutih u 2. pokušaju i tako dalje; i 

c) samo u odnosu na finalni krug, ako nakon (a) i (b) bilo koji natjecatelji ostanu izjednačeni, 
njihov će se relativni poredak odrediti usporedbom njihove pozicije unutar Boulder faze 
kvalifikacijskog kruga ”. 

2) bilo koji natjecatelj koji ne uspije ili ne ispunjava uvjete za početak penjanja bit će nerangiran 
u relevantnoj fazi i njihov rezultat označen odgovarajućim IRM-om. 

C) Za fazu discipline Težinsko, u skladu s odredbama članka 7. ovog Pravilnika sa sljedećim 
izmjenama i dopunama: 

1) članak 7.24 (B) nije primjenjiv; 

2) članak 7.24 (C) zamjenjuje se sljedećim:  
„Ako je bilo koji natjecatelj izjednačen nakon postupka rangiranja iz članka 7.22, utvrđuje se 
njihov relativni poredak: 

a) usporedbom vremena penjanja zaokruženo na sekundu (niže vrijeme je bolje); 

b) u odnosu na finalni krug, gdje nakon (a) natjecatelji ostanu izjednačeni, njihov relativni 
poredak utvrđuje se usporedbom njihove pozicije iz kvalifikacijskog kruga ”; 

3) bilo koji natjecatelj koji ne uspije startati ili ne ispunjava uvjete za start faze neće biti rangiran 
u fazi a njihov rezultat bit će označen odgovarajućim IRM-om. 

u svakom slučaju tumačeći reference na "krug" unutar takvih članaka kao značenje "faza" za svrhe 
ovog članka 11.10. 

 

Kombinirani poredak 

11.11. Sukladno članku 11.13, kombinirani poredak izračunavat će se nakon završetka svakog kruga za one 
natjecatelje koji su startali u sve tri faze kruga. Kombinirani poredak utvrdit će se na sljedećoj osnovi: 

A) Svaki će natjecatelj dobiti "Bodovni poredak" za svaku fazu jednaku njihovoj poziciji odnosno 
poretku u toj fazi. Bodovni poredak za rangiranje bit će: 

1) izračunat i zaokružen na 3 decimale; 

2) prikazan na 2 decimale i 

bodovni poredak izračunat za bilo koju fazu neće se ponovno izračunati gdje je bilo kojem 
natjecatelju dodijeljen IRM nakon završetka odgovarajuće faze. 

B) Ukupni bodovi izračunavaju se za svakog relevantnog natjecatelja množenjem bodovnog poretka 
svake faze. 
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C) Svaki natjecatelj bit će rangiran u rastućem redoslijedu od ukupnog broja bodova (tj. niže 
vrijednosti su bolje), pod uvjetom da tamo gdje bilo koji natjecatelji imaju isti ukupni broj bodova, 
relativni poredak izjednačenih natjecatelja utvrđuje se za bilo koji krug: 

1) usporedbom međusobnih odnosa pozicija tih natjecatelja po fazama; i 

2) gdje nakon (1) natjecatelji ostanu izjednačeni, uspoređujući: 

a) prema potrebi, kombinirani poredak nakon kvalifikacijskog kruga; i / ili 

b) ako je potrebno, poziciju na kvalifikacijskoj Rang listi tih natjecatelja. 

11.12. Privremeni poredak može se izračunati u svakom krugu: 

A) Tijekom ili nakon faze Brzinskog natjecanja; i / ili 

B) Tijekom ili nakon faza Brzinskog i Boulder natjecanja, 

u kojim će se slučajevima za izračunavanje kombiniranog poretka koristiti samo rezultati ovih faza. 

11.13. Ako natjecatelj: 

A) Ne uspije ili ne ispunjava uvjete za započinjanje prve faze bilo kojeg kruga natjecanja u skladu s 
odgovarajućim odredbama članaka 7 (Težinsko), 8 (Boulder) ili 9 (Brzinsko), natjecatelj će biti 
označen kao „Nije startao“ (DNS) i u tom krugu neće biti rangiran; ili 

B) Bude diskvalificiran ili diskvalificiran zbog ponašanja tijekom ili nakon bilo kojeg kruga natjecanja, 
tada relevantni natjecatelj neće biti rangiran u pojedinim fazama a poredak (ali ne i izračun 
bodovnog poretka po fazama) za sve ostale natjecatelje prilagođen u skladu s tim. 

 

Završni poredak 

11.14. Završni poredak utvrđuje se na sljedećoj osnovi: 

A) Natjecatelji koji imaju kombinirani poredak iz finalne runde, tim redoslijedom; i 

B) Natjecatelji koji imaju samo kombinirani poredak iz kvalifikacijskog kruga, tim redoslijedom. 

 

Tehnički incidenti i žalbe 

11.15. Tehnički incidenti i žalbe u vezi sa svakom fazom svakog kruga upravljat će se kako je navedeno 

u člancima 7, 8 i 9 npr. odgovarajuće odredbe za Boulder fazu kvalifikacijskog kruga su članci od 8.22 
do 8.27 koji su relevantni za kvalifikacijski krug. U svakom slučaju: 

A) Nakon što se rezultati za bilo koju fazu proglase službenim i,  nakon što sve žalbe, ako ih je bilo,  
budu presuđene, rezultati za tu fazu neće biti podložni naknadnim žalbama;  

B) Po završetku svakog kruga, izračun kombiniranog poretka i bodova na ljestvici za taj će krug biti 
objavljeni kao službeni rezultati kruga. Svaka žalba na Kombinirani poredak i izračunavanje 
bodova moraju se izvršiti u pisanom obliku i: 

1) u vezi s kvalifikacijskim krugom, u roku od pet (5) minuta od objave Službenih rezultata; ili 

2) u pogledu finalnog kruga, nakon objavljivanja službenih rezultata. 
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ANEX za POGLAVLJE 11. DISCIPLINA KOMBINACIJA (IFSC- COMBINED) 

Kombinacijski format Pariz 2024 

Boulder i Težinsko 

 

Odluku o početku i načinu primjene novog formata natjecanja u disciplini Kombinacija koji je kompatibilan 
sa IFSC-ovim formatom olimpijske Kombinacije za Pariz 2024 godine a koja se sastoji od disciplina Boulder i 
Težinsko, donosi Izvršni odbor HSPS-a sukladno aktualnim smjernicama IFSC-a. 

U nastavku je predstavljen izgledni način primjene novog formata Kombinacije. 

 

Općenito 

11.16. Novi sustav bodovanja bit će sustav koji se temelji na učinku. Konačni rezultat sportaša bit će zbroj 
bodova prikupljenih u disciplini Boulder i bodova prikupljenih u disciplini Težinsko.  

Grafički prikaz na eng. Izgleda ovako (službeni IFSC izračun): 

11.17. Za disciplinu Boulder vrijedi sljedeće: 

• ukupan mogući rezultat discipline Boulder mora biti 100 

• TOP donosi bodove 

• Zona donosi bodove 

• ukupan zbroj bodova u Boulderu će biti zbrajanje bodova koje penjač osvoji 

• samo u slučaju izjednačenog broja bodova će se oduzimati po 0,1 bod za svaki neuspješan pokušaj 
na TOP 

• svaki Boulder smjer će se sastojati od jednog Top-a i 2 zone 

• Raspodjela bodova će biti kako slijedi: 

 B1 B2 B3 B4  

TOP 25 25 25 25 TOP 

HZ – Gornja zona 6 6 6 6 HZ – Gornja zona 

LZ –  Donja zona 3 3 3 3 LZ –  Donja zona 

 

Svaki broj bodova prikazan u tablici uključuje prethodni rezultat. Npr. 
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TOP, 25 = 3 + 3 + 19 

HZ, 6 = 3 + 3 

Raspodjela bodova može biti korigirana na kraju IFSC sezone 2022. godine, nakon praktičnih primjena i 
stečenog iskustva.  

Razlog za dvije zone: 

-  Mora se pokazati da se različite izvedbe u Boulderu odražavaju različitim mogućnostima za bodovanje 

- Mora se uravnotežiti broj bodova dostupnih u Težinskom sa mogućim bodovima u Boulderu 

11.18. Težinsko 

• Ukupan broj mogućih bodova u Težinskom mora odgovarati broju bodova u Boulderu. To znači da 
je ukupan mogući broj bodova u Težinskom također 100. 

• Smjer mora biti podijeljen u 3 različita dijela. Svaki potez (pokret) mora imati različitu vrijednost 
bodova ovisno u kojem dijelu smjera je izveden. Vrijednost u svakom djelu je različita kako bi: 

A) Odražavala težinu (kompleksnost) smjera koja se povećava prema vrhu 

B) Bila usporediva sa učinkom u disciplini Boulder 

• Nakon provedenih simulacija, optimalan način da se Boulder može objektivno zbrajati sa učinkom 
penjača u Težinskom je sljedeći:  

A) 30 hvatišta koji donose bodove 

B) Brojeći unazad od TOP-a; prvih 15 poteza donose po 5 bodova. 15* 5 = 75 bodova 

C) Sljedećih 10 poteza donose po 2 boda. 10*2 = 20 bodova 

D) Sljedećih 5 poteza donose po 1 bod. 5*1 = 5 bodova 

E) Nadalje (ako ih uopće ima) preostali potezi donose 0 bodova (isti princip kao i u Boulderu 
gdje je moguće dobiti 0 bodova ako se ne dohvati nijedna zona) 
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„+“ u Težinskom će se smatrati rješenjem izjednačenja kao što je to broj pokušaja na TOP u Boulderu. 

 

 

 

 

 

Hvatište Bodovi Ukupno bodova 

30 5 100 

29 5 95 

28 5 90 

27 5 85 

26 5 80 

25 5 75 

24 5 70 

23 5 65 

22 5 60 

21 5 55 

20 5 50 

19 5 45 

18 5 40 

17 5 35 

16 5 30 

15 2 25 

14 2 23 

13 2 21 

12 2 19 

11 2 17 

10 2 15 

9 2 13 

8 2 11 

7 2 9 

6 2 7 

5 1 5 

4 1 4 

3 1 3 

2 1 2 

1 1 1 

Mogući bodovi u Boulderu 

Top HZ LZ Total score 

4 4 4 100 

3 4 4 81 

3 3 4 78 

3 3 3 75 

2 4 4 62 

2 3 4 59 

2 3 3 56 

2 2 3 53 

2 2 2 50 

1 4 4 43 

1 3 4 40 

1 3 3 37 

1 2 3 34 

1 2 2 31 

1 1 2 28 

1 1 1 25 

0 4 4 24 

0 3 4 21 

0 3 3 18 

0 2 3 15 

0 2 2 12 

0 1 2 9 

0 1 1 6 

0 0 1 3 
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11.19. Format natjecanja po disciplinama 

                                   Boulder 

Krug Smjerova Natjecatelja Način Vrijeme Ukupno 

Kvalifikacije 4 20 Onsight (pregled smjerova, 
nakon toga IZOLACIJA) 

5 minuta + 15 
sec  izmjene 

2h 20m 

Finale 4 8 Onsight (pregled smjerova, 
nakon toga IZOLACIJA) 

4 minute + 15 
sec  izmjene 

1h 10m 

 

                                                                                      Težinsko 

Krug Smjerova Athletes Type Vrijeme Ukupno 

Kvalifikacije 1 20 Onsight (pregled smjera, 
nakon toga IZOLACIJA) 

6 minuta Max 2h 

Finale 1 8 Onsight (pregled smjera, 
nakon toga IZOLACIJA) 

6 minuta Max 53 min 
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3. POGLAVLJE - PRAVILA SLUŽBENIH NATJECANJA 

 

SERIJA DRŽAVNOG KUPA 

Opće odredbe 

12.1. U skladu sa svojim službenim odlukama i propisima, HSPS može svake godine odobriti seriju državnog 
kupa disciplina Boulder, Težinsko i Brzinsko, s maksimalno osam (8) natjecanja za svaku disciplinu. 

12.2. Svaki kup: 

A) uključuje i mušku i žensku kategoriju i uključivat će natjecanja u jednoj ili više disciplina 

B) Mora: 

1) obuhvaćati vikend; 

2) biti organiziran u maksimalnom trajanju od: 

a) gdje se održavaju natjecanja u jednoj (1) disciplini, dva (2) dana; 

b) gdje se održavaju natjecanja u dvije (2) discipline, tri (3) dana; 

c) gdje se održavaju natjecanja u tri (3) discipline, četiri (4) dana. 

12.3. HSPS će izdati informativni list (raspis) za svako natjecanje u državnom kupu, najmanje 21 dan prije 
prvog dana natjecanja, navodeći: 

A) mjesto i datum; 

B) rok za registraciju; 

C) rok za uplatu startnine; 

D) raspored natjecanja. 

 

Registracija ekipa 

12.4. Pravo na sudjelovanje u bilo kojem natjecanju državnog kupa ograničeno je na: 

A) Natjecatelje koji imaju važeću natjecateljsku licencu; i 

B) Službene osobe ekipe. 

12.5. Klubovi mogu registrirati članove ekipe koji ispunjavaju uvjete u broju i kapacitetu koji slijede: 

A) Službene osobe ekipe: 

1) Jedan (1) voditelj ekipe; 

2) Dva (2) trenera po disciplini; 

3) Dvije (2) kvalificirane medicinske osobe. 

B) Natjecatelji: 

1) Neograničen broj natjecatelja, 

u svakom slučaju najkasnije 15 dana prije prvog dana natjecanja („ Datum registracije “).  
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Nakon ovog datuma i do 5 dana prije prvog dana natjecanja, klubovi mogu, u iznimnim okolnostima, 
povući članove ekipe i zamijeniti novim članovima, ali ne mogu u tom roku dodati broju već 
registriranih članova ekipe. 

12.6. Popis natjecatelja prijavljenih u svakoj kategoriji bit će objavljen na web stranici HSPS-a najkasnije 

dan nakon zadnjeg datuma registracije. 

 

Procedura natjecanja 

12.7. Format svakog natjecanja koje čini dio državnog kupa bit će prema odgovarajućim člancima 2. Poglavlja 
ovog Pravilnika. U izuzetnim okolnostima: 

A) Glavni sudac može: 

1) obustaviti i nastaviti, ili otkazati i ponovo pokrenuti bilo koji krug natjecanja (i u slučaju 
Brzinskih natjecanja bilo koju faza finalnog kruga); ili 

2) otkazati polufinalni ili finalni krug natjecanja (a u slučaju brzinskih natjecanja u bilo kojoj fazi 
finalnog kruga). 

B) Tehnički delegat može otkazati natjecanje, i 

u svakom se slučaju na takvu odluku se ne može podnijeti žalba. 

12.8. Sudjelovanje svih članova ekipe mora biti potvrđeno: 

A) Dolaskom barem jednog službenog predstavnika ekipe (ili jednog natjecatelja ako nijedan 
službeni predstavnik nije registriran) na prijavno mjesto natjecanja; ili 

B) Samo u iznimnim okolnostima (npr. štrajkovi, kašnjenje u prometu itd.), SMS-om ili e-poštom na 
adresu Tehničkog delegata, 

u svakom slučaju: 

1) najkasnije do datuma i vremena naznačenim na informativnom listu koji je objavio HSPS; ili 

2) ako takvo vrijeme nije određeno, najkasnije 30 minuta prije početka Tehničkog sastanka za 
natjecanje i svi natjecatelji za koje nije potvrđeno da sudjeluju bit će izbrisani s odgovarajuće 
startne liste. 

12.9. Tehnički sastanak će se održati prije početka svakog relevantnog natjecanja radi potvrde rasporeda 
događaja (i bilo kakve promjene prema informacijama na web stranici HSPS-a), identificirati bilo koje 
specifične informacije povezane s primjenom ovog Pravilnika na natjecanju i komunicirati bilo koje 
logističke informacije koje nisu dostupne na web stranicama HSPS-a. 

 

Startne liste 

12.10. Startni redoslijed za svako natjecanje utvrđuje se kako je navedeno u odgovarajućem odjeljku 2. 
Poglavlja ovog Pravilnika i Startne liste pripremljene: 

A) Za kvalifikacijski krug, na Tehničkom sastanku koji prethodi odgovarajućem natjecanju i nakon 
potvrde o sudjelovanju. 

B) Za svaki drugi krug, nakon objavljivanja službenih rezultata prethodnog kruga i nakon zaključenja 
bilo kojeg žalbenog postupka, 
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i u svakom slučaju objavljen na web stranici HSPS-a, službenoj oglasnoj ploči; i kopije dostupne 
službenim osobama ekipa, organizatoru natjecanja i medijima. 

12.11. Ako se natjecatelj ne javi u izolacijsku zonu do objavljenog vremena zatvaranja; ili u Pozivnu Zonu kada 
je pozvan, natjecatelj će biti označen na službenoj startnoj listi za odgovarajući krug natjecanja kao 
„Nije započeo“ (DNS)“. 

 

Rezultati i poredak 

12.12. Svi službeni rezultati pripremit će se u formatu utvrđenom od strane HSPS-a, bit će objavljeni na 
službenoj web stranici, oglasnoj ploči ili primjerci dostupni svakoj ekipi, organizatoru natjecanja i 
medijima. 

12.13. Za svaku kategoriju: 

A) Za svaki krug: 

1) Privremeni rezultati trebali bi se prikazivati tijekom svakog kruga; i 

2) Službeni rezultati koje je Glavni sudac odobrio u pisanom obliku objavit će se čim bude moguće 
nakon završetka kruga. 

B) Nakon završetka svih krugova relevantnog natjecanja bit će objavljen završni rezultat koji 
prikazuje konačni poredak i rezultate u svakom krugu za sve natjecatelje, potpisan od strane 
Glavnog suca. 

12.14. Na kraju svakog natjecanja u okviru državnog kupa: 

A) Prvih 30 natjecatelja u svakoj kategoriji dobit će bodove kako je navedeno u Dodatku 1 u svrhu 
izračunavanja sveukupnog poretka državnog kupa Izjednačenim natjecateljima bit će dodijeljen 
prosjek bodova dodijeljenih za izjednačene pozicije, zaokružen na dva (2) decimalna mjesta. 

B) Ekipni poredak izračunavat će se za svaku relevantnu disciplinu zbrajanjem bodova pet (5) 
najbolje rangiranih pojedinačnih članova ekipe u svakoj relevantnoj kategoriji, te rangiranjem 
ekipa u padajućem redoslijedu ukupnog broja prikupljenih bodova. 

 

Rezultati i poredak kupa 

12.15. Poredak državnog kupa izračunava se u svakoj kategoriji: 

A) Za svakog natjecatelja kojem su dodijeljeni bodovi prema poretku u bilo kojoj seriji državnog kupa, 
rangiranje natjecatelja u padajućem redoslijedu ukupnog zbroja prikupljenih bodova, i 

B) Za svaki klub s natjecateljima koji sudjeluju u seriji državnog kupa, zbrajanjem bodova izračunat 
će se relevantni poredak kluba u svakoj disciplini. 

12.16. Maksimalan broj rezultata koji se računaju na poredak državnog kupa u svakoj disciplini bit će: 

A) Kada se organizira pet (5) ili manje državnih kupova, svi rezultati; 
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B) Kada se organizira šest (6) ili više natjecanja državnog kupa, računat će se jedan (1) rezultat 
manje. Ako se natjecatelj natjecao na više natjecanja u državnom kupu od broja rezultata koji se 
računaju, natjecateljev 'najlošiji' rezultat odbacit će se, i  

ako su nakon posljednjeg natjecanja relevantne serije državnog kupa dva ili više natjecatelja 
izjednačeni na prvom mjestu koje ima isti broj bodova za rangiranje; izjednačenost će prekinuti: 

1) uspoređivanje međusobnih rezultata izjednačenih natjecatelja i  

(ako nakon takve usporedbe ostanu izjednačeni): 

2) utvrđivanje koji natjecatelj ima najveći broj najboljih rezultata, počevši od broja 1. mjesta, 
zatim broj 2. mjesta i tako dalje. 

12.17. Svaki natjecatelj koji sudjeluje u najmanje dva (2) kola državnog kupa u svakoj disciplini (Boulder, 
Težinsko, Brzinsko), moći će dobiti kombinirani poredak državnog kupa (svaki od njih bit će "Prihvatljiv 
natjecatelj"): 

A) Kada bilo koji prihvatljiv natjecatelj sudjeluje u više od dva (2) događaja u bilo kojoj disciplini, 
najbolja dva (2) rezultata u toj disciplini koristit će se za izračunavanje njihovog kombiniranog 
poretka državnog kupa; 

B) Ukupan kombinirani poredak državnog kupa za svakog prihvatljivog natjecatelja izračunava se na 
sljedeći način: 

1) svakom prihvatljivom natjecatelju dodijelit će se pozicijski bodovi za svako natjecanje 
sukladno poziciji u pročišćenom poretku izračunatom iz njihovog relativnog poretka unutar 
tog natjecanja (tj. opći poredak relevantnog natjecanja samo između prihvatljivih 
konkurenata). 

2) broj bodova za svakog prihvatljivog natjecatelja izračunava se množenjem pozicijskih bodova 
sa svakog natjecanja koje se računa; 

3) prihvatljivi natjecatelji bit će rangirani rastućim redoslijedom od ukupnog broja bodova (tj. 
niže vrijednosti su bolje). 

Medalje i nagrade 

12.18. Na kraju svakog natjecanja u državnom kupu održat će se ceremonije dodjele medalja za svaku 
relevantnu kategoriju: 

A) Sve ceremonije dodjele medalja: 

1) Održat će se istog dana kad i relevantni finalni krug; i 

2) Pridržavat će se protokola HOO-a za takve ceremonije, 

na kojima: 

B) Zlatne/srebrne/brončane medalje dodijelit će se natjecateljima koji su rangirani na 1, 2. i 
3. mjestu. U svakom slučaju, dodijelit će se više medalja tamo gdje su natjecatelji izjednačeni. 

u iznimnim okolnostima, Tehnički delegat može odobriti sudjelovanje predstavnika natjecatelja na 
ceremoniji umjesto odgovarajućeg natjecatelja. 

12.19. Po završetku posljednjeg događaja u svakoj seriji državnog kupa: 
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A) Dodjeljuje se pehar ukupnom pobjedniku te serije državnog kupa u svakoj kategoriji (tj 
natjecatelju koji je zauzeo 1. mjesto na ukupnoj ljestvici državnog kupa). 

B) Manji pehari ili slične nagrade će se dodijeliti natjecateljima koji su rangirani na 2. i 3. mjestu na 
ukupnoj ljestvici državnog kupa. 

C) Trofej će se dodijeliti ekipi koja ima najbolji ekipni poredak za tu seriju kupa. 

D) Predstavit će se natjecatelji koji su rangirani na 1., 2. i 3. mjesto u kombiniranom poretku. 

Svečanosti 

12.20. Osim ako to posebno nije odobrio Glavni sudac, najmanje jedan član iz svake ekipe mora prisustvovati 
ceremoniji otvaranja ako je organizirana. Nepoštivanje ovog pravila donijet će mjerodavnu ekipu u 
poziciju podložnu novčanoj sankciji. Izvršni odbor HSPS-a odredit će minimalni iznos odgovarajuće 
financijske sankcije za svaku sezonu. 

12.21. Organizator događaja organizira ceremoniju dodjele nagrada: 

A) Nakon završetka finalnih krugova svakog natjecanja; i 

B) Poštivat će protokol HOO-a za takve svečanosti. Sviranje himne je obvezno na ceremonijama 
dodjele nagrada državnog kupa. 
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12. DRŽAVNA PRVENSTVA 

 

Opće odredbe 

13.1. Općenito 

A) HSPS će organizirati državna prvenstva svake godine u skladu sa HSPS statutom i pravilnicima. 

B) Na Prvenstvu Republike Hrvatske nastupaju državljani Republike Hrvatske koji su članovi 
sportsko-penjačkih klubova članova HSPS-a s plaćenom natjecateljskom licencom za tekuću 
godinu. Pravo nastupa utvrđuje se iskaznicom HSPS-a za tekuću godinu, uplaćenom 
natjecateljskom licencom HSPS-u te liječničkom potvrdom. 

C) Svako državno prvenstvo uključuje za sve discipline: 

1) Svaku kategoriju koju je odobrio HSPS; i 

2) Ženske i muške natjecatelje; 

D) Svako državno prvenstvo treba biti organizirano s maksimalnim trajanjem: 

1) gdje se održavaju natjecanja u jednoj (1) disciplini, jedan (1) dan; 

2) gdje se održavaju natjecanja u dvije (2) discipline, dva (2) dana; 

3) gdje se održavaju natjecanja u tri (3) ili više disciplina, četiri (4) dana. 

13.2. HSPS će izdati informativni list (raspis) za svako državno prvenstvo, najmanje 21 dan prije prvog dana 
natjecanja, navodeći: 

A) Mjesto i datume prvenstva; 

B) Rok za registraciju natjecatelja i uplatu startnine; 

C) Raspored; 

D) Zahtjeve za prisustvovanje bilo kojoj ceremoniji otvaranja i/ili zatvaranja 

 

Registracija  

13.3. Samo članovi klubova koji imaju valjanu natjecateljsku licencu mogu sudjelovati na bilo kojem 
državnom prvenstvu. Članovi HSPS-a mogu registrirati članove klubova koji ispunjavaju uvjete u 
brojevima i kapacitetu kako slijedi: 

A) Službene osobe ekipe 

1) jedan (1) voditelj ekipe; 

2) dva (2) trenera po disciplini; 

3) dvije (2) kvalificirane medicinske osobe. 

B) Natjecatelji: 

1) HSPS može odrediti maksimalne kvote natjecatelja po klubu 

u svakom slučaju najkasnije 15 dana prije prvog dana prvenstva („ Datum registracije “). 
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13.4. Popis natjecatelja prijavljenih u svakoj kategoriji bit će objavljen na web stranici HSPS-a najkasnije dan 
nakon zadnjeg dana registracije. 

 

Procedura natjecanja 

13.5. Ako HSPS nije drugačije odredio, format svakog natjecanja na državnom prvenstvu bit će kako je 
utvrđeno u odgovarajućem članku 2. Poglavlja ovog Pravilnika, uz izmjene kako slijedi: 

A) Boulder: 

Nema promjena 

B) Težinsko: 

Nema promjena 

C) Brzinsko: 

Nema promjena 

D) Kombinacija: 

1) kad se ne održava natjecanje u kombiniranoj disciplini, državni prvaci u disciplini Kombinacija 
utvrdit će se izračunavanjem kombiniranog poretka iz rezultata u svakoj disciplini (boulder, 
težinsko, brzinsko), uzimajući u obzir samo one natjecatelje koji imaju poredak u svakoj 
disciplini. 

13.6. U iznimnim okolnostima: 

A) Glavni sudac može: 

1) zaustaviti i nastaviti, ili odgoditi i ponovo pokrenuti bilo koji krug natjecanja (i u slučaju 
Brzinskih natjecanja bilo koju faza finalnog kruga); ili 

2) otkazati polufinalni ili finalni krug natjecanja (a u slučaju brzinskih natjecanja u bilo kojoj fazi 
finalnog kruga). 

B) Tehnički delegat može otkazati natjecanje, 

i u svakom se slučaju i na takvu odluku ne može se podnijeti žalba. 

13.7. Sudjelovanje svih članova klubova mora biti potvrđeno: 

A) Dolaskom barem jedne službene osobe kluba (ili jednog natjecatelja ako nijedna službena osoba 
kluba nije registrirana) na mjesto natjecanja prije početka natjecanja; ili 

B) Samo u iznimnim okolnostima (npr. Štrajkovi, kašnjenje u prometu itd.), SMS-om ili e-poštom na 
email Tehničkog delegata, 

u svakom slučaju najkasnije do datuma i vremena naznačenih na informativnom listu koji je objavio 
HSPS. Svi natjecatelji za koje nije potvrđeno da sudjeluju bit će izbrisani s odgovarajuće Startne liste. 

 

Startne liste 

13.8. Startni redoslijed za svako natjecanje utvrđuje se kako je navedeno u odgovarajućem članka 2. 
Poglavlja ovog Pravilnika te Startne liste prezentirane: 
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A) Za kvalifikacijski krug, na Tehničkom sastanku koji prethodi odgovarajućem natjecanju i nakon 
potvrde o sudjelovanju. 

B) Za svaki drugi krug, nakon objavljivanja službenih rezultata prethodnog kruga i nakon zaključenja 
bilo kojeg žalbenog postupka, 

i u svakom slučaju objavljenom na internetskoj stranici HSPS-a, službenoj oglasnoj ploči; uz kopije 
dostupne službenim osobama kubova, organizatoru natjecanja i medijima. 

13.9. Ako se natjecatelj ne javi u izolacijsku zonu do objavljenog vremena zatvaranja; ili u Zonu izolacije kada 
je pozvan, natjecatelj će biti označen na službenoj startnoj listi za odgovarajući krug kao „Nije započeo“ 
(DNS). 

 

Rezultati i poredak 

13.10. Svi službeni rezultati pripremit će se u formatu koji je utvrdio HSPS, te objavljeni na službenoj oglasnoj 
ploči uz kopije dostupne voditeljima klubova na natjecanju te organizatoru i medijima. 

13.11. Za svaku kategoriju: 

A) Za svaki krug: 

1) privremeni rezultati trebali bi se prikazivati tijekom svakog kruga; i 

2) službeni rezultati koje je Glavni sudac odobrio u pisanom obliku objavit će se čim to bude 
moguće nakon završetka kruga. 

B) Nakon završetka svih krugova relevantnog natjecanja bit će objavljen završni rezultat koji 
prikazuje konačni poredak i rezultate u svakom krugu za sve natjecatelje, potpisanom od strane 
Glavnog suca. 

13.12. Na kraju svakog državnog prvenstva: 

A) Prvih 30 natjecatelja u svakoj kategoriji dodijelit će se bodovi za rangiranje kako je navedeno u 
Dodatku 1 u svrhu izračunavanja ekipnog poretka klubova. Izjednačenim natjecateljima bit će 
dodijeljen jednak broj bodova za izjednačene pozicije. 

B) Poredak klubova izračunava se zbrajanjem bodova pet (5) najbolje rangiranih pojedinačnih 
članova kluba u svakoj kategoriji, rangirajući klubove prema silaznom redoslijedu ukupnog broja 
bodova. 

 

Medalje i nagrade 

13.13. Na kraju svakog natjecanja u okviru državnog prvenstva bit će održana ceremonija dodjela medalja za 
svaku relevantnu kategoriju: 

A) Sve ceremonije dodjele medalja: 

1) Održat će se istog dana kad i relevantni finalni krug; i 

2) Pridržavat će se protokola HOO-a za takve ceremonije, 

na kojem: 

B) Zlatne/srebrne/brončane medalje dodijelit će se natjecateljima koji su rangirani na 1, 2. i 3. 
mjestu; 
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C) Natjecatelji rangirani na 1. mjestu bit će nagrađeni: 

1) naslovom “Državni prvak”; i 

D) Klub rangiran na 1. mjestu ekipnog poretka bit će nagrađen pobjedničkim peharom 
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13. DRŽAVNA PRVENSTVA I KUPOVI ZA MLAĐE KATEGORIJE 

Opće odredbe 

14.1. Učestalost i trajanje 

A) HSPS će organizirati državna prvenstva za mlade svake godine sukladno statutu i pravilnicima 
HSPS-a. 

B) Na Prvenstvu Republike Hrvatske za mlađe kategorije nastupaju državljani Republike Hrvatske 
koji su članovi sportsko-penjačkih klubova članova HSPS-a s plaćenom natjecateljskom licencom 
za tekuću godinu. Pravo nastupa utvrđuje se iskaznicom HSPS-a za tekuću godinu, uplaćenom 
natjecateljskom licencom HSPS-a te liječničkom potvrdom. 

C) Državno prvenstvo za mlađe kategorije organizirat će se: 

1) za svaku disciplinu koju je odobrio HSPS; 

2) za ženske i muške natjecatelje u svakoj kategoriji odvojeno; i 

3) za dobne kategorije sukladno Članku 1.20 ovog Pravilnika 

D) Svako državno prvenstvo za mlade treba organizirati s maksimalnim trajanjem: 

1) gdje se održavaju natjecanja u jednoj (1) disciplini, jedan (1) dan; 

2) gdje se održavaju natjecanja u dvije (2) discipline, dva (2) dana; 

3) gdje se održavaju natjecanja u tri (3) ili više disciplina, četiri (4) dana. 

E) Pri određivanju datuma bilo kojeg prvenstva za mlade, posebno će se razmotriti kako bi se smanjili 
problemi povezani s pohađanjem obrazovnih institucija. 

F) Natjecanje za bilo koju kategoriju ne smije početi prije 9 sati i mora završiti prije 19 sati. 

14.2. HSPS će izdati informativni list (raspis) za svako državno prvenstvo za mlade najmanje 21 dan prije 
prvog dana natjecanja, navodeći: 

A) mjesto i datum; 

B) rok za registraciju natjecatelja i uplatu startnina; 

C) raspored natjecanja; 

D) zahtjeve za prisustvovanje bilo kojoj ceremoniji otvaranja i/ili zatvaranja 

 

Registracija 

14.3. Samo članovi koji imaju valjanu natjecateljsku licencu mogu sudjelovati na državnom prvenstvu za 
mlađe kategorije. Klubovi članovi HSPS-a mogu registrirati članove kluba koji ispunjavaju uvjete u 
kvotama kako slijedi: 

A) Službene osobe ekipe: 

1) jedan (1) voditelj ekipe; 

2) tri (3) trenera po disciplini; 

3) tri (3) kvalificirane medicinske osobe. 
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B) Natjecatelji: 

1) HSPS može odrediti maksimalne kvote natjecatelja po klubu 

u svakom slučaju najkasnije 15 dana prije prvog dana natjecanja („Datum registracije“). 

 

Procedura natjecanja 

14.4. Ako HSPS nije drugačije odredio, format svakog državnog prvenstva za mlađe kategorije bit će kako je 
utvrđeno u odgovarajućem članku Poglavlja 2. ovog Pravilnika, uz izmjene i dopune kako slijedi: 

Boulder 

A) Prvenstva za mlade mogu se održati i u samo jednom Kvalifikacijskom krugu sa osam (8) bouldera 
te, u slučaju izjednačenih rezultata za prva tri mjesta, Superfinalom sa primjenom bodovanja 
prema disciplini Težinsko. 

B) Prvenstva za mlade mogu se održati zajedničkim penjanjem bez izolacije (tzv. „Boulder Jam“). U 
tom slučaju vrijeme penjanja jednako je za sve natjecatelje u kategoriji a rotacije se izvode 
prijavom kod suca pojedinog smjera te čekanjem na red penjanja (poziv suca). Svaki pojedini 
pokusaj ne može trajati dulje od 2 minute. Vrijeme pokušaja mjeri sudac smjera. HSPS može 
ograničiti broj pokušaja po smjeru. Rotacije po redu penjanja izvode se nakon svakog završenog 
pojedinog pokušaja natjecatelja u smjeru. 

C) U Prvenstvima za mlade, startne grupe se ne dijele. 

 

Težinsko 

A) U Prvenstvima za mlade, zbog veće sigurnosti, tri najmlađe kategorije penju uz već ukopčano 
sigurnosno uže u završni komplet na vrhu smjera, osigurani ovlaštenim osiguravateljem odozdo 
(„Top rope“).   

B) Prvenstva za mlade održavaju se samo u jednom - Kvalifikacijskom krugu sa dva različita smjera 
te, u slučaju izjednačenih rezultata za prva tri mjesta, Superfinalom s mjerenjem vremena 
penjanja (manje vrijeme za istu postignutu ocjenu je bolje). 

C) Startni redoslijed utvrđuje se prema Rang listi za disciplinu Težinsko, gdje bolje rangirani startaju 
ranije. 

D) Za tri najmlađe kategorije, smjer će se smatrati ispenjanim (TOP) kada je zadnje hvatište smjera 
kontrolirano s obje ruke. 

 

Brzinsko 

A) U prvenstvima za mlade, natjecanje se može odvijati samo sa kvalifikacijskim krugom. 

B) Za najmlađe tri kategorije, natjecanje se može odviti na dva približno slična smjera. 

C) Natjecatelji u tri najmlađe kategorije mogu se natjecati bez startne podloge te automatskog 
sustava otkrivanja pogrešnog starta. U tom slučaju o pogrešnom startu odlučuje sudac te se utrka 
ponavlja odmah. 
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D) Natjecatelji u tri najmlađe kategorije poredat će se po prosječnom vremenu oba valjana vremena. 
Svi natjecatelji koji iz bilo kojeg razloga nemaju oba valjana vremena poredat će se na posljednje 
mjesto. 

 

Kombinacija 

A) U prvenstvima za mlade, natjecanje se može odvijati samo sa kvalifikacijskim krugom u svakoj 
disciplini. 

B) Vrijede sve ostale izmjene i dopune prema disciplinama. 

14.5. U iznimnim okolnostima: 

A) Glavni sudac može: 

1) zaustaviti i nastaviti, ili odgoditi i ponovo pokrenuti bilo koji krug natjecanja (i u slučaju 
Brzinskih natjecanja bilo koju faza finalnog kruga); ili 

2) otkazati polufinalni ili finalni krug natjecanja (a u slučaju brzinskih natjecanja u bilo kojoj fazi 
finalnog kruga). 

B) Tehnički delegat može otkazati natjecanje,  

i u svakom se slučaju na takvu odluku ne može se podnijeti žalba. 

14.6. Sudjelovanje svih članova klubova mora biti potvrđeno: 

A) Dolaskom barem jedne službene osobe kluba (ili jednog natjecatelja ako nijedna službena osoba 
kluba nije registrirana) na mjesto natjecanja; ili 

B) Samo u iznimnim okolnostima (npr. Štrajkovi, kašnjenje u prometu itd.), SMS-om ili e-poštom na 
email Tehničkog delegata, 

 

u svakom slučaju najkasnije do datuma i vremena naznačenih na informativnom listu koji je objavio 
HSPS. Svi natjecatelji za koje nije potvrđeno da sudjeluju bit će izbrisani s odgovarajuće Startne liste. 

 

Startne liste 

14.7. Startni redoslijed za svako natjecanje utvrđuje se kako je navedeno u odgovarajućem članku 2. 
Poglavlja ovog Pravilnika te Startne liste pripremljene: 

A) Za kvalifikacijski krug, na Tehničkom sastanku koji prethodi odgovarajućem natjecanju i nakon 
potvrde o sudjelovanju. 

B) Za svaki drugi krug, nakon objavljivanja službenih rezultata prethodnog kruga i nakon zaključenja 
bilo kojeg žalbenog postupka, 

i u svakom slučaju objavljenom na internetskoj stranici HSPS-a, službenoj oglasnoj ploči; uz kopije 
dostupne službenim osobama kubova, organizatoru natjecanja i medijima. 

14.8. Ako se natjecatelj ne javi u izolacijsku zonu do objavljenog vremena zatvaranja; ili u Zonu izolacije kada 
je pozvan, natjecatelj će biti označen na službenoj startnoj listi za odgovarajući krug kao „Nije započeo 
(DNS). 
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Rezultati i poredak 

14.9. Svi službeni rezultati pripremit će se u formatu koji je utvrdio HSPS, te će biti objavljeni na službenoj 
oglasnoj ploči uz kopije dostupne voditeljima klubova na natjecanju te govorniku i medijima. 

14.10. Za svaku kategoriju: 

A) Za svaki krug: 

1) privremeni rezultati trebali bi se prikazivati tijekom svakog kruga; i 

2) službeni rezultati koje je Glavni sudac odobrio u pisanom obliku objavit će se čim to bude 
moguće nakon završetka kruga. 

B) Nakon završetka svih krugova relevantnog natjecanja bit će objavljen završni rezultat koji 
prikazuje konačni poredak i rezultate u svakom krugu za sve natjecatelje, potpisanom od strane 
Glavnog suca. 

14.11. Na kraju svakog državnog prvenstva: 

A) Prvih 30 natjecatelja u svakoj kategoriji dodijelit će se bodovi za rangiranje kako je navedeno u 
Dodatku 1 u svrhu izračunavanja poretka klubova. Izjednačenim natjecateljima bit će dodijeljen 
jednak broj bodova za izjednačene pozicije. 

B) Poredak klubova izračunava se zbrajanjem bodova pet (5) najbolje rangiranih pojedinačnih 
članova kluba u svakoj kategoriji, rangirajući klubove prema silaznom redoslijedu ukupnog broj 
bodova. 

 

Medalje i nagrade 

14.12. Na kraju svakog natjecanja u okviru državnog prvenstva bit će održana ceremonija dodjela medalja za 
svaku relevantnu kategoriju: 

A) Sve ceremonije dodjele medalja: 

1) Održat će se istog dana kad i relevantni finalni krug; i 

2) Pridržavat će se protokola HOO-a za takve ceremonije, 

na kojem: 

B) Zlatne/srebrne/brončane medalje dodijelit će se natjecateljima koji su rangirani na 1., 2. i 3. 
mjestu; 

C) Natjecatelji rangirani na 1. mjestu bit će nagrađeni: 

1) naslovom “Državni prvak”; i 

D) Klub rangiran na 1. mjestu ekipnog poretka bit će nagrađen pobjedničkim peharom 

u iznimnim okolnostima, Tehnički delegat može odobriti sudjelovanje predstavnika natjecatelja na 
ceremoniji umjesto odgovarajućeg natjecatelja. 
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DODATAK 1 - BODOVANJA ZA RANG LISTE I EKIPNI POREDAK 
 

Bodovanje za Rang liste, ukupnog pojedinačnog pobjednika i proglašenje najuspješnijeg kluba na 
Prvenstvu Republike Hrvatske u sportskom penjanju vrši se temeljem sljedeće tablice: 
 

MJESTO BODOVI MJESTO BODOVI MJESTO BODOVI 

1 100 11 31 21 10 

2 80 12 28 22 9 

3 65 13 26 23 8 

4 55 14 24 24 7 

5 51 15 22 25 6 

6 47 16 20 26 5 

7 43 17 18 27 4 

8 40 18 16 28 3 

9 37 19 14 29 2 

10 34 20 12 30 1 
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DODATAK 2 – SISTEM UTRKA BRZINSKO 
 
16 natjecatelja u finalu: 
 

 
 
 
8 natjecatelja u finalu: 
 

 
 
 
4 natjecatelja u finalu: 
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DODATAK 3 – SISTEM UTRKA BRZINSKO ZA KOMBINACIJU 
 

 
 
8 natjecatelja u finalu: 
 

 
 
 

 
 
4 natjecatelja u finalu: 
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DODATAK 4 – KVALIFIKACIJSKA LISTA ZA PH KOMBINACIJA 
 
1. Pravo sudjelovanja 

Pravo sudjelovanja ima prvih 20 natjecatelja s godišnje kvalifikacijske rang liste za mlađe kategorije 
i prvih 20 natjecatelja s godišnje kvalifikacijske rang liste za seniore, uz maksimalno tri (3) 
natjecatelja po klubu, osim ako HSPS ne donese drukčiju posebnu odluku prije natjecanja.  

U slučaju nepopunjavanja kvote s natjecateljima s pravom sudjelovanja, dozvoljeno je popunjavanje 
kvote natjecateljima ispod 20 mjesta na rang listi i to redom pozicija na istoj, imajući u prvom pozivu 
u vidu kvotu natjecatelja po klubu a u drugom pozivu bez obzira na kvotu po klubu. 

Kvalifikacijska rang lista 

1.1. Rang lista stvara se silaznim redoslijedom zbroja bodova, sukladno Dodatku 1 ovog Pravilnika, 
osvojenih na Prvenstvima Hrvatske u disciplinama u kojima se održava Kombinacijsko 
natjecanje.  

1.2. Bodovanja i pozicije po disciplinama ne mijenjaju se u slučaju odustajanja pojedinih 
natjecatelja, kasnije diskvalifikacije pojedinih natjecatelja i slično. 

1.3. U slučaju istog broja bodova (zbroja bodova po disciplinama), poziciju na Rang listi odlučit će 
manji usporedni zbroj pozicija na PH u disciplinama u kojima se održava Kombinacija.  

1.4. U slučaju da su natjecatelji i dalje izjednačeni, odlučuje redom: 

A. Veći broj disciplina u kojima su izjednačeni natjecatelji sudjelovali u tekućoj godini. 

B. Pozicija na Rang listi iz prethodne godine, ukoliko su u prethodnoj godini penjali u istoj 
kategoriji. 

C. U slučaju da su penjali u različitim kategorijama, prednost ima natjecatelj koji je više 
rangiran u odnosu na broj natjecatelja u kategoriji 

Primjer: 9. mjesto u kategoriji sa 20 natjecatelja (9/20=0,45) bolje je od 7. mjesta u 
kategoriji sa 11 natjecatelja (7/11=0,63)  

D. U slučaju da jedan od izjednačenih natjecatelja nema rang iz prethodne godine, natjecatelj 
koji ima rang ima prednost.  

E. U slučaju da oba izjednačena natjecatelja nemaju rang iz prethodne godine ili su nakon 
prethodna četiri pravila i dalje izjednačeni, poredat će se po abecednom redu prezimena 
pa imena. 

1.5. Na Rang listi se nalaze samo natjecatelji koji su nastupili na prvenstvu Hrvatske u barem jednoj 
od disciplina od kojih se sastoji Kombinacija. 

Samo u slučaju popunjavanja kvota, uz izričitu posebnu odluku IO HSPS-a, mogu nastupiti i 
natjecatelji koji iz nekog razloga nisu nastupili ni na jednoj od prethodnih disciplina. U slučaju 
više natjecatelja sa ovakvim zahtjevom za nastup, prednost imaju natjecatelji koji su više 
rangirani prema 1.4B ÷ 1.4E. 

Kvalifikacijska Rang lista objavit će se na web stranicama HSPS nakon svake discipline.  
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RJEČNIK POJMOVA 

Tumačenje 

3. Sljedeći pojmovi primjenjuju se kroz ovaj Pravilnik: 

Treba (alternativno mora) – odnosi se obvezni zahtjev; 

Može (alternativno smije) – odnosi se na diskrecijsko pitanje, slobodan odabir; 

Ne smije – odnosi se na zabranu; 

Trebao bi ili ne bi trebao – odnosi se na preporuke. Mogu postojati razlozi za zanemarivanje preporuke 
ali moraju se razumjeti sve implikacije te pažljivo odvagnuti slučaj prije odabira drugačijeg tijeka; 

4. Sljedeće definicije primjenjivat će se kroz ova Pravila: 

Član ekipe odnosi se i na službene osobe i natjecatelje; 

Datum registracije znači datum ili datume nakon kojih dodatni članovi ekipe možda neće moći biti 
registrirani za sudjelovanje na službenom natjecanju, osim uz posebno propisane uvjete. 

Disciplina znači određeni format natjecateljskog penjanja koji je u skladu s određenim pravilima i 
standardima; 

Diskvalificiran ili DSQ (Disqualified) znači diskvalifikaciju iz natjecanja zbog kršenja ovog Pravilnika; 

Diskvalificiran zbog ponašanja ili DQB (Disqualified for Behaviour) znači diskvalifikaciju s natjecanja 
zbog kršenja pravila Svjetskog antidoping kodeksa (ili, tamo gdje je to primjenjivo, Olimpijske povelje) ili 
bilo koje drugo ozbiljno kršenje važećih propisa koje je izdao HSPS, ili tamo gdje je relevantno IFSC, MOO 
ili HOO, uključujući ali ne ograničeno na: 

a) ozbiljno nesportsko ponašanje ili drugi ozbiljni prijestup; i 

b) nasilničko ili prijeteće ponašanje prema bilo kojoj osobi; 

Izolacijska zona znači područje za zagrijavanje kojem je pristup kontroliran i ograničen na: 

a) natjecatelje kvalificirane za odgovarajući krug natjecanja; 

b) prateće službeno osoblje natjecateljske ekipe. 

Izolacijski uvjeti znače da se natjecatelji trebaju prije ili u bilo kojem krugu natjecanja ograničiti na 
informacije: 

a) koje se mogu prikupiti promatranjem izvan natjecateljskog područja prije zatvaranja zona izolacije 
za odgovarajuću kategoriju; 

b) dobivenih tijekom bilo kojeg razdoblja kolektivnog promatranja odgovarajućih smjerova, sa 
područja određenog za takvo kolektivno promatranje, uključujući one informacije koje se mogu 
dijeliti između natjecatelja koji sudjeluju u tom kolektivnom razdoblju promatranja (i samo tamo 
gdje natjecatelji još nisu pokušali ili su ih svi dovršili); ili 

c) dobiveni tijekom natjecateljevih pokušaja na odgovarajućem smjeru; 

Izvorna odluka ima značenje dato u članku 6.8 ovog Pravilnika; 

Kategorija znači skupinu natjecatelja unutar jedne određene discipline, spola i dobne skupine; 

Kontrola znači, u svrhu ocjenjivanja i bodovanja, da je natjecatelj iskoristio hvatište/strukturu za: 

a) postizanje ili promjenu stabilnog položaja tijela; ili 
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b) uspješno zaustavio bilo koje dinamičko kretanje, 

a pojmovi „Kontrole“, „Kontrolirano“ i „Kontroliranje“ treba tumačiti u istom kontekstu; 

Komplet je zaštitna točka odnosno sklop za ukapčanje natjecateljskog užeta u disciplini Težinsko, koje 
sadrži: 

a) Quick-Link konektor, spojen na vijak učvršćen na nosive konstrukcije penjačke površine; 

b) Karabiner u koji natjecatelj može ukopčati uže prilikom penjanja. Orijentacija ovoga karabinera 
minimalizira mogućnost poprečnog opterećenja; i 

c) Jedan kontinuirani strojno ušiveni remen odgovarajuće duljine (kako je odredio glavni postavljač 
smjerova) koji spaja (a) i (b). 

Kup se odnosi na seriju godišnjih natjecanja najviše razine koju je odobrio HSPS (ili županijski savez) u 
bilo kojoj pojedinačnoj disciplini (Boulder, Težinsko i Brzinsko), otvoreno natjecateljima: 

a) koji navršavaju 16 godina u godini kupa, u tom će se slučaju događaji nazivati "Kup Hrvatske" (ako 
je to odobrio HSPS) ili "Kup [naziv županijskog saveza]" (ako je odobrio HSPS i županijski savez); ili 

b) koji navršavaju do najviše 19 godina u godini prvenstva i mlađe, u tom će se slučaju relevantni 
događaj nazivati „Kup Hrvatske za mlade“ (ako je ovlašten od strane HSPS) ili "Kup [naziv 
županijskog saveza] za mlade" (ako je odobrio HSPS i županijski savez), 

i u svakom slučaju naveden u kalendaru događaja koji je objavio HSPS; 

Kvalifikacijsko natjecanje znači bilo koji službeno natjecanje koji se uračunava u godišnju ljestvicu, kako 
je navedeno u Dodatku 1; 

Legitimni položaj znači, za potrebe natjecanja u disciplini Težinsko, da natjecatelj prilikom uspona: 

a) nije koristio nikakvu umjetnu pomoć; 

b) je ukopčao svaki prethodan komplet u pravilnom redoslijedu; i 

c) ako sljedeći komplet još nije ukopčan a natjecatelj još nije dostigao ili nije napravio niti jedan pokret 
penjanja kako bi prošao dalje od određenog mjesta ukapčanja bilo kojeg kompleta kojeg je odredio 
glavni postavljač smjerova; 

Naknada za žalbu znači iznos koji je objavio HSPS u vezi s podnošenjem žalbi na natjecanju u vezi s 
poštivanjem i tumačenjem ovog Pravilnika; 

Natjecateljska licenca znači odobrenje koje je HSPS dao pojedincu za: 

a) sudjelovanje u bilo kojem prvenstvu, prvenstvu za mlade, kupu ili kupu za mlade odobrenom od 
strane HSPS 

b) bodovanje bodovima HSPS ljestvice na bilo kojem kvalifikacijskom natjecanju; 

Natjecateljsko područje odnosi se na dio mjesta natjecanja određen za sportske aktivnosti koje su 
sastavni dio natjecanja, uključujući: 

a) bilo koju izolacijsku zonu ili područje (mjesta) za zagrijavanje; 

b) bilo koje zone poziva / tranzita; 

c) Sve natjecateljske zone, uključujući: 

i. penjačke površine koje se koriste u bilo kojem krugu natjecanja; 

ii. područje neposredno ispred i pored stijena za penjanje, i 
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iii. bilo koje drugo područje posebno dodijeljeno za sigurno i pošteno provođenje natjecanja, kao 
npr. područja potrebna za video snimanje ili reprodukciju; 

Nije startao ili DNS (Did Not Start) znači: 

a) u odnosu na bilo koji specifičan smjer, rutu ili utrku u bilo kojem krugu ili fazi natjecanja, da 
natjecatelj nije uspio pokušati smjer, rutu ili utrku, zabilježenu alternativno kao „Nije Započeo“; i 

b) u odnosu na bilo koji krug ili fazu natjecanja, natjecatelj: 

i. nije, ako se taj krug natjecanja provodi u izolacijskim uvjetima, se uspio prijaviti u izolacijsku 
zonu u vrijeme postavljeno na startnoj listi ili za taj krug nije bio prisutan u izolacijskoj zoni; 

ii. nije se prijavio u pozivnu zonu kad je pozvan za taj krug ili fazu kruga; ili 

iii. je inače zabilježeno da nije započeo u skladu s odgovarajućim odredbama ovog Pravilnika, 

te će se kao takvi zabilježiti na relevantnim rezultatima. Natjecatelji zabilježeni kao „Nije startao“ 
ili „DNS“ u bilo kojem krugu ili fazi neće biti prihvatljivi za natjecanje u bilo kojem sljedećem krugu 
ili fazi istog natjecanja; 

Nije završio ili DNF (Did Not Finish) znači, u disciplini Brzinsko, da je natjecatelj uspješno startao ali nije 
završio penjanje tog smjera. 

Organizator natjecanja znači tijelo odgovorno za organizaciju i pripremu bilo kojeg Službenog 
natjecanja; 

Oznaka nevažećeg rezultata ili IRM (Invalid Result Mark) znači rezultat bez bodovanja, kao što su: Nije 
startao (DNS), diskvalificiran (DSQ) ili diskvalificiran zbog ponašanja (DQB). Natjecateljima kojima je 
dodijeljena oznaka nevažećeg rezultata koja se odnosi na: 

a) bilo koja pojedinačna utrka, boulder ili smjer unutar kruga (gdje odgovarajući krug sadrži više od 
jedne utrke, boulder ili smjer), neće imati rezultata na toj utrci, boulderu ili smjeru; ili 

b) bilo koji završni krug, bit će rangiran unutar primjenjivog kruga (i prema potrebi, natjecanja); 

Oznaka važećeg rezultata ili VRM  (Valid Results Mark) znači rezultat bodovanja; 

Penjačka površina znači korisnu površinu stijene za penjanje: 

a) uključujući bilo koja hvatišta koji su strukturni dio stijene; ali 

b) isključujući sva umjetna hvatišta, volumene ili druge privremene strukture učvršćene na 
upotrebljivoj površini. 

Početni signal znači jedinstveni ton koji emitira automatizirani sustav za mjerenje vremena da bi se 
naznačio početak mjerenog vremena penjanja; 

Područje za zagrijavanje znači bilo koji dio područja natjecanja koji je određen i opremljen za te svrhe; 

Poredak znači odnos između skupa rezultata takav da je, za bilo koje dvije stavke, prva bila "rangirana 
više od", "rangirana niže od" ili "rangirana jednako" drugoj. Svi poretci navedeni u ovom Pravilniku 
izračunavaju se pomoću standardne sheme rangiranja za natjecanja, osim ako nije određeno drugačije; 

Pozivna zona znači bilo koje određeno područje na koje se natjecatelji moraju pojaviti prije nego što 
započnu svoj pokušaj(e) bilo kojeg kruga natjecanja; 

Primjenjivi standardi imaju značenje dato u članku 3.5. ovog pravilnika; 



 
 

 

-  75 - 
 
 

 

 

Privremeni rezultati (alternativno Neslužbeni rezultati) označavaju sve objavljene rezultate ili rezultate 
koji je HSPS distribuirao prije objavljivanja službenih rezultata za bilo koje natjecanje ili bilo koji smjer ili 
krug unutar tog natjecanja; 

Prvenstvo se odnosi na pojedinačna natjecanja najviše razine koje je odobrio HSPS (ili županijski savez) 
u svakoj od disciplina: Boulder, Kombinacija, Težinsko i Brzinsko, otvoreno natjecateljima: 

a) koji navršavaju 16 godina u godini prvenstva, u tom će se slučaju događaj nazivati "Prvenstvo 
Hrvatske" (ako je to odobrio HSPS) ili "Prvenstvo [naziv županijskog saveza]" (ako je odobrio HSPS 
i županijski savez); ili 

b) koji navršavaju do najviše 19 godina u godini prvenstva i mlađe, u tom će se slučaju relevantni 
događaj nazivati „Prvenstvo Hrvatske za mlade“ (ako je ovlašten od strane HSPS) ili "Prvenstvo 
[naziv županijskog saveza] za mlade" (ako je odobrio HSPS i županijski savez), 

i u svakom slučaju naveden u kalendaru događaja koji je objavio HSPS; 

Rang podrazumijeva preliminarni poredak natjecatelja koji se koristi u svrhu postavljanja njihove 
pozicije na početnoj startnoj listi za natjecanje (dodjela startnog broja); 

Sigurnosno ukapčanje ima značenje dato u stavku 7.3; 

Službena osoba HSPS-a znači bilo koji službena osoba navedena u stavku 1.10., Imenovana od strane 
HSPS-a za relevantno Službeno natjecanje; 

Službeni rezultati podrazumijevaju rezultate objavljene od strane HSPS-a ili organizatora na kraju 
natjecanja (ili bilo kojeg kruga tog natjecanja) koji moraju biti označeni kao "Službeni rezultat" i potpisani 
od strane zadužene osobe HSPS-a; 

Službene osobe ekipe znače osobe koje je imenovao klub da djeluju u svojstvu ekipe kao Voditelj, trener, 
medicinsko ili para-medicinsko osoblje na bilo kojem Službenom natjecanju; 

Službeno natjecanje znači organizirano natjecanje: 

a) uključujući natjecanja u jednoj ili više disciplina koje je priznao HSPS i kojima se upravlja 

prema ovom Pravilniku; i / ili 

b) navedeno u Kalendaru natjecanja koje je objavio HSPS; 

Startna lista je popis svih natjecatelja koji imaju pravo započeti natjecateljski krug ili neki dio tog kruga, 
u vrijeme zabilježeno na listi. Svaka startna lista prikazivat će: 

a) naziv natjecanja 

b) mjesto i datum natjecanja 

c) disciplinu 

d) odgovarajući krug natjecanja; 

e) kategoriju; 

f) redoslijed natjecanja; 

g) ime i prezime te startni broj svakog natjecatelja; 

h) vrijeme: 

i. otvaranja i zatvaranja zona izolacije i / ili bilo kojeg područja zagrijavanja; 

ii. bilo kojeg promatranja ili demonstracije; i 
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iii. početka kruga. 

Startna skupina znači neku podjelu natjecatelja koji sudjeluju u krugu natjecanja te se svi unutar skupine 
natječu na istim smjerovima; 

Struktura znači bilo koji šuplji ili čvrsti objekt koji pruža pojedinačno ili višestruko hvatište bilo rukama 
ili nogama i koja je pričvršćena na penjačku površinu tijekom najmanje jednog kruga. 

Tehnički incident znači bilo koji događaj ili okolnost koji dovode u nepovoljan ili nepravedan položaj ili 
u prednost konkurenta i koja nije rezultat djelovanja tog natjecatelja. 

Top hvatište ima značenje dato u članku 8.2. Ovih Pravila; 

Topo znači simboličku mapu smjera koja označava vrijednost bodovanja za svako hvatište na smjeru; 

Tranzitna zona znači određeno područje (područja) unutar natjecateljskog područja uređeno da 
omogući natjecateljima kako bi se pripremili (ili se oporavili) od svojih pokušaja na smjeru prije nastavka 
natjecanja. 

Umjetna pomoć znači upravljanje ili korištenje bilo čega od sljedećeg: 

a) bilo koji dio T-matice predviđen za učvršćivanje umjetnih hvatišta; 

b) bilo koji dio penjačke površine koji je označen kao izvan granica upotrebom kontinuirane trake crne 
boje; 

c) bilo koji reklamni ili informativni natpis pričvršćen za stijenu; 

d) sve otvorene bočne ili gornje rubove penjačke površine, osim ako je naznačeno kao dozvoljeno; 

e) bilo koji vijak ili nosač zaštitnih kompleta pričvršćen na penjačku površinu; ili 

f) bilo koji zaštitni komplet ili uže za penjanje; 

Umjetno hvatište podrazumijeva hvatište za penjanje pričvršćeno na penjačku površinu vijkom ili 
vijcima; 

Upotreba znači, u svrhu ocjenjivanja i bodovanja, da je natjecatelj iskoristio neki objekt / strukturu / 
hvatište kako bi se postiglo progresivno kretanje središta mase ili bokova; i kretanje jedne ili obje ruke 
prema: 

a) sljedećem uzastopnom hvatištu duž linije napredovanja; ili 

b) bilo kojem drugom hvatištu dalje na liniji napredovanja koje je uspješno postignuto i kontrolirano 
od strane drugog natjecatelja sa istog hvatišta; 

i izrazi "Korišteno", "Koristi" i "Korištenje" tumačit će se u ovom kontekstu. 

Važeća žalba ima značenje dato u članku 6.5. ovog Pravilnika; 

Vrijeme reakcije znači razliku između vremena u kojem natjecatelj napušta Startnu podlogu i početka 
signalnog signala, izmjereno na najmanje 1/100s, a može biti i nula, pozitivno ili negativno; 

Voditelj ekipe znači viši službeni predstavnik kluba kojeg imenuje klub u bilo koji Kalendarski događaj, te 
je odgovoran za ponašanje svih službenih predstavnika kluba i natjecatelja u njihovom timu. HSPS može, 
ako kalendarski događaj uključuje natjecanja u više disciplina, dopustiti nominacije voditelja ekipe za 
svaku disciplinu; 

Z-Clip znači situaciju kada je uže za penjanje povezano na dva kompleta izvan normalnog redoslijeda; 
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