
 
 

 

Na temelju odredbi članka 28. Statuta, Skupština Hrvatskog sportsko penjačkog saveza, na 
sjednici održanoj 19. rujna 2020. godine, donosi 

 

P R A V I L N I K  

O NATJECANJIMA U SPORTSKOM PENJANJU 

 

OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

(1) Ovim se pravilnikom uređuje sustav natjecanja u sportskom penjanju u Hrvatskom 
sportsko penjačkom savezu (u daljnjem tekstu HSPS). Ovaj Pravilnik u skladu je s 
natjecateljskim pravilima Međunarodne penjačke federacije (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.  

 

Članak 2. 

(1) Sportsko penjačka natjecanja mogu se održavati u slijedećim disciplinama: 

a) Težinsko (IFSC-LEAD) 

b) Boulder (IFSC-BOULDER) 

c) Brzinsko (IFSC-SPEED) 

d) Kombinacija (IFSC-COMBINED) 

(2) Natjecanje u disciplini Težinsko je natjecanje u kojem dosegnuta visina (u slučaju traverze 
i stropa – najveća dosegnuta udaljenost u liniji protezanja smjera) predstavlja kriterij za 
rangiranje natjecatelja. 

(3) Natjecanje u disciplini Boulder je natjecanje u kojem se penje niz kraćih smjerova (oko 5m 
visine), a natjecatelji se rangiraju temeljem broja dosegnutih vrhova smjera (TOP-ova) i 
zona te broja pokušaja za iste. 

(4) Natjecanje u disciplini Brzinsko je natjecanje u kojem je kriterij za rangiranje natjecatelja 
vrijeme potrebno za ispravan uspon postavljenog smjera. 

(5) Natjecanje u disciplini Kombinacija je natjecanje koje se sastoji od disciplina Težinsko, 
Brzinsko i Boulder, a natjecatelji se rangiraju temeljem ranga u svakoj pojedinoj disciplini. 

 

 



 
 

 

STUPNJEVI NATJECANJA 

Članak 3. 

(1) Sustav sportskog penjačkih natjecanja organizira se i provodi kroz sljedeće stupnjeve 
natjecanja; 

a) I. stupanj – općinski/gradski 

b) II. stupanj – županijski 

c) III. stupanj – međužupanijski 

d) IV. stupanj – nacionalni 

e) V. stupanj – međunarodni 

(2) Sustav natjecanja obuhvaća: prvenstva, kup natjecanja, lige, međunarodna natjecanja i 
druga natjecanja sukladno propisima HSPS-a. 

(3) Natjecanja I. stupnja organiziraju se kao klupska i međuklupska natjecanja kao početni 
oblik sportskih natjecanja, a mogu biti općinska i gradska natjecanja, lige i prvenstva. 

(4) Natjecanja II. stupnja organiziraju se kao županijska natjecanja, županijske lige ili 
županijska prvenstva. 

(5) Natjecanja III. stupnja organiziraju se u obliku lige ili prvenstva kao pojedinačna ili 
pojedinačna i ekipna 

(6) Natjecanja IV. stupnja organiziraju se u obliku lige ili prvenstva, kao pojedinačna i ekipna. 

(7) Sudjelovanje natjecatelja i klubova na V. stupnju natjecanja uređuje se u skladu s uvjetima 
koje propisuje IFSC. 

(8) 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 
tada IO HSPS-a odabire natjecatelje temeljem internih kriterija. 

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

 

ORGANIZACIJA NATJECANJA 

Članak 4. 

(1) Natjecanja mogu organizirati  

a) HSPS 

b) Sportsko-penjački klubovi članovi HSPS-a ( u daljnjem tekstu SPK) 



 
 

 

c) Gradski i županijski sportsko penjački savezi, ako su članovi HSPS-a 

(2) Za organizaciju natjecanja II. do V. stupnja (članak 3. stavak 1.) gradski, županijski sportsko 
penjački savezi te SPK moraju dobiti pismeno odobrenje IO HSPS-a 

(3) Pravne osobe iz stavka 1b) i 1c) ovog članka, ukoliko žele organizirati natjecanja II. do V. 
stupnja (članak 3. stavak 1.), dužni su do 01. prosinca tekuće godine prijaviti natjecanja 
koja žele organizirati za narednu godinu IO-u HSPS-a. Prijava natjecanja mora sadržavati: 

a. Naziv pravne osobe kandidata za organizaciju natjecanja  

b. Naziv natjecanja 

c. Datum natjecanja 

d. Discipline i kategorije natjecanja 

(4) IO HSPS-a će najkasnije do 15. prosinca tekuće godine objaviti kalendar i organizatore 
natjecanja za narednu godinu. 

(5) Ako je pravna osoba iz stavka 1b) i 1c) ovog članka, organizator natjecanja II. do V. stupnja, 
ista je dužna 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. 

(6) Potvrđeni raspis organizator šalje klubovima najkasnije 21 dan prije dana natjecanja. 

(7) Natjecanje se može otkazati najkasnije 7 dana prije zakazanog datuma. Ukoliko 
Organizator propusti na vrijeme otkazati natjecanje odluku o sankcijama donijet će IO 
HSPS-a. 

(8) Organizator natjecanja može otkazati natjecanje u slučaju nedovoljno prijavljenih 
natjecatelja, odnosno nemogućnosti pokrivanja troškova organizacije natjecanja. 

(9) Ako je prijavljeno minimalno 5 (pet) klubova koji su članovi HSPS-a i minimalno 80 
prijavljenih natjecatelja Prvenstvo Republike Hrvatske u sportskom penjanju mora se 
održati. 

(10) 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. 

(11) Svi natjecatelji moraju imati valjane članske iskaznice svojih klubova odnosno 
nacionalnog saveza. Odgovorna osoba organizatora obavezna je provjeriti zadovoljavaju li 
natjecatelji ovaj kriterij i ne dozvoliti nastup sportašima koji ne ispunjavaju navedeni uvjet. 

 

 

 



 
 

 

Članak 5. 

(1) Sportsko penjačka natjecanja mogu se održavati u slijedećim starosnim kategorijama 
podijeljenim na muški i ženski spol: 

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 

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 

(2) 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. 

(3) Mlađe kategorije natjecatelja mogu se natjecati isključivo u svojoj starosnoj kategoriji, 
izuzev natjecatelja koji u kalendarskoj godini natjecanja navršavaju 16 godina, oni imaju 
pravo nastupa i u kategoriji Seniori (H20). 

 

REGISTRACIJA NATJECATELJA 

Članak 6. 

(1) Uvjet za sudjelovanje na natjecanju je članstvo u sportsko penjačkom klubu HSPS-a te 
važeća registracija natjecatelja za tekuću godinu. 

(2) Registraciju novih natjecatelja potrebno je izvršiti elektronskim putem upisom u Registar 
natjecatelja HSPS-a i to najkasnije 15 dana prije prvog službenog natjecanja na kojem će 
natjecatelj nastupiti 

(3) Natjecateljska licenca uplaćuje se na račun HSPS-a najkasnije 10 dana prije prvog 
službenog natjecanja na kojem će natjecatelj nastupiti, a iznos natjecateljske licence 
utvrđuje se Odlukom o naknadama u HSPS-u koju donosi IO HSPS-a 

(4) Registracija natjecatelja važeća je tek kad su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. i 3. ovog članka 



 
 

 

(5) Prelazak licenciranih natjecatelja iz jednog kluba u drugi nije dopušten tijekom godine, 
osim u slučaju ako do prelaska nije nastupio ni na jednom natjecanju u tekućoj godini za 
klub iz kojeg odlazi.  

(6) 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 stavka 4. 
ovog članka ili se mogu natjecati za drugi klub ukoliko su ispunjeni uvjeti iz stavka 5. ovog 
članka 

(7) Popis registriranih natjecatelja nalazit će se na službenoj stranici HSPS-a. 

 

OSOBLJE NATJECANJA 

Članak 7. 

(1) Organizator će u dogovoru s IO HSPS-a osigurati sljedeće: 

a) odgovornu osobu ispred organizatora natjecanja – voditelj natjecanja / delegat 
natjecanja 

b) suce natjecanja (Sukladno članku 8.) 

c) pomoćno osoblje: 

1. za registraciju natjecatelja 

2. za održavanje sigurnosti, 

3. za izolacijsku i natjecateljsku zonu, 

4. za pratnju i pomoć natjecateljima na putu od izolacijske do tranzitne zone i 
do natjecateljske zone 

d) postavljače smjerova i osoblje za održavanje smjerova 

e) ekipu za mjerenje vremena, bilježenje i obradu rezultata 

f) kvalificiranu medicinsku osobu 

g) video praćenja nastupa natjecatelja 

h) za težinska i brzinska natjecanja osiguravatelje 

(2) Osobe navedene pod b), c3), c4), g) i h) mogu se kretati unutar natjecateljske zone. Sve 
ostale osobe za ulaz i kretanje po natjecateljskoj zoni moraju imati dopuštenje 
Predsjednika sudačkog žirija (Glavnog suca) 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUCI NATJECANJA 

Članak 8. 

(1) Suce za Prvenstvo Republike Hrvatske u sportskom penjanju na prijedlog organizatora 
natjecanja odobrava IO HSPS-a 

(2) Suce za ostala natjecanja na prijedlog organizatora imenuje IO HSPS-a. 

(3) Suci natjecanja 

a) Predsjednik sudačkog žirija (glavni sudac) 

b) Sudac 

(4) Sudački žiri se sastoji od glavnog suca i svih sudaca. Glavni sudac može biti isključivo osoba 
koja je položila ispit za glavnog suca te je licencirana od strane HSPS-a. 

(5) Suci mogu biti isključivo osobe koje su položile ispit za suca. Suce, koji nisu licencirani od 
strane HSPS-a, bira predsjednik sudačkog žirija nakon održanog ispita za suca. Suci 
licencirani od strane HSPS-a ne moraju pristupiti pismenoj provjeri. Predsjednik sudačkog 
žirija sastavlja zapisnik o provedenom ispitu te prilaže ga zapisniku natjecanja. 

(6) Organizator je dužan dostaviti popis sudaca koji nisu licencirani od strane HSPS-a 10 dana 
prije natjecanja glavnom sucu radi održavanja ispita. Popis licenciranih sudaca organizator 
dostavlja najkasnije dan prije natjecanja. 

(7) Predsjednik sudačkog žirija mora biti osoba s zvanjem glavnog suca i važećom licencom. 
Predsjednik sudačkog žirija je nadležan za cijeli prostor natjecanja. Njegova nadležnost 
obuhvaća period i prostor od ulaska natjecatelja i ostalih službenika u izolacijsku zonu do 
momenta njihovog napuštanja natjecateljske zone ispred umjetne stijene. Predsjednik 
sudačkog žirija ima ovlasti nad svim aspektima održavanja natjecanja. 

(8) Predsjednik sudačkog žirija u roku od osam dana dužan je IO HSPS-a podnijeti: 

a) zapisnik s natjecanja 

b) izvještaj o svakom sudačkom kandidatu koji prolazi kroz zadnju fazu programa 
priprema za zvanje sudac sportskog penjanja 

c) izvještaj o provedenom ispitu za suce 

(9) Predsjednik sudačkog žirija može obavljati i funkciju suca smjera. 

(10) Suci će bilježiti sve potrebno za rangiranje natjecatelja sukladno pravilima discipline 
natjecanja te davati natjecateljima potrebne informacije o smjeru (ulazno hvatište, 
završno hvatište i dr.). 

 

 

 

 

 



 
 

 

UMJETNA STIJENA I POSTAVLJAČ SMJEROVA 

Članak 9. 

(1) Sva natjecanja koja se provode pod HSPS-om održavat će se na umjetnim stijenama koje 
su u skladu s IFSC pravilima, a za sva odstupanja potrebna je pismena suglasnost IO HSPS-
a . 

(2) Pri penjanju je dozvoljena upotreba cjelokupne površine umjetne stijene osim otvorenih 
rubova stijene te dijelova stijene koje postavljač smjera izdvoji kao nedozvoljene. 

Članak 10. 

(1) Postavljač smjerova iz Hrvatske mora imati zvanje postavljač natjecateljskih BOULDER 
smjerova za disciplinu BOULDER te postavljač natjecateljskih težinskih smjerova za 
disciplinu težinsko (LEAD). Smjerove mogu postavljati i postavljači iz drugih zemalja, ali 
moraju imati licencu IFSC-a (route-setter) i odobrenje HSPS-a. Za Prvenstvo Republike 
Hrvatske u sportskom penjanju postavljač smjerova mora posjedovati licencu HSPS-a za 
tekuću godinu. 

(2) IO HSPS-a na prijedlog organizatora imenuje glavnog postavljača smjerova, kao i članove 
ekipe za postavljanje smjerova ukoliko ne postoji osoba definirana stavkom 1. ovog članka. 

(3) Postavljače za Prvenstvo Republike Hrvatske u sportskom penjanju odobrava IO HSPS-a. 

(4) Dužnosti glavnog postavljača smjerova uključuju: 

a) Dizajn smjera za svaki krug natjecanja, postavljanje hvatišta za svaki smjer i 
to na način da su svi u skladu s tehničkim i sigurnosnim standardima. 

b) Usklađivanje rada pomoćnih postavljača smjerova i odgovornost za 
poduzimanje odgovarajućih sigurnosnih mjera 

c) Popravak smjera po zahtjevu suca smjera, nakon čega će obavijestiti 
predsjednika sudačkog žirija, jesu li natjecatelji koji još nisu penjali stavljeni u 
povoljniju ili nepovoljniju situaciju. 

d) Čišćenje smjera, po zahtjevu suca, u slučaju opasnog onečišćenja smjera (krv, 
povraćanje i sl.) 

e) Dizajn, postavljanje i održavanje stijene za zagrijavanje 

f) Savjetovanje ekipe za mjerenje u određivanju rezultata koji je postigao 
natjecatelj 

g) Savjetovanje glavnog suca treba li prvi (ili bilo koji drugi) komplet biti ukopčan 
prije početka uspona. 

(5) Glavnog postavljača ocjenjuje glavni sudac, voditelj natjecanja i predstavnici klubova. 
Ocjena ulazi u službeni zapisnik natjecanja. 

(6) U slučaju popravka smjera predsjednik sudačkog žirija donosi odluku o nastavku ili 
ponovnom startu, odluka predsjednika sudačkog žirija je konačna te na nju nije moguće 
izjaviti žalbu. 



 
 

 

(7) Visina naknade za postavljanje smjerova određuje se dogovorom između organizatora i 
postavljača. Maksimalna visina naknade za glavnog postavljača definirana je Odlukom o 
naknadama u HSPS-u koju donosi IO HSPS-a. 

(8) 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. 

 

OPREMA ORGANIZATORA 

Članak 11. 

(1) Organizator je dužan osigurati umjetnu stijenu za odvijanje natjecanja. Ako je stijena na 
otvorenom, u slučaju vremenskih neprilika organizator mora osigurati nesmetano 
odvijanje natjecanja. 

(2) Organizator je odgovoran za ispravnost umjetne stijene i konstrukcije. Ako umjetna stijena 
nije izrađena prema IFSC pravilima organizator je tu informaciju dužan objaviti u raspisu. 

(3) Svi dijelovi opreme organizatora koji se odnose na sigurnost natjecatelja moraju biti u 
skladu s IFSC pravilima. 

(4) Sva odstupanja od pravila iz ovog Članaka moguća su uz suglasnost IO HSPS-a, a u iznimnim 
slučajevima odstupanje može odobriti i predsjednik sudačkog žirija. 

(5) Organizator je dužan osigurati prostoriju za izolacijsku zonu i zonu za zagrijavanje s malom 
stijenom za zagrijavanje natjecatelja minimalne veličine 500x375cm. 

(6) Organizator je dužan osigurati pripremnu zonu u kojoj su smješteni natjecatelji koji čekaju 
nastup. 

(7) Organizator je dužan osigurati tranzitnu zonu koja je odvojena od izolacijske i zone za 
zagrijavanje, a u kojoj natjecatelji čekaju drugi krug natjecanja ili rješavanje tehničkog 
incidenta. 

(8) Organizator je dužan osigurati prostor za rad sudaca koji je odvojen od gledatelja. 

(9) Za težinska i brzinska natjecanja organizator osigurava jednostruko uže. Frekvenciju 
zamjene užeta određuje predsjednik sudačkog žirija. 

 

SIGURNOST 

Članak 12. 

(1) Organizator natjecanja odgovoran je za sigurnost na cijelom području gdje se odvija 
natjecanje. Unošenje i konzumiranje alkohola i opojnih sredstava te pirotehnike nije 
dopušteno u području održavanja natjecanja. 

(2) U cilju postizanja potpune sigurnosti moraju biti poduzete sve potrebne mjere. Svaki smjer 
će biti konstruiran na način da se prilikom pada natjecatelja: 

a) Spriječi ozljeda natjecatelja koji penje 



 
 

 

b) Spriječi ozljeda ili ometanje bilo kojeg drugog natjecatelja 

(3) Prije početka pojedinog kruga natjecanja, predsjednik sudačkog žirija će pregledati smjer 
kako bi se osiguralo održavanje sigurnosnih standarda te dati dopuštenje održavanja 
natjecanje ili pojedinog kruga natjecanja. Predsjednik sudačkog žirija će posebno paziti da 
je sva sigurnosna oprema u skladu s pravilima IFSC-a. 

(4) Prije početka pojedinog kruga natjecanja, glavni sudac je obavezan uvjeriti se da je prisutna 
kvalificirana medicinska osoba, kako bi se osigurao brz postupak u slučaju bilo koje 
nezgode ili ozljede natjecatelja ili službenika unutar natjecateljske, odnosno izolacijske 
zone. 

(5) Sva oprema koja se koristi na natjecanju mora zadovoljavati IFSC standarde (EN, CE, UIAA 
standarde) i pravila IFSC-a, ukoliko nije drugačije specificirano od HSPS-a, odnosno u 
iznimnim slučajevima, upotrebu opreme može odobriti predsjednik sudačkog žirija. 

(6) Obvezna obuća za natjecatelje su adekvatne cipele za penjanje (tzv. penjačice) 

(7) Natjecatelji moraju nositi adekvatan penjački pojas u disciplinama gdje se osiguravaju 
penjačkim užetom 

(8) Oprema i odjeća, izuzev odjeće definirane od strane organizatora, odgovornost je svakog 
natjecatelja osobno. 

 

MEDICINSKO OSOBLJE 

Članak 13. 

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. 

 

PRIJAVE NATJECATELJA 

Članak 14.  

(1) Prijave za natjecanje primaju se isključivo elektronski putem registracijske aplikacije 
najkasnije do 7 dana prije dana natjecanja, a prijava je potpuna tek uplatom startnine na 
račun organizatora. Diskrecijsko pravo organizatora je da zaprimi prijavu i uplatu startnine 
nakon roka. Na dan natjecanja nisu dozvoljene naknadne prijave za discipline koje se 
održavaju taj dan. 

(2) U slučaju prijave, nakon isteka roka, pravo organizatora je zaračunati, do maksimalno dva 
puta, povišenu startninu od iznosa naznačenog u raspisu. 

(3) 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. 

(4) 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 prijava. Zahtjev za otkazivanje 
natjecanja mogu tražiti prijavljeni klubovi i natjecatelji definirani člankom 22. Zakona o 
sportu. 

(5) Prijave natjecatelja vrši za to ovlaštena osoba pojedinog SPK za svoje članove. 

(6) Prijavu natjecatelja koji se natječu pod oznakom HSPS-a sukladno članku 6. stavak 6 vrši za 
to ovlaštena osoba HSPS-a na zahtjev. Uplatu startnine isključivo u ovom slučaju vrši 
natjecatelj. 

(7) Prijave za koje nije izvršena uplata startnine u skladu sa stavkom 1. ovog članka, smatrat 
će se nevažećim.  

 

PRIJAVNA LISTA 

Članak 15. 

(1) Prijava za natjecanje vrši se isključivo elektronski, putem službene Registracijske aplikacije 
HSPS-a. Za točnost podataka upisanih u Registracijsku bazu natjecatelja odgovara SPK i za 
prijave ovlaštena osoba u SPK-u.  

(2) Prijavna lista bit će dostupna online odmah nakon prijave. 

(3) U slučaju da osoba ovlaštena za prijave u SPK-u primijeti odstupanje prijavne liste od 
upisanih prijava ili pogrešne podatke natjecatelja u registracijskoj bazi HSPS-a, dužna je u 
najkraćem mogućem roku o tome obavijestiti HSPS. 

(4) Svaki klub je u potpunosti odgovoran izvršiti uplatu startnine i to za kompletnu prijavnu 
listu za sve prijavljene natjecatelje bez obzira na broj natjecatelja koji u konačnici izlaze na 
natjecanje. 

(5) 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 natjecatelji 
sukladno članku 6. stavak 6. 

 

STARTNA LISTA 

Članak 16. 

(1) Svaka startna lista će sadržavati sljedeće: 

a) naziv natjecanja 

b) mjesto i datum natjecanja 

c) disciplinu (npr. boulder…) 

d) naziv kruga natjecanja ( npr. finale seniori) 



 
 

 

e) startni broj, ime, prezime i klub natjecatelja 

f) vrijeme početka penjanja svake kategorije te redoslijed penjanja svakog 
natjecatelja  

 

REZULTATI I ZAPISNIK S NATJECANJA 

Članak 17. 

(1) Na kraju svakog kruga natjecanja predsjednik sudačkog žirija objavit će provjereni poredak 
natjecatelja. Poredak će ovjeriti predsjednik sudačkog žirija i jedan od sudaca. 

(2) Službeni poredak nakon svakog kruga natjecanja, mora sadržavati: 

a) naziv natjecanja 

b) mjesto i datum natjecanja 

c) disciplinu (npr. boulder) 

d) naziv kruga natjecanja ( npr. finale seniori) 

e) ime, prezime i klub natjecatelja 

f) mjesto i rezultat svakog natjecatelja u padajućem nizu 

g) imena i potpise predsjednika sudačkog žirija i jednog suca  

(3) Finalni poredak mora sadržavati i rezultate prijašnjeg kruga natjecanja. 

(4) Zapisnik s natjecanja mora sadržavati: 

h) Rezultate svih krugova natjecanja (kvalifikacije, polufinale, finale, konačno) za 
pojedinačni i konačan ekipni poredak 

i) popis dodijeljenih nagrada 

j) popis svih prekršaja ovog pravilnika 

k) žalbe natjecatelja i sudačke odgovore 

l) popis grešaka sudaca te postavljača natjecateljskih smjerova (ukoliko je izjavljena 
žalba na njihov rad) 

m) popis svih sudaca 

n) popis svih osoba koje su sudjelovale u organizaciji natjecanja 

o) popis medicinskog osoblja 

(5) Vjerodostojnost ovog zapisnika potpisom potvrđuje predsjednik sudačkog žirija. Zapisnik 
je potrebno dostaviti IO HSPS-a najkasnije 3 radna dana nakon dana održavanja natjecanja. 
IO HSPS-a dostavit će zapisnik klubovima učesnicima u roku od osam (8) dana od primitka 
istog.  

 



 
 

 

PRVENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 

Članak 18. 

Prvenstvo Republike Hrvatske održavat će se svake godine za sve discipline iz članka 2. stavak 
1. 

 

Članak 19. 

Na Prvenstvu Republike Hrvatske nastupaju državljani Republike Hrvatske koji su članovi 
sportsko-penjačkih klubova članova HSPS-a s plaćenom klupskom licencom za tekuću godinu. 
Pravo nastupa utvrđuje se važećom iskaznicom HSPS-a za tekuću godinu,  registracijom 
sukladno članku 6., prijavom  sukladno članku 14. te valjanom liječničkom potvrdom. 

 

Članak 20. 

Prvenstvo Republike Hrvatske održava se u svim starosnim kategorijama sukladno članku 5. 

 

Članak 21. 

Zbrajanjem bodova, temeljem tablice iz članka 24. ovog Pravilnika, iz sve četiri discipline 
dobiva se poredak za ukupnog pojedinačnog pobjednika Prvenstva Republike Hrvatske u 
sportskom penjanju za tekuću godinu. Ukupnim pobjednikom može se proglasiti samo onaj 
natjecatelj koji je nastupio u sve četiri discipline. Proglašenje se vrši za svaku starosnu 
kategoriju sukladno članku 5. 

 

Članak 22. 

Proglašenje najuspješnijeg kluba na Prvenstvu Republike Hrvatske u sportskom penjanju vrši 
se zbrajanjem bodova 5 (pet) muških i 5(pet) ženskih najbolje plasiranih natjecatelja kluba po 
kategoriji. Bodovi se dodjeljuju kako je opisano u tablici iz članka 24. ovih Pravila. 

 

Članak 23. 

(1) Natjecanje ne smije početi prije 09:00 sati, osim uz prethodni dogovor s IO HSPS-a.  

(2) Izolacijska zona se otvara najkasnije 1 sat, a zatvara pola sata prije početka natjecanja.  

(3) Natjecanje za mlađe kategorije mora završiti najkasnije do 19:00 sati.  

(4) Izolacijska zona zatvara se najranije jedan 1 sat prije vremena početka penjanja prvog 
natjecatelja. 

 

 



 
 

 

Članak 24. 

Bodovanje za ukupnog pojedinačnog pobjednika i proglašenje najuspješnijeg kluba na 
Prvenstvu Republike Hrvatske u sportskom penjanju vrši se temeljem ove 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 

 

IZOLACIJSKA ZONA, TRANZICIJSKA (pripremna) ZONA 

Članak 25. 

(1) Izolacijska zone je prostor u kojem borave natjecatelji prije početka svog nastupa, a iz kojeg 
nije moguće vidjeti druge natjecatelje kako penju 

(2) U izolacijskoj zoni zabranjeno je imati bilo kakve elektroničke uređaje s ekranom te bilo 
kakve komunikacijske uređaje (mobiteli, tebleti…) ili na bilo koji način dobivati informacije 
o smjerovima koji će se penjati ili o penjanju drugih natjecatelja  

(3) Organizator je dužan na ulazu osigurati prostor za odlaganje uređaja iz stavka 2. ovog 
članka 

(4) Izolacijska zona mora biti opremljena stijenom za zagrijavanje minimalnih dimenzija 5m x 
3,75m 

(5) U slučaju održavanja dva kruga natjecanja u istom danu minimalni razmak između 
vremena završetka penjanja zadnjeg natjecatelja i vremena zatvaranja izolacijske zone 
mora biti dva (2) sata. 



 
 

 

(6) Po isteku vremena zatvaranja izolacijske zone, natjecatelji, klupski predstavnici i/ili treneri 
moraju ostati unutar zone. Izolacijsku zonu mogu napuštati bilo kada, ali se više u nju ne 
mogu vratiti te moraju napustiti natjecateljsku zonu, osim u slučajevima kada im tako 
dopusti predsjednik sudačkog žirija. 

(7) Kada su na snazi izolacijska pravila natjecatelji mogu imati isključivo informacije koje su 
prikupili tijekom gledanja smjera ili im ih je dao predsjednik sudačkog žirija odnosno sudac 
smjera. Natjecatelji smiju tijekom gledanja smjera raditi skice olovkom i papirom. 

(8) Natjecateljima je zabranjeno: 

a) dok se nalaze u natjecateljskom području tražiti informacije od osoba koje se 
nalaze izvan natjecateljskog područja, osim u slučaju da im to dopusti predsjednik 
sudačkog žirija i 

b) davati informacije o smjerovima natjecateljima koji još nisu nastupili. 

(9) Kršenje pravila ovog članka (Izolacijska pravila)kaznit će kaznom u skladu sa stavkom 1. 
članka 86. 

 

Članak 26. 

(1) Nakon što je natjecatelj pozvan da se pripremi i napusti izolacijsku zonu te se uputi prema 
tranzicijskoj (pripremnoj) zoni, može biti praćen isključivo od strane službenih osoba. 

(2) U pripremnoj zoni natjecatelj mora završiti sa svim potrebnim priprema kako bi odmah 
mogao započeti s penjanjem (oblačenje pojasa, obuvanje penjačica, navezivanje na uže,…). 

(3) Natjecatelj mora biti spreman napustiti pripremnu zonu i ući u natjecateljsku zonu na poziv 
službene osobe. Za svako nepotrebno odugovlačenje može biti kažnjen žutim kartonom 
od strane suca sukladno članku 82., a svako daljnje odugovlačenje bit će kažnjeno u skladu 
sa stavkom 2. članka 83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TEŽINSKO NATJECANJE 

OPĆENITO 

Članak 27. 

(1) Težinsko natjecanje održava se na umjetnim penjačkim stijenama minimalne visine 12 
metara. Održavanje natjecanja na manjim visinama od propisane odobrava IO HSPS-a te u 
iznimnim slučajevima predsjednik sudačkog žirija. 

 

(2) Težinsko natjecanje Prvenstva Hrvatske u sportskom penjanju za seniore sastoji je od dva 
kruga: 

a) kvalifikacija u kojima se penju dva različita smjera 

b) finala u kojem se penje jedan smjer 

(3) U slučaju da je natjecanje organizirano u dva kruga, u finalu vrijede izolacijska pravila 

(4) U slučaju nepredviđenih događaja predsjednik sudačkog žirija može otkazati završni krug 
natjecanja u kojem se slučaju rezultati iz prvog kruga natjecanja smatraju završnim 
rezultatima. 

(5) Težinska natjecanja za mlađe kategorije na Prvenstvu Hrvatske u sportskom penjanju 
sastoje se od jednog kruga u kojem se penju dva različita smjera.  

 

KONSTRUKCIJA 

Članak 28. 

(1) Umjetna stijena i hvatišta moraju zadovoljavati norme propisane u članku 11. 

(2) Umjetna stijena mora imati mogućnost postavljanja najmanje 4 smjera minimalne dužine 
od 15 metara i minimalne širine od 3 metra. Održavanje natjecanja na dimenzijama koje 
odstupaju od propisanih odobrava predsjednik sudačkog žirija. 

(3) Ako se kvalifikacije održavaju u dvije grupe, smjerovi obje grupe moraju biti sličnih 
karakteristika. 

 

SIGURNOST 

Članak 29. 

(1) Svi dijelovi tehničke opreme moraju biti u skladu sa člankom 11. stavak 3. 

(2) Svi smjerovi će se penjati u vodstvu osiguranjem odozdo (osim za mlađe cicibane – U8, 
cicibane – U10 i mlađe kadete – U12), dok se penjač mora samostalno ukopčavati u 
komplete. Za osiguravanje penjača koristi se jednostruko uže (single rope). Predsjednik 
sudačkog žirija odlučuje o učestalosti zamjene užeta. 

(3) Svaki smjer bit će postavljen na način da: 



 
 

 

a) izbjegne ozljeđivanje natjecatelja prilikom pada ili da natjecatelj prilikom pada 
ozlijedi ili omete drugog natjecatelja ili bilo kojeg sudionika natjecanja  

b) ne smije biti skokova prema dolje. 

(4) Predsjednik sudačkog žirija, u dogovoru s postavljačem smjera, može odlučiti: 

c) da uže bude ukopčano u prvi ( a po potrebi i drugi) komplet, 

d) da osiguravatelj dodatno osigurava(»spota«) natjecatelja prilikom ulaska u smjer, 
a prije ukapčanja prvog kompleta. 

 

Članak 30. 

(1) Sva međuosiguranja moraju biti opremljena kompletom koji se sastojati od: 

a) zatvorenog ovalnog karabinera (Maillon ovalni karabiner), 

b) neprekinute, tvornički zašivene gurtne odgovarajuće duljine (duljinu gurtne 
određuje postavljač smjera) i 

c) karabinera u kojeg se natjecatelji ukapčaju uže tijekom napredovanja, a orijentacija 
karabinera mora biti takva da se izbjegne poprečno opterećenje. 

(2) Strogo je zabranjeno: 

d) kraćenje ili podešavanje duljine gurtne vezivanjem čvora 

e) spajanje kompleta u nizu i 

f) korištenje užeta ili gurtni zatvorenih pomoću čvora. 

 

Članak 31. 

1) Svaki penjač mora nositi penjački pojas. Predsjednik sudačkog žirija može zabraniti 
nastup svakom natjecatelju ukoliko smatra da natjecatelj ima pojas koji nije u skladu 
sa člankom 12. stavkom 5. ili ako izgleda istrošeno, oštećeno i neispravno. 

2) Natjecatelj će na uže biti navezan čvorom „upletena osmica“ s osiguravajućim čvorom. 
Kategorije mlađih cicibana (U8), cicibana (U10) i mlađih kadeta (U12) bit će ukopčani 
u pojas sa dva karabinera s maticom koji su ukopčani u čvor „dvostruka osmica“ s 
osiguravajućim čvorom napravljen na užetu za osiguranje. 

3) Natjecateljima je zabranjeno korištenje i nošenje elektronskih, komunikacijskih 
uređaja tijekom gledanja smjera i tijekom penjanja. 

 

Članak 32. 

(1) Predsjednik sudačkog žirija, sudac i glavni postavljač smjerova prije svakog kruga 
natjecanja pregledat će sve smjerove kako bi se utvrdilo da isti zadovoljavaju sve 
sigurnosne standarde i mjere. 



 
 

 

(2) Predsjednik sudačkog žirija mora utvrditi da su sve spravice za osiguravanje u skladu sa 
člankom 33. stavkom 2. 

(3) Prije početka penjanja osiguravatelj je dužan provjeriti je li 

a) natjecateljev pojas ispravno postavljen i zategnut, 

b) čvor s kojim je natjecatelj navezan na uže u skladu sa stavkom 2. članka 31.  

c) uže pripremljeno (složeno) na način da je odmah spremno na upotrebu bez 
ometanja penjača. 

 

Članak 33. 

(1) Natjecatelje će osiguravati jedan osiguravatelj kojem će (ukoliko situacija dopušta) 
pomagati još jedna osoba.  

(2) Osiguravatelj će koristiti dinamičku spravicu za osiguranje te u svakom trenutku biti na 
oprezu i pratiti napredovanje natjecatelja kako bi osigurao: 

a) neometano napredovanje natjecatelja bilo prenapetim ili prelabavim užetom 

b) neometano ukapčanje u komplete, a u slučaju da je ukopčavanje neuspješno brzo 
uzimanje viška užeta 

c) zaustavljanje pada na siguran i dinamičan način 

d) da natjecatelj ne padne više nego li je potrebno  

e) da prilikom osiguravanja natjecatelja koji je pao istog ne izloži rubovima ili bilo 
kojem drugom dijelu stijene koji natjecatelja mogu ozlijediti. 

(3) U svakom trenutku osiguravatelj mora ostaviti dovoljno labavog užeta (»šlinge«). Svaka 
napetost užeta može se smatrati kao pomoć (ili ometanje) natjecatelju zbog čega sudac 
može proglasiti tehnički incident. 

(4) Svaki osiguravatelj mora biti osposobljen da osigurava na način prikladan za težinsko 
natjecanje. Predsjednik sudačkog žirija može narediti organizatoru da zamijeni 
osiguravatelja tijekom bilo kojeg dijela natjecanja. Zamijenjeni osiguravatelj ne smije više 
osiguravati tijekom natjecanja. 

(5) Nakon ukapčanja zadnjeg kompleta (sidrišta) ili nakon pada, osiguravatelj će spustiti 
natjecatelja na siguran način. 

(6) Dok natjecatelj odvezuje uže sa svojeg pojasa, osiguravatelj mora izvući uže što brže može 
a da ne poremeti komplete. Odgovornost osiguravatelja je da natjecatelj napusti zonu 
penjanja što je prije moguće. 

 

 

 

 



 
 

 

BODOVANJE I MJERENJE VREMENA 

Članak 34. 

Sudac svakog smjera bit će: 

a) za kvalifikacije osoba s titulom suca 

b) za finale osoba s titulom glavnog suca. 

 

Članak 35. 

(1) Natjecatelji će na svakom smjeru biti bodovani, padajućim redoslijedom, na slijedeći način 

a) Svaki natjecatelj koji s uspjehom savlada smjer u skladu sa stavkom 2.a) članka 43. 
bit će bodovan s oznakom TOP 

b) Svakom natjecatelju koji je pao ili mu je napredovanje prekinuto, bit će zabilježeno 
najdalje hvatište koje je držao ili koristio u skladu sa stavcima 2. i 3. ovog članka. 

(2) Način bodovanja: 

a) bodovat će se svako hvatište koje odredi glavni postavljač smjera,  

b) hvatišta koja se boduju će, na skici smjera koju koristi sudac, biti označena brojem 
bodova u nizu prateći liniju smjera koju je zamislio postavljač smjera, 

c) samo hvatišta koja natjecatelj koristi rukom bit će bodovana, 

d) osim hvatišta i dijelovi stijene koji se smiju koristiti za penjanje mogu biti bodovani, 

(3) U svrhu bodovanja: 

a) hvatište će se smatrati »kontroliranim« ukoliko ga natjecatelj koristi kako bi 
postigao stabilan (kontroliran) položaj. Broj hvatišta ujedno označava i broj bodova 
koje natjecatelj dobiva ukoliko je dotično hvatište imao »kontrolirano« i 

b) hvatište s kojeg je natjecatelj napravio kontrolirani legitiman pokret sa svrhom 
napredovanja smatrat će se »korištenim« te će se u slučaju pada bodovati sa 
sufiksom »+«. »Korišteno« hvatište nosi više bodova od »kontroliranog« hvatišta. 

c) ako natjecatelj koristi dio stijene, reljefa na stijeni ili hvatište koje na skici smjera 
nije označeno za bodovanje, sudac smjera i glavni postavljač smjera mogu odlučiti 
kako će bodovati to hvatište  

(4) Ako natjecatelj ne nastupi u 

a) oba kvalifikacijska kruga (smjera), neće imati plasman 

b) u jednom kvalifikacijskom krugu (smjeru) ili u finalu (polufinalu) bit će plasiran kao 
zadnji u tom krugu 

(5) Ako dva ili više natjecatelja budu imala isti broj bodova za dobivanje poretka će se koristit 
će se bodovi iz prethodnog kruga natjecanja. Izjednačeni natjecatelji bit će plasirani, u 



 
 

 

odnosnu jedan na drugog, prema bodovima iz prijašnjeg kruga osim u slučaju da se 
natjecanje u kvalifikacijama održavalo u dvije grupe. 

(6) U slučaju izjednačenosti i nakon postupka rangiranja unazad: 

a) ukoliko su u finalu izjednačena prva tri natjecatelja u obzir će se uzimati vrijeme 
penjanja (brže je bolje). U slučaju izjednačenog vremena natjecatelji će se plasirati 
jednako. 

b) ukoliko su izjednačeni natjecatelji izvan poretka osvajača medalja, neće se vršiti 
daljnji postupak i natjecatelji će biti plasirati jednako 

(7) Plasiranje u kvalifikacijama vršit će se na sljedeći način 

a) ukoliko svaki natjecatelj ima drugačiji broj bodova plasirat će se prema osvojenom 
mjestu (1 bod za prvo mjesto, dva za drugo,…) 

b) ukoliko dva ili više natjecatelja imaju isti broj bodova plasirat će se prema 
prosječnom broju bodova 

c) U slučaju četiri izjednačena natjecatelja na drugom mjestu svaki će dobiti 3,5 
bodova 

(2 + 3 + 4 + 5)

4
=
14

4
= 3,5 

 

(8) U kvalifikacijskog grupi bodovanje će se vršiti uzlazno, koristeći sljedeću formulu: 

𝑈𝐵 = √𝑅1 × 𝑅2 
 
UB - Ukupni bodovi 
R1 – Bodovi iz prvog kvalifikacijskog kruga u skladu sa stavkom 7. ovog članka 
R2 – Bodovi iz drugog kvalifikacijskog kruga u skladu sa stavkom 7. ovog članka 

 

(9) Bodovanje iz stavka 7. i 8. ovog članka vrši se na točnost od dvije decimale. 

(10) Ako se kvalifikacije odvijaju u dvije grupe, sveukupni poredak dobit će spajanjem 
poredaka obiju grupa. Ne uzimajući broj bodova u obzir već osvojeno mjesto unutar svoje 
grupe. (Primjerice prvi natjecatelj iz prve skupine i prvi natjecatelj iz druge skupine bit će 
izjednačeni na prvom mjestu.) 

 

Članak 36. 

(1) Vrijeme penjanja smatra se period između početka penjanja i uspješnog ukapčanja u zadnji 
komplet (sidrište) odnosno pada. 

(2) Vrijeme penjanja mjeri se digitalnom ručnom štopericom. 



 
 

 

(3) Sudac smjera ili pomoćna osoba mjeritelj vremena, mjeri i bilježi vrijeme penjanja za 
svakog natjecatelja. Mjeritelju nije mu dozvoljeno pokazivati štopericu niti raspravljati o 
izmjerenim vremenima. 

(4) Period koji se mjeri i bilježi je između: 

a) početka penjanja natjecatelja, kako je definirano člankom stavkom 1. članka 43. i 

b) kraja penjanja bilo da je natjecatelj 

a. ukopčao zadnji komplet (sidrište) 

b. pao 

c) vrijeme penjanja se mjeri na preciznost jedne sekunde, u slučaju da izmjereni 
period nije točan u sekundu, zaokružuje se na nižu vrijednost 

 

Članak 37. 

(1) U finale ulazi 8 (osam) najbolje plasiranih natjecatelja iz kvalifikacija. 

(2) U slučaju izjednačenog rezultata u kvalifikacijama, u finalu mogu nastupiti i više od 8 
(osam) natjecatelja, tj. u finale ulaze svi na i iznad 8. mjesta. 

(3) U slučaju održavanja kvalifikacija u dvije grupe u finale napreduju četiri prvo plasirana iz 
svake grupe, odnosno više u slučaju iz stavka 2. ovog članka. 

 

NATJECANJA 

Članak 38. 

(1) Kvalifikacije u svakoj kategoriji održavaju se na dva (2) različita smjera s natjecateljima u 
jednoj (1) grupi. U slučaju većeg broja natjecatelja potrebe organizacije dvije kvalifikacijske 
grupe potrebno je postaviti četiri (4) različita smjera, dva (2) za svaku kvalifikacijsku grupu. 

(2) Izuzev u slučajevima žalbe i tehničkog incidenta svaki natjecatelj ima pravo na jedan (1) 
pokušaj na svakom od dva (2) kvalifikacijska smjera. 

(3) Svaki penjač ima šest (6) minuta za penjanje svakog kvalifikacijskog smjera. 

(4) Startni redoslijed u kvalifikacijama definiran je stavkom 1. a) i b) članka 40. ukoliko se 
kvalifikacijski smjerovi penju istovremeno ili jedan za drugim. U svakom slučaju natjecatelji 
imaju pravo na pedeset (50) minuta odmora između završetka pokušaja prvog smjera i 
početka pokušaja drugog smjera. 

 

 

 

 



 
 

 

Članak 39. 

(1) Broj smjerova u finalu definiran je stavkom 2. članka 27.  

(2) Izuzev u slučajevima žalbe i tehničkog incidenta svaki natjecatelj ima pravo na jedan (1) 
pokušaj finalnom (polufinalnom) smjeru. 

(3) Svaki penjač ima šest (6) minuta za penjanje finalnog (polufinalnog) smjera. 

(4) Startni redoslijed u finalu definiran je stavkom 1. c) i d) članka 40. 

(5) Finalno (polufinalno) natjecanje ne smije trajati dulje od devedeset (90) minuta. 

 

STARTNI REDOSLIJED 

Članak 40. 

(1) Sastavljanje startne liste: 

a) kvalifikacije – slučajni odabir startnih brojeva natjecatelja za prvi smjer 

b) kvalifikacije – drugi smjer, prvi starta natjecatelj koji je u prvom smjeru startao u 
sredini (npr. u slučaju 21 natjecatelja, natjecatelj koji je startao 1. u prvom smjeru 
starta 11. u drugom) 

c) finale (polufinale) – odabrani broj finalista (polufinalista) se slaže suprotno od 
poretka u polufinalu (kvalifikacijama) - zadnji nastupa natjecatelj koji je zauzeo prvo 
mjesto 

d) finale – u slučaju izjednačenog rezultata u kvalifikacijama prvi starta natjecatelj s 
manjim startnim brojem 

 

GLEDANJE SMJERA 

Članak 41. 

(1) Sat vremena prije početka kvalifikacija bit će započeta video projekcija demonstracije 
svakog smjera u zoni za zagrijavanje. Svaki smjer mora biti prikazivan na zasebnom ekranu. 

(2) U slučaju da video projekcija nije moguća 30 minuta prije početka natjecanja potrebno je 
izvršiti demonstraciju svakog smjera. Ako je moguće demonstraciju za natjecateljice vrši 
penjačica, a za muške natjecatelje penjač. 

(3) Svi natjecatelji gledaju smjer tik prije početka finala (polufinala). Vrijeme gledanja 
određuje predsjednik sudačkog žirija u dogovoru s glavnim postavljačem smjera, a koje ne 
može biti dulje od šest (6) minuta za svaki smjer. Treneri i ostali predstavnici klubova ne 
mogu pratiti natjecatelje tijekom gledanja smjera. Tijekom gledanja smjera važe izolacijska 
pravila. Prilikom gledanja smjera natjecatelji se moraju nalaziti u prostoru gledanja smjera 
koje odredi predsjednik sudačkog žirija te se ne smiju penjati na stijenu ili stajati na 
opremu ili namještaj. U slučaju nejasnoća mogu tražiti pomoć od suca smjera. 



 
 

 

(4) Natjecatelji smiju dodirivati sva hvatišta koja mogu dosegnutu s obje noge na tlu. 
Natjecateljima je dopuštena upotreba dalekozora i crtanje skica na papiru. Sva ostala 
sredstva i načini snimanja i gledanja su zabranjena. 

(5) Po završetku vremena gledanja smjera svi natjecatelji će se uputiti u izolacijsku zonu, osim 
prvog natjecatelja koji se može uputiti u tranzitnu zonu. Svako otezanje kažnjava se žutim 
kartonom dok svako daljnje otezanje kaznit će se temeljem stavka 2. članka 83. 

(6) Glavni postavljač i Predsjednik sudačkog žirija definiraju skicu smjera s oznakama 
bodovanja hvatišta. Nakon gledanja smjera organizator mora za službene predstavnike 
klubova osigurati skicu finalnog (polufinalnog) smjera s oznakama bodova za svako 
hvatište ili mora skicu staviti na mjesto van natjecateljske zone a dostupno svim službenim 
predstavnicima klubova, a isti ne mogu više ulaziti u natjecateljsku zonu 

 

Članak 42. 

Svaki natjecatelj ima pravo na četrdeset (40) sekundi gledanja smjera počevši od izlaska iz 
tranzitne zone i nije dio vremena određenog za penjanje smjera. U slučaju da natjecatelj ne 
počne s penjanjem unutar navedenih četrdeset (40) sekundi bit će mu naređeno da započne 
s pokušajem odmah, a sudac počinje s mjerenjem vremena za penjanje, tj. počinje teći vrijeme 
od 6 minuta za penjanje. Svako daljnje odgađanje početka penjanja kaznit će se temeljem 
stavka 2. članka 83. 

 

USPON 

Članak 43. 

(1) Uspon se smatra započetim te počinje mjerenje vremena uspona nakon što se svi dijelovi 
tijela penjača odvoje od tla ili prođe 40 sekundi dozvoljenih za započinjanje uspona (članak 
42.).  

Tijekom pokušaja uspona natjecatelj: 

a) mora redom ukopčavati uže u komplete (prvi komplet može ukopčati s poda), 

 natjecatelj uvijek može iskopčati pa ukopčati zadnje ukopčani komplet 

 mora popraviti z-ukapčanje (z-clip), a u tu svrhu dopušteno mu je iskapčanje i 
ponovno ukapčanje kompleta te otpenjavanje.  

 nakon ispravaka kompleti moraju biti pravilno ukopčani. 

b) ne smije: 

 koristiti dio stijene, hvatišta, volumena koji su izdvojeni neprekinutom crnom 
trakom i nalaze se izvan  zone stijene koja se koristi za penjanje 

 koristiti otvore za vijke na stijeni namijenjene za pričvršćivanje hvatišta, izuzev 
otvora za vijke na hvatištima 

 koristiti otvorene bočne ili vršne rubove stijene 



 
 

 

 koristiti, u svrhu napredovanja, komplete, pločice ili vijke 

 koristiti bilo koja druga pomagala za napredovanje 

(2) Uspon je završen kad: 

a) natjecatelj ukopča zadnju točku osiguranja u smjeru (TOP) u zadanom vremenu 
penjanja 

b) natjecatelj padne 

c) sudac prekine uspon natjecatelja 

(3) Sudac smjera će prekinuti uspon natjecatelja ako 

a) natjecatelj, nakon početka uspona, bilo kojim dijelom tijela dotakne pod 

b) natjecatelj nije u legitimnoj poziciji ili bi nastavak uspona bio opasan za natjecatelja 

c) istekne mu zadano vrijeme penjanja 

d) nastupi tehnički incident 

(4) Predsjednik sudačkog žirija i postavljač smjera mogu odrediti krajnje hvatište s kojeg se 
mora izvršiti ukapčanje određenog međuosiguranja. U ovom slučaju svi natjecatelji moraju 
biti obavješteni o takvim hvatištima prije samog početka natjecanja te ista moraju biti 
jasno označena i napomenuta od strane suca tijekom gledanja smjera. 

(5) Natjecatelj nije u legitimnoj poziciji ako 

a) ne penje u skladu stavka 1. ovog članka  

b) je preskočio ukapčanje i ukopčao sljedeće  

c) je došao do hvatišta, prošavši neukopčani komplet, sa kojeg više nije moguće 
ukapčanje prema mišljenu postavljača smjera 

d) prođe hvatište označeno kao „hvatište obveznog ukapčanja“ tj. ne drži ga više ni 
jednom rukom, a nije ukopčao obvezni komplet 

(6) Natjecatelj u svakom trenutku može od suca smjera zatražiti informaciju o preostalom 
vremenu penjanja što mu je isti dužan dati 

(7) Odbijanje sudačkih uputa rezultirat će kaznom temeljem stavkom 1. članka 84. 

 

Članak 44. 

Učestalost čišćenja hvatišta na svakom smjeru određuje predsjednik sudačkog žirija u 
dogovoru s glavnim postavljačem. Učestalost čišćenja hvatišta mora biti ravnomjerno 
raspoređeno ovisno o broju natjecatelja, a najmanje svakih dvadeset (20) natjecatelja. 
Učestalost mora biti naznačena na startnoj listi koja se nalazi u izolacijskoj zoni. Natjecateljima 
je zabranjeno samostalno čišćenje hvatišta tijekom njihovog nastupa. 

 



 
 

 

TEHNIČKI INCIDENT 

Članak 45. 

(1) U smislu ovog pravilnika tehničkim incidentom se smatra svaka pojava koja može dovesti 
u bolji ili lošiji položaj natjecatelja u odnosu na druge natjecatelje, a koja nije nastala 
djelovanjem samog natjecatelja, posebno: 

a) oštećeno, puknuto ili olabavljeno hvatište 

b) nepravilno orijentirani komplet ili karabiner 

c) prenategnuto uže koje može pomoći ili zasmetati natjecatelju 

(2) Predsjednik sudačkog žirija, po potrebi u suglasnosti s postavljačem smjera, može potvrditi 
ili odbaciti tehnički incident. 

(3) U slučaju nastupanja tehničkog incidenta 

a) ukoliko je natjecatelj u nelegitimnom položaju, natjecateljev uspon bit će prekinut. 
Sudac će donijeti trenutačnu odluku i dopustiti natjecatelju ponovni uspon. 

b) ukoliko je natjecatelj u legitimnom položaju 

− u slučaju proglašenja tehničkog incidenta od strane suca, natjecatelj može 
izabrati želi li dalje nastaviti penjati. U slučaju nastavka uspona, naknadno nije 
moguće proglasiti tehnički incident niti su dopuštene žalbe vezane uz taj 
tehnički incident. 

− u slučaju proglašenja tehničkog incidenta od strane natjecatelja, natjecatelj 
mora definirati prirodu istog te u dogovoru sa sucem može nastaviti ili prekinuti 
uspon. U slučaju nastavka uspona, naknadno nije moguće proglasiti tehnički 
incident niti su dopuštene žalbe vezane uz taj tehnički incident. 

(4) U slučaju natjecateljevog pada i tvrdnje kako je tehnički incident uzrokovao pad, dotični 
natjecatelj bit će ispraćen u tranzitnu zonu gdje će se nalaziti do okončanja istrage o 
utemeljenosti njegove tvrdnje i u slučaju potvrde. Tranzitna zona je ujedno i mjesto gdje 
će natjecatelj provesti vrijeme odmora. Natjecatelju nije dopuštena komunikacija ni sa 
kim, osim sa sucima i osobljem organizatora.  

(5) U slučaju da natjecatelj 

a) prestane s usponom ili mu je uspon prekinut u skladu sa stavkom 3. ovog članka;  

b) ili mu je tehnički incident potvrđen kako je opisano stavkom 4. ovog članka 

dotični natjecatelj ima pravo na ponovni pokušaj nakon vremena odmora koji se određuje 
prema broju dohvaćenih hvatišta principom jedno (1) hvatište jedna (1) minuta s 
maksimalnom vremenom odmora od 20 minuta. 

(6) Predsjednik sudačkog žirija donosi odluku o vremenu ponovnog starta natjecatelja, 
odnosno njegovom novom startnom mjestu na startnoj listi. O odluci će biti obaviješteni i 
svi natjecatelji koji još nisu započeli uspon. 



 
 

 

(7) U slučaju kada je natjecatelj, zbog kojeg je proglašen tehnički incident, startao zadnji, a 
postignutim rezultatom do tehničkog incidenta, zauzima prvo mjesto u dotičnom krugu 
natjecanja, natjecatelju neće biti dozvoljen ponovni start. 

(8) Ako u slučaju tehničkog incidenta dotični natjecatelj 

a) nastavi s penjanjem pod uvjetima opisanim u stavku 3. a) ovog članka, rezultati 
navedenog pokušaja neće se mijenjati 

b) ima pravo na dodatni pokušaj opisan u stavku 5. ovog članka, a računa mu se bolji 
rezultat. 

 

UPOTREBA VIDEO ZAPISA 

Članak 46. 

(1) Svi pokušaji svakog natjecatelja moraju biti snimljeni. 

(2) Službeno snimanje vršit će se 

a) minimalno 1 (jednom) kamerom po smjeru za kvalifikacije 

b) minimalno s 2 (dvije) kamere po smjeru za ostale krugove natjecanja 

c) na način da je snimljen uspon od početka do kraja. 

(3) Prije početka snimanja sudac će objasniti postupak snimanja snimatelju. Predsjednik 
sudačkog žirija u dogovoru sa sucima dogovorit će poziciju kamere. 

(4) Sustav za pregledavanje snimke u slučaju bilo koje vrste incidenta mora biti smješten tako 
da suci imaju neometan pristup, a da se izbjegne da neovlaštene osobe vide snimku ili 
mogu ćuti raspravu sudaca. 

(5) Službene snimke mogu biti korištene za utvrđivanje načina na koji je natjecatelj držao 
hvatište (korišteno/kontrolirano). 

(6) U slučaju da se sudac odluči da naknadno pogleda službenu snimku prije donošenja odluke, 
sudac će dopustiti natjecatelju da završi uspon u skladu s pravilima ovog Pravilnika. Po 
završetku uspona sudac će bez zadrške upoznati natjecatelja sa svojom odlukom te da će 
se odluka donijeti nakon pregledavanja snimke. 

(7) Odluke sudaca i žalbe mogu se temeljiti jedino na video zapisima 

a) službenih snimatelja  

b) snimkama učinjenim od strane snimatelja koji su snimku radili za potrebe 
prijenosa, ako tako odluči predsjednik sudačkog žirija 

(8) Po završetku svakog kruga natjecanja svi videozapisi moraju biti dostupni predsjedniku 
sudačkog žirija. 

(9) Odluku o mogućnosti odstupanja od uvjeta propisanih stavkom 2. ovog članka donosi IO 
HSPS-a ili Predsjednik sudačkog žirija. 

 



 
 

 

ŽALBE 

Članak 47. 

(1) Žalbe se predaju pismenim putem osim u slučaju iz stavka 3. ovog članka 

a) od strane službenog predstavnika kluba 

b) od strane punoljetnog natjecatelja ako nije prijavljen službeni predstavnik kluba 

(2) Žalba na sigurnost penjača, ako se smatra da je sigurnost penjača ugrožena, može biti 
podnesena ukoliko je potpisana od strane predstavnika najmanje tri (3) kluba. Predsjednik 
sudačkog žirija će odlučiti o utemeljenosti žalbe i po potrebi poduzeti određene mjere u 
vezi žalbe. 

(3) U slučaju da žalba zahtijeva prekid natjecateljeva uspona ista mora biti podnesena odmah 
ili prije starta slijedećeg natjecatelja. U slučaju ovakve žalbe dotičnog natjecatelja tretirat 
će se kao da je proglašen tehnički incident definiran stavcima 5. i 7. članka 45. 

(4) Žalbe koje se odnosne na bodovanje predaju se predsjedniku sudačkog žirija pismenim 
putem  

a) za kvalifikacije – najkasnije 5 (pet) minuta nakon objave službenih rezultata, 

b) za finale – odmah po objavi neslužbenih rezultata 

(5) Predsjednik sudačkog žirija ili tehnički delegat u slučaju da je predsjednik sudačkog žirija 
predmet žalbe, mora odmah pristupiti rješavanju žalbe. Žalbe se moraju rješavati 
nepristrano, imajući u vidu raspored natjecanja te koristeći sve raspoložive resurse. 

(6) Žalba može biti 

a) usvojena 

b) odbijena ukoliko nije utemeljena 

c) odbačena ukoliko je predana izvan vremenskog roka ili od strane neovlaštene 
osobe 

(7) Odluka predsjednika sudačkog žirija (tehničkog delegata) je konačna i ne može biti 
predmet daljnjih žalbi. Odluka mora biti dostavljena pismenim putem osobi koja je žalbu 
podnijela. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BOULDER NATJECANJA 

OPĆENITO 

Članak 48. 

(1) Natjecanje u disciplini boulder sastoji se od niza kratkih smjerova.  

(2) Smjerovi se penju bez osiguranja užetom, na umjetnoj stijeni, a penjač je kod pada 
osiguran strunjačom. 

(3) Natjecanje se sastoji od tri kruga:  

a) Kvalifikacije (5 smjerova) 

b) polufinale (4 smjera) 

c) finale (4 smjera) 

(4) Organizator može organizirati natjecanje i u dva kruga: 

a) kvalifikacije (5 -6 smjerova)  

b) finale 3-4 smjera 

(5) Za mlađe uzrasne kategorije natjecanje se može održati u jednom krugu (boulder jam) 

(6) U iznimnim slučajevima predsjednik sudačkog žirija može 

a) otkazati jedan smjer po krugu 

b) otkazati krug natjecanja, u kojem slučaju rezultati održanih krugova određuju 
pobjednika 

(7) U slučaju da se natjecanje sastoji od dva ili tri kruga, polufinale/finale se odvija po 
izolacijskim pravilima opisanim člankom 25. 

Članak 49. 

(1) U slučaju da natjecanje organizirano u tri kruga (kao stavku 3. članka 48.): 

a) vrijeme penjanja za kvalifikacije je 5 (pet )minuta po smjeru 

b) vrijeme penjanja za polufinale i finale je 4 (četiri) minute po smjeru 

c) broj pokušaja po smjeru nije ograničen 

(2) U slučaju da natjecanje organizirano u dva kruga (kao u stavku 4. članka 48.) 

a) vrijeme penjanja za kvalifikacije je 5 (pet )minuta po smjeru 

b) vrijeme penjanja za finale je 4 (četiri) minute po smjeru  

c) broj pokušaja po smjeru nije ograničen 

(3) U slučaju da natjecanje organizirano u jednom krugu (kao u stavku 5. članka 48.) 

a) vrijeme penjanja minimalno iznosi 90 (devedeset) minuta, a maksimalno 120 (sto i 
dvadeset) minuta 



 
 

 

b) vrijeme za pokušaj ograničeno je na 2 (dvije) minute mjereno od zauzimanja 
startne pozicije definirano člankom 58. stavak 1.a) pa  do kraja penjanja definirano 
stavkom 2. članka 58. 

(4) Ako je natjecanje organizirano u više od jednog kruga u danu, pauza između krugova mora 
biti minimalno 2 (dva) sata 

(5) U slučaju da je natjecanje organizirano kao »boulder jam« (neovisno o krugu) 

a) mora biti postavljeno 8 (osam) do 10 (deset) smjerova 

b) natjecatelji penju smjerove po slobodnom odabiru i slobodnim redoslijedom 

c) 40 (četrdeset) sekundi nakon što ga sudac prozove natjecatelj mora zauzeti startnu 
poziciju 

d) u slučaju neuspješnog pokušaja natjecatelj staje na kraj reda ili ide na drugi smjer 

e) broj pokušaja po smjeru nije ograničen, osim ako glavni postavljač ne odredi 
drukčije 

 

Članak 50. 

(1) Natjecatelj kod prijave dobiva list s ispisanim imenom i prezimenom, startnim brojem, 
kategorijom te tablicom smjerova  

(2) Prijavni list natjecatelj predaje sucu smjera koji želi penjati, sudac bilježi ostvareni rezultat 
te potpisuje list 

(3) Po završetku kruga penjanja listić s rezultatima natjecatelj predaje sucu smjera na kojem 
se zatekne ili predsjedniku sudačkog žirija 

 

SMJEROVI 

Članak 51. 

(1) Svaki smjer mora imati jasno označenu start poziciju na način da: 

a) mora imati označeno hvatište / hvatišta za obje ruke 

b) označeno nožište / nožišta za obje noge 

c) se ne koristiti prazno neoznačeno područje stijene za start i da ne smije biti 
posebno označena pozicija za lijevu i desnu ruku 

(2) Svaki smjer mora imati jasno označenu zonu (bonus hvatište). Za zonu mora biti odabrano 
hvatište koje će odrediti razliku u sposobnostima natjecatelja tj. tako da napravi razliku u 
plasmanu. 

(3) Svaki smjer mora imati jasno označeno završno hvatište (TOP) koje može biti: 

a) hvatište,  



 
 

 

b) ili  označeni dio stijene koji se može dirati s obje ruke 

(4) Najveći broj hvatišta ne smije biti veći od 12 (dvanaest), a prosječno bi trebalo biti 4 (četiri) 
do 8 (osam) hvatišta po smjeru 

 

Članak 52. 

Kod svakog smjera: 

a) startna pozicija mora biti označena (sukladno stavku 1. članka 51.) istom bojom 
kao i završno hvatište (TOP), a ZONA mora biti označena drugom bojom 

b) Granice smjera i dijelovi stijene koji se ne smiju koristiti moraju biti jasno 
označeni crnom trakom (ili u slučaju tamne ploče trakom uočljive boje). 

c) Svi smjerovi moraju biti označeni na identičan način 

d) Objašnjenje oznaka mora biti istaknuto u zoni zagrijavanja ili izolacijskoj zoni 

 

SIGURNOST 

Članak 53. 

(1) Svaki smjer mora biti dizajniran na način: 

a) da visina smjera nije više od 3 (tri) metra, mjereno od strunjača pa do najnižeg 
dijela tijela natjecatelja kad drži TOP s obje ruke.  

b) da se izbjegne opasnost ozljeđivanja natjecatelja osobno ili ozljeđivanja i ometanja 
drugih natjecatelja 

c) smjer ne smije imati skokove prema dolje 

(2) Svi smjerovi moraju biti osigurani strunjačama. Glavni postavljač smjerova je odgovoran 
za postavljanje dovoljnog broja strunjača i mora prilagoditi smjerove i broj smjerova 
raspoloživim strunjačama koje je osigurao organizator 

(3) Ako su strunjače spojene, spoj se mora zaštiti na način da se spriječi pad penjača između 
strunjača 

(4) Predsjednik sudačkog žirija i glavni postavljač smjerova moraju provjeriti svaki smjer i 
strunjače za osiguranje natjecatelja prije starta svakog kruga natjecanja. Odnosno glavni 
sudac i glavni postavljač moraju provjeriti da su ispunjeni svi uvjeti iz stavka 1. i 2. ovog 
članka. 

(5) Natjecateljima nije dozvoljeno korištenje bilo kakvih audio uređaja tijekom gledanja 
smjerova ili penjanja 

 

 

 



 
 

 

SUĐENJE, BODOVANJE i MJERENJE VREMENA 

Članak 54. 

(1) Svakom smjeru bit će dodijeljen minimalno jedan sudac smjera koji mora biti sudac s 
licencom ili mora položiti ispit kod Predsjednika sudačkog žirija prema članku 8. stavak 5. 

(2) Finale može suditi samo sudac koji ima važeću licencu glavnog suca. 

 

Članak 55. 

(1) Sudac će za svakog natjecatelja bilježiti: 

a) broj pokušaja natjecatelja potrebnih da dosegne ZONU u skladu sa stavkom 3. ovog 
članka. 

b) broj pokušaja natjecatelja potrebnih da dosegne TOP (vrh smjera) u skladu sa 
stavkom 4. ovog članka. 

c) broj neuspješnih pokušaja 

(2) Pokušaj će se brojiti  

a) svaki put kad natjecatelj pravilno ili nepravilno uđe u smjer u skladu sa stavkom 1. 
članka 58. 

b) dira nogama ili rukama bilo koje hvatište koje nije označeno za start poziciju ili se 
ne koristi za blokiranje dijela startnih hvatišta 

c) radi bilo kakve oznake na stijeni ili hvatištima 

(3) ZONA će se bodovati ako natjecatelj rukom kontrolira ili koristi hvatište označeno kao 
zona. Zona će se bodovati i u slučaju ako natjecatelj nije rukom kontrolirao ili koristio zonu, 
ali je popeo smjer do vrha (TOP-a) i TOP mu je priznat u skladu sa stavkom 4. ovog članka. 

(4) Vrh smjera (TOP) će biti priznat ako natjecatelj kontrolirano zadrži sa obje ruke hvatište ili 
dio stijene označen kao vrh smjera (TOP), a sudac mu je to potvrdio sa „OK“. Ako penjač 
nije u mogućnosti pogledati suca, ne čuje ga zbog buke, treba kontrolirano zadržati TOP 
poziciju oko 3 (tri) sekunde. 

 

Članak 56. 

(1) U slučaju da je krug organiziran kao „boulder jam“: 

a) vrijeme za penjanje od 90-120min teče na ekranu ili na mjestu koje je uvijek vidljivo 
natjecateljima 

b) vrijeme pokušaja (2 minute) mijeri sudac na smjeru ili njegov pomoćnik s tim da 
upozori natjecatelja kad mu teče zadnja minuta 

(2) U finalu: 

a) vrijeme za penjanje mora uvijek biti vidljivo natjecatelju 



 
 

 

b) natjecatelj dolazi do smjera, ali mora biti okrenut prema sucu, tek kad mu sudac da 
znak da se može okrenuti i početi s penjanjem, počinje teći i vrijeme penjanja 

c) sudac ili jasan zvučni signal upozorava natjecatelja kad mu teče zadnja minuta 

d) sudac ili jasan zvučni signal objavljuje istek vremena za penjanje 

(3) Kod superfinala prema stavku 5. članka 59. vrijeme se mjeri štopericom i zaokružuje se na 
sekundu.  

 

GLEDANJE SMJEROVA 

Članak 57. 

(1) U kvalifikacijama i polufinalu vrijeme gledanja smjerova je uključeno u vrijeme za penjanje 
tj. nema dodatnog vremena za gledanje smjerova. 

(2) U finalu je grupno gledanje smjerova u trajanju od 2 (dvije) minute po smjeru. 

(3) Za vrijeme gledanja smjerova natjecatelji smiju dirati samo startna hvatišta/nožišta i 
„bloker grifove“ koji se koriste za blokiranje određenih dijelova startnih grifova. 

(4) Za vrijeme gledanja smjerova natjecatelji ne smiju komunicirati ni s kim izvan zone 
gledanja smjera. 

(5) Nakon gledanja smjerova u finalu, natjecatelji idu u izolacijsku zonu i vrijede pravila 
izolacijske zone opisana člankom 25. 

 

PENJANJE 

Članak 58. 

(1) Start 

a) pokušaj je počeo kad je svaki dio natjecateljevog tijela napustio tlo tj. strunjaču 

b) natjecatelj mora zauzeti stabilnu startnu poziciju s obje ruke i obje noge na startnim 
hvatištima/nožištima prije nego uradi bilo koji dalji pokret. Natjecatelj može dirati 
ili koristiti bilo koji bio stijene te „bloker grifove“ kako bi zauzeo stabilnu startnu 
poziciju 

c) ako natjecatelj ne može dohvatiti startna hvatišta, mora mu se dozvoliti da skoči 
kako bi ih uhvatio 

(2) Kraj pokušaja 

a) penjač je popeo smjer tj. zadržao TOP sukladno stavku 4. članka 55. 

b) penjač nije popeo smjer 

c) penjač se našao u nelegitimnoj poziciji 

 nije startao sukladno stavku 1. ovog članka 



 
 

 

 dirao je dio stijene van označenih granica smjera 

d) isteklo mu je vrijeme za pokušaj u skladu sa stavcima 1., 2. i 5. članka 49. 

 

POREDAK 

Članak 59. 

(1) Natjecatelji će biti rangirani nakon svakog kruga po sljedećim kriterijima: 

a) broj postignutih TOP-ova u padajućem nizu 

b) broj postignutih ZONA u padajućem nizu 

c) broj pokušaja do TOP-a u rastućem nizu 

d) broj pokušaja do ZONE u rastućem nizu  

 

Primjer: 

Plasman TOP ZONA TOP/pokušaj ZONA/pokušaj 

1. 4  4 5 4 

2. 4 4 5 5 

3. 3 4 6 5 

4. 3 3 4 3 

5. 3 3 4 4 

 

(2) Ako su natjecatelji izjednačeni na nekom od prva tri mjesta u finalu, gledat će se rezultati 
iz prethodnih krugova, ako su i dalje izjednačeni  

e) gledat će se broj TOP-ova koje je natjecatelj popeo iz 1. pokušaja, zatim broj TOP-
ova iz 2. pokušaja… 

f) ako su i dalje izjednačeni, gledat će se broj ZONA koje je natjecatelj popeo iz 1. 
pokušaja, zatim broj ZONA  iz 2. pokušaja… 

g) ako i dalje postoji izjednačen rezultat na prva tri mjesta, održat će se superfinale 
sukladno stavku 4. ovog članka. 

(3) Ako se natjecanje odvija u jednom krugu (mlađe kategorije), a natjecatelji su izjednačeni 
na nekom od prva tri mjesta, rangirat će se prema stavku 2. a) i b) ovog članka, ako su i 
dalje izjednačeni, održat će se za njih superfinale sukladno stavku 4. ovog članka. 



 
 

 

(4) Superfinale će se održati na način da će izjednačeni natjecatelji penjati dodatan smjer, ali 
po težinskom (LEAD) bodovanju. A to znači da će imati jedan pokušaj, mjerit će im se 
vrijeme i brojiti hvatišta po pravilima težinskog (LEAD) natjecanja sukladno članku 35. 
stavak 2. i stavak 3. 

(5) Kod superfinala primjenjuju se pravila izolacijske zone opisane člankom 25., tj. natjecatelji 
prije svojeg nastupa ne smiju gledati druge kako penju. 

(6) U slučaju da natjecatelj ne starta: 

a) u kvalifikacijama – neće biti plasiran 

b) u bilo kojem idućem krugu – bit će plasiran kao posljednji u tom krugu 

 

STARTNI REDOSLIJED 

Članak 60. 

(1) Ako su kvalifikacije (prvi krug) organizirane na način opisan u članku stavku 3. i 4. članka 
48. natjecatelji startaju po prijavnoj listi, tj. po startnom broju. Startni broj dodjeljuje se 
slučajnim odabirom. 

(2) U polufinalu i finalu natjecatelji startaju obrnutim redoslijedom od plasmana ostvarenog 
u prethodnom krugu (posljednji po plasmanu starta prvi) 

 

KVOTE 

Članak 61. 

(1) Ako se natjecanje odvija u tri kruga: 

a) u polufinale ulaze svi natjecatelji koji su plasirani na ili iznad 20 (dvadesetog) mjesta 
i 

b) u finale ulaze svi natjecatelji plasirani na ili iznad 6. (šestog) mjesta. 

(2) Ako se natjecanje odvija u dva kruga u finale ulaze svi natjecatelji plasirani na ili iznad 6. 
(šest) mjesta. 

 

TEHNIČKI INCIDENT 

Članak 62.  

(1) Tehnički incident je nastupio u slučaju puknutog ili olabavljenog hvatišta te bilo koji drugi 
događaj koji olakšava ili otežava uspon, a nije nastao krivnjom natjecatelja 

(2) Ako se tehnički incident dogodi u prvom krugu boulder jam, postavljač smjera mora 
otkloniti tehnički incident u najkraćem roku. 



 
 

 

(3) Ako se tehnički nedostatak ne može otkloniti u roku 5 minuta, krug se produžuje za vrijeme 
koje je bilo potrebno da se otkloni incident, a natjecatelji za vrijeme produžetka mogu 
penjati samo smjer na kojem je bio tehnički incident. 

(4) Vrijeme potrebno da se otkloni tehnički incident mjeri sudac smjera 

(5) Ako se dogodi tehnički incident u finalnom krugu, vrijeme se zaustavlja, a postavljač smjera 
mora otkloniti tehnički incident u najkraćem roku. 

(6) Natjecatelj nastavlja penjati u vremenu koje mu je preostalo prije nastanka incidenta ili 
minimalno 2 minute, s tim da mu se ne broji pokušaj kod kojeg je nastao incident. 

 

UPOTREBA VIDEO ZAPISA 

Članak 63. 

(1) Svi pokušaji svakog natjecatelja moraju biti snimljeni. 

(2) Službeno snimanje vršit će se minimalno s 2 (dvije) kamere za cijelu stijenu na način da je 
snimljen uspon od početka do kraja i da je vidljiva 

a) startna pozicija, 

b) zona 

c) završno hvatište (TOP) i 

d) područje smjera definirano članka 52. b) 

(3) Prije početka snimanja sudac će objasniti postupak snimanja snimatelju. Predsjednik 
sudačkog žirija u dogovoru s sucima dogovorit će pozicije kamera. 

(4) Sustav za pregledavanje snimke u slučaju bilo koje vrste incidenta mora biti tako smješten 
da suci imaju neometan pristup i da se izbjegne neovlaštenim osobama da vide snimku ili 
mogu ćuti raspravu sudaca. 

(5) Službene snimke mogu biti korištene za utvrđivanje načina na koji je natjecatelj držao 
hvatište (korišteno/kontrolirano). 

(6) U slučaju da se sudac odluči za naknadni pregled službene snimke prije donošenja odluke, 
sudac će dopustiti natjecatelju da završi uspon. Po završetku uspona sudac će bez zadrške 
upoznati natjecatelja sa svojom odlukom te da će se odluka donijeti nakon pregledavanja 
snimke. 

(7) Odluke sudaca i žalbe mogu se temeljiti jedino na video zapisima 

a) službenih snimatelja  

b) napravljenim od strane snimatelja koji su snimku radili za potrebe prijenosa, ako 
tako odluči predsjednik sudačkog žirija 

(8) Po završetku svakog kruga natjecanja svi videozapisi moraju biti dostupni predsjedniku 
sudačkog žirija. 



 
 

 

(9) Odluku o odstupanja od uvjeta propisanih stavkom 2. ovog članka donosi IO HSPS-a ili 
Predsjednik sudačkog žirija. 

 

ŽALBE 

Članak 64. 

(1) Žalbe se predaju pismenim putem osim u slučaju iz stavka 3. ovog članka 

a) od strane službenog predstavnika kluba 

b) od strane punoljetnog natjecatelja 

(2) Žalba na sigurnost penjača, ako se smatra da je sigurnost penjača ugrožena, može biti 
podnesena ukoliko je potpisana od strane predstavnika najmanje tri (3) kluba. Predsjednik 
sudačkog žirija će odlučiti o utemeljenosti žalbe i po potrebi poduzeti određene mjere u 
vezi žalbe. 

(3) U slučaju da žalba odnosi na natjecateljev uspon ista mora biti podnesena odmah ili prije 
starta slijedećeg natjecatelja. U slučaju ovakve žalbe dotičnog natjecatelja tretirat će se 
kao da je proglašen tehnički incident definiran stavkom 2., 3., 5. i 6. članka 62. 

(4) Žalbe koje se odnosne na bodovanje predaju se predsjedniku sudačkog žirija pismenim 
putem  

a) za kvalifikacije – najkasnije 5 (pet) minuta nakon objave službenih rezultata, 

b) za finale – odmah po objavi neslužbenih rezultata 

(5) Predsjednik sudačkog žirija ili tehnički delegat u slučaju da je predsjednik sudačkog žirija 
predmet žalbe, mora odmah pristupiti rješavanju žalbe. Žalbe se moraju rješavati 
nepristrano, imajući u vidu raspored natjecanja te koristeći sve raspoložive resurse. 

(6) Žalba može biti 

a) usvojena  

b) odbijena ukoliko nije utemeljena 

c) odbačena ukoliko je predana izvan vremenskog roka ili od strane neovlaštene 
osobe 

(7) Odluka predsjednika sudačkog žirija (tehničkog delegata) je konačna i ne može biti 
predmet daljnjih žalbi. Odluka mora biti dostavljena pismenim putem osobi koja je žalbu 
podnijela. 

 

 

 

 

 



 
 

 

BRZINSKA NATJECANJA 

OPĆENITO 

Članak 65. 

(1) Natjecanje se održava na umjetnoj stijeni visine 10 ili 15 (petnaest) metara. 

(2) Natjecanje se uobičajeno sastoji od 

a) kvalifikacija, koje se održavaju u jednoj fazi eliminacija 

b) finala, koje se može održavati do tri faze eliminacija 

(3) Predsjednik sudačkog žirija može u slučaju nepredvidivih događaja može otkazati jedan 
krug natjecanja u kojem slučaju rezultati iz prethodnog kruga natjecanja predstavljaju 
rezultate (plasman) otkazanog kruga. 

 

KONSTRUKCIJA 

Članak 66. 

(1) Konstrukcija umjetne stijene, uređaji za mjerenje vremena, vrsta stijene i hvatišta te 
raspored hvatišta za održavanje brzinskih natjecanja mora biti u skladu s IFSC pravilima. 

(2) Ako se natjecanje odvija na propisanim IFSC hvatištima, smjer za mlađe dobne kategorije 
(mlađi cicibani (U8), cicibani(U10) i mlađi kadeti(U12)) mora biti posebno prilagođen 
dodatnim grifovima tj. prilagođen njihovom uzrastu. 

(3) Organizator je dužan, uz suglasnost IO HSPS-a, obavijestiti klubove o odstupanju od uvjeta 
stavka 1. članka 65. i stavka 1. ovog članka. 

(4) Točke osiguranja na vrhu stijene 

a) sustav klasičnog osiguravanja sastoji se od dvije točke, točke osiguranja i točke koja 
usmjerava uže. Obje točke sastoje se od čeličnog karabinera s maticom 
pričvršćenog tvornički zašivenom gurtnom odgovarajuće duljine za zatvoreni ovalni 
karabiner (Maillon ovalni karabiner), 

b) sustav automatskog osiguravanja pričvršćen je na točku osiguranja prema 
naputcima proizvođača 

 

SIGURNOST 

Članak 67. 

(1) Sigurnost svih elemenata brzinskog natjecanja mora biti u skladu s člankom 12. 

(2) Svi smjerovi se penju s osiguranjem odozgo (Top Rope) uz pomoć jednostrukog užeta ili 
automatskog sustava licenciranog od strane IFSC-a. 



 
 

 

(3) Svaki natjecatelj mora imati penjački pojas. Natjecatelju može biti uskraćeno pravo 
nastupa ukoliko predsjednik sudačkog žirija utvrdi da pojas nije u skladu s ovim Pravilnikom 
ili da je nesiguran iz bilo kojeg razloga. 

(4) Natjecatelj je spojen s užetom uz pomoć dva suprotno orijentirana karabinera s maticom 
ili dva samozatvarajuća karabinera te čvorom „osmica“ s osiguravajućim čvorom. U slučaju 
automatskog osiguravanja natjecatelj je spojen s užetom u skladu s propisima proizvođača. 

(5) Natjecateljima nije dopušteno korištenje ili nošenje audio uređaja tijekom nastupa. 

(6) Prije samog nastupa osiguravatelj će provjeriti je li 

− natjecateljev pojas ispravno obučen i zategnut 

− natjecatelj spojen s užetom sukladno stavku 4. ovog članka. 

(7) Osiguravanje u slučaju klasičnog sustava osiguranja vrše dva osiguravatelja smještena s 
jedne strane smjera od kojih je glavni osiguravatelj na spravici, a drugi osiguravatelj mu 
pomaže u izvlačenju užeta. 

(8) Glavni osiguravatelj mora paziti da: 

− uže ne ometa natjecatelja prilikom uspona 

− uže nije prenategnuto ili prelabavo 

− pad zaustavi na siguran način 

− skrati pad na najmanju moguću mjeru 

(9) Osiguravanje u slučaju automatskog osiguravanja mora biti izvršeno u skladu s IFSC 
pravilima. 

(10) Osiguravatelje može zamijeniti predsjednik sudačkog žirija. U slučaju zamijene zbog 
povrede pravila iz stavka 8. ovog članka, dotični osiguravatelj ne može više osiguravati do 
završetka natjecanja. 

 

MJERENJE VREMENA 

Članak 68. 

(1) Vrijeme uspona svakog natjecatelja počinje teći sa startnim signalom, a završava kada 
natjecatelj dodirne prekidač/senzor ili određeno područje. Važeće vrijeme natjecatelja je 
ukoliko je natjecatelj završio uspon u skladu s ovim Pravilnikom. 

(2) Vrijeme će se mjeriti: 

a) automatskim sustavom ili 

b) ručnom štopericom. 

(3) U slučaju da je natjecanje započelo, ali ne može biti završeno zbog kvara na automatskom 
sustavu mjerenja, natjecanje će se nastaviti ručnim mjerenjem vremena. Ručno mjerenje 
koristi se kao sigurnosna podrška automatskom sustavu. 



 
 

 

(4) U slučaju nepostojanja automatskog sustava,  

− mjerenje će se vršiti s dvije ručne štoperice po smjeru,  

− ostvareni rezultat je srednja vrijednost oba zabilježena vremena, 

− po smjeru je potrebno osigurati dva mjeritelja vremena, 

− u slučaju da jedan mjeritelj vremena ne pokrene ručnu štopericu na vrijeme upisat 
će se vrijeme pokrenute   štoperice. 

(5) Predsjednik sudačkog žirija ima pravo udaljiti: 

a) mjeritelja vremena ukoliko ne pokrene ručnu štopericu dva ili više puta i 

b) oba mjeritelja vremena ukoliko dva ili više puta razlika u izmjerenim vremenima 
iznosi 1 (jednu) ili više sekundi. 

(6) Automatski sustav mora zadovoljavati uvijete propisane IFSC pravilima. 

(7) Automatski sustav i ručna štoperica moraju biti u mogućnosti mjeriti vrijeme uspona 
minimalno u preciznosti jedne stotinke sekunde. 

(8) Mjeritelji vremena ne mogu biti suci, starteri ni predsjednik sudačkog žirija. 

 

KVOTE 

Članak 69. 

(1) Broj natjecatelja u finalu ovisi o broju natjecatelja s postignutim važećim vremenima u 
kvalifikacijama te se određuje na sljedeći način 

Broj natjecatelja  
u kvalifikacijama 

Broj natjecatelja  
u finalu 

4-7 4 

8-15 8 

16- 16 

(2) Propisana kvota za nastup u finalu popunjavat će se od s najbolje plasiranim natjecateljima 
iz kvalifikacija. 

(3) U slučaju izjednačenog rezultata za ulazak u zadnju fazu finala izjednačeni natjecatelji će 
imati još jedan pokušaj, natjecatelj s najboljim vremenom nastupit će u finalu. 

 

 

 

 



 
 

 

STARTNI REDOSLIJED 

Članak 70. 

(1) Svi natjecatelji potvrđuju svoj nastup ulaskom u tranzitnu zonu, najkasnije jedan (1) sat 
prije starta (uključujući i probni uspon) 

(2) U kvalifikacijama natjecatelji prvo nastupaju u smjeru 1 (lijevo) redoslijedom od najmanjeg 
prema najvećem startnom broju. Startni brojevi se dodjeljuju slučajnim odabirom. Po 
završetku natjecatelj koji je završio uspon u smjeru 1, odmah započinje uspon na smjeru 2 
(desno), dok u smjeru 1 uspon započinje slijedeći natjecatelj. 

(3) Startni redoslijed finala bit će kako je prikazan na slici 1., 2. i 3. u prilogu. 

 

NATJECANJE 

Članak 71. 

(1) Prije kvalifikacija svi natjecatelji imaju pravo na probni uspon oba smjera, redoslijed i način 
održavanja probnog uspona identičan je kvalifikacijskim usponima definiranim stavkom 2. 
članka 70. Probni uspon prije finala neće se održavati. 

(2) U kvalifikacijama svaki natjecatelj penje jednom oba smjera, osim u slučaju krivog starta ili 
tehničkog incidenta. Bolji od dva postignuta rezultata u kvalifikacijama koristi se za izradu 
plasmana. U slučaju samo jednog važećeg rezultata taj se koristi za određivanje plasmana. 

(3) Finale se sastoji od niza eliminacijskih faza, broj faza ovisi o broju natjecatelja u finalu. 

(4) Pobjednik svake utrke je natjecatelj s manjim zabilježenim vremenom. 

(5) Ako niti jedan natjecatelj u finalu nema važeće vrijeme: 

a) a jedan od dvoje natjecatelja ima krivi start, drugi natjecatelj će se proglasiti 
pobjednikom i 

b) a oba natjecatelja su pala tijekom uspona, utrka se smatra izjednačenom te se 
odmah pristupa novoj utrci do konačnog proglašenja pobjednika. 

 

START 

Članak 72. 

(1) Znak za početak utrke daje starter, zvučnim signalom ili riječju »START«. Starter ne može 
biti predsjednik sudačkog žirija. 

(2) Po pozivu svaki natjecatelj 

a) mora doći na startno mjesto u roku od 10 (deset) sekundi leđima okrenut zidu 

b) bit će mu pregledan pojas i spojit će ga se u skladu sa stavkom 4. članka 67. 



 
 

 

(3) Na zapovijed »SPREMNI« natjecatelji moraju zauzeti startnu poziciju unutar 4 (četiri) 
sekunde. Nakon čega slijedi zapovijed »POZOR« te kada starter utvrdi da su natjecatelji 
spremni starta utrku kako je definirano stavkom 1. ovog članka. 

(4) Startnu poziciju čine hvatišta za ruke (jedno ili dva), jedno nožište te označeno mjesto na 
tlu odnosno, u slučaju automatskog mjerenja vremena, senzor za nogu na tlu. 

(5) Ako starter smatra da utrka ne može započeti, povlači natjecatelje na startno mjesto. 

(6) Ako natjecatelj nakon zapovijedi »SPREMNI« nije spreman za start može to signalizirati 
predsjedniku sudačkog žirija dizanjem ruke. Nakon zapovijedi »POZOR« startna procedura 
se neće prekidati na zahtjev natjecatelja. 

(7) Ako natjecatelj 

a) na zapovijed »SPREMNI« ne dođe na startnu poziciju u roku od 4 (četiri) sekunde 
ili 

b) nakon zapovijedi »SPREMNI« ometa na bilo koji drugi način suparnika, 

(8) starter će prekinuti start, a predsjednik sudačkog žirija dodijelit će natjecatelju žuti karton. Kod 
ponovljenog prekršaja ovog stavka dotični natjecatelj bit će kažnjen sukladno stavku 1. članka 84. 
U slučaju da se predsjednik sudačkog žirija ne slaže s odlukom startera, natjecatelji će biti o istome 
obaviješteni i procedura će se nastaviti bez daljih postupaka. 

 

KRIVI START 

Članak 73. 

(1) Natjecatelju će biti proglašen pogrešan start u slučaju da je: 

a) podignuo nogu s označenog mjesta ili senzora na tlu nakon zapovijedi »POZOR« , a 
prije znaka za »START« 

b) reagirao brže od jedne desetinke sekunde. 

(2) U slučaju da oba natjecatelja krivo startaju, natjecatelju s bržim vremenom reakcije bit će 
proglašen pogrešan start te će drugi biti proglašen pobjednikom. Ako imaju identično 
vrijeme pogrešnog starta utrka se ponavlja, a pogrešan start neće biti zabilježen. 

(3) Ako natjecatelj ima proglašen pogrešan start: 

a) tijekom kvalifikacija  - bit će mu zabilježeno da nema važeće vrijeme u utrci u kojoj 
je nastupio te će biti isključen iz daljeg natjecanja u dotičnom krugu tj. bit će 
plasiran na zadnje mjestu u tom krugu natjecanja 

b) tijekom finala - bit će mu zabilježeno da nema važeće vrijeme u utrci u kojoj je 
nastupio tj. bit će plasiran na zadnje mjestu u tom krugu natjecanja 

(4) Natjecatelj koji ima ispravan start mora startati utrku. 

(5) Važeće vrijeme neće se upisivati u slučaju pogrešnog starta. 

 



 
 

 

ZAVRŠETAK UTRKE 

Članak 74. 

(1) Utrka je završena i važeće vrijeme upisano ukoliko natjecatelj stisne/dotakne 
senzor/prekidač ili označeno područje na kraju smjera te tako zaustavi vrijeme. 

(2) Ako natjecatelj ne stisne/dotakne senzor/prekidač ili označeno područje na kraju smjera 
te tako ne zaustavi vrijeme, neće mu se upisati važeće vrijeme nit će imati pravo na 
ponovni pokušaj osim u slučaju tehničke neispravnosti sustava za mjerenje vremena. 

(3) Uspon se smatra neuspješnim te se važeće vrijeme neće zabilježiti ukoliko natjecatelj 

a) padne, 

b) koristi rubove stijena bilo sa strane ili na vrhu, 

c) dotakne tlo s bilo kojim dijelom tijela nakon starta 

d) koristi pomagala 

 

PLASMAN 

Članak 75. 

(1) Plasman u kvalifikacijama formira se temeljem najboljeg postignutog važećeg vremena 
bilo u smjeru 1. ili 2, osim za kategorije mlađi cicibani (U8), cicibani (U10) i mlađi kadeti 
(U12), za koje se plasman formira prosječnom vrijednošću vremena penjanje oba smjera. 
Ako natjecatelj nema važećeg vremena niti u jednom smjeru plasirat će se na zadnje 
mjesto. Za kategorije mlađi cicibani (U8), cicibani (U10) i mlađi kadeti (U12) natjecatelj 
mora imati važeće vrijeme u oba smjera, u suprotnom će se plasirati na zadnje mjesto. 

(2) U trenutnoj eliminacijskoj fazi plasman gubitnika se formira temeljem postignutog važećeg 
vremena osim u polufinalnoj utrci gdje se gubitnici u još jednoj utrci bore za treće mjesto 
i finalnoj utrci gdje je gubitnik automatski drugoplasirani.  

(3) Ako dva ili više eliminiranih natjecatelja  

a) nemaju važeće vrijeme bit će plasirani prema vremenima iz prethodnih faza i 
krugova natjecanja 

b) imaju isto vrijeme u fazi u kojoj su eliminirani, njihov plasman određivat će se 
temeljem rezultata prijašnjih faza ili krugova natjecanja. 

(4) Dva natjecatelja eliminirana u polufinalnoj fazi natjecanja finalnog kruga nastavit će 
natjecanje za treće mjesto (malo finale). Dva natjecatelja pobjednika u polufinalnoj fazi 
natjecanja nastavit će natjecanje za prvo mjesto (veliko finale). 

(5) Utrka za treće mjesto prethodi utrci za prvo mjesto. 

 

 

 



 
 

 

TEHNIČKI INCIDENT 

Članak 76. 

(1) U smislu ovog pravilnika tehničkim incidentom se smatra svaka pojava koja može dovesti 
u bolji ili lošiji položaj natjecatelja u odnosu na druge natjecatelje, a koja nije nastala 
krivnjom samog natjecatelja. 

(2) Potvrdu tehničkog incidenta daje predsjednik sudačkog žirija po potrebi s glavnim 
postavljačem smjera. 

(3) Kvar automatskog sustava mjerenja vremena smatra se tehničkim incidentom koji može 
utjecati na jednu utrku ili na sve utrke tog kruga: 

a) ukoliko se kvar može ukloniti, utrka u kojoj je potvrđen tehnički incident će se 
ponoviti 

b) ukoliko se kvar ne može ukloniti, predsjednik sudačkog žirija će poništiti krug 
natjecanja i ponoviti krug natjecanja s ručnim mjerenjem vremena 

 

Članak 77. 

(1) Ako natjecatelj ili predstavnik kluba smatra da postoje uvjeti za proglašavanje tehničkog 
incidenta to moraju učiniti odmah po završetku utrke u kojoj smatraju da se tehnički 
incident desio, a prije nastupa sljedećeg natjecatelja. Tehnički incident ne može se 
proglasiti nakon što je startao slijedeći natjecatelj. 

(2) Ako se proglasi tehnički incident koji se odnosi na samo jednu utrku, natjecatelji će 
ponoviti utrku nakon otklanjanja tehničkog incidenta 

(3) Ako se proglasi tehnički incident koji se odnosi na sve natjecatelje predsjednik sudačkog 
žirija će: 

a) poništiti fazu ili sve faze natjecanja na koje je tehnički incident utjecao 

b) nakon otklanjanja tehničkog incidenta ponoviti fazu ili sve faze natjecanja na koje 
je tehnički incident utjecao 

 

UPOTREBA VIDEO ZAPISA 

Članak 78. 

(1) Svi pokušaji svakog natjecatelja moraju biti snimljeni. 

(2) Službeno snimanje vršit će se minimalno s 2 (dvije) kamere kako bi se minimalno vidjelo: 

a) startna pozicija oba smjera svake utrke 

b) senzori/prekidači startnog mjesta na podu i senzori/prekidači na vrhu smjera 

c) svaki pokušaj uspona u cijelosti 



 
 

 

(3) Prije početka snimanja sudac će objasniti postupak snimanja snimatelju. Predsjednik 
sudačkog žirija u dogovoru sa sucima dogovorit će poziciju kamere. 

(4) Sustav za pregledavanje snimke, u slučaju bilo koje vrste incidenta, mora biti tako smješten 
da suci imaju neometan pristup i da se spriječi da neovlaštene osobe vide snimku ili mogu 
ćuti raspravu sudaca. 

(5) U slučaju da sudac odluči da naknadno pogleda službenu snimku prije donošenja odluke, 
sudac će dopustiti natjecatelju da završi uspon. Po završetku uspona sudac će bez zadrške 
upoznati natjecatelja sa svojom odlukom te da će se odluka donijeti nakon pregledavanja 
snimke. 

(6) Odluke sudaca i žalbe mogu se temeljiti jedino na video zapisima 

a) službenih snimatelja 

b) napravljenim od strane snimatelja koji su snimku radili za potrebe prijenosa, ako 
tako odluči predsjednik sudačkog žirija 

(7) Po završetku svakog kruga natjecatelji svi videozapisi moraju biti dostupni predsjedniku 
sudačkog žirija. 

(8) Odluku o odstupanju od uvjeta propisanih stavkom 2. ovog članka donosi IO HSPS-a ili 
Predsjednik sudačkog žirija. 

 

ŽALBE 

Članak 79. 

(1) Žalbe se predaju pismenim putem osim u slučaju iz stavka 3. ovog članka 

a) od strane službenog predstavnika kluba 

b) od strane punoljetnog natjecatelja 

(2) Žalba na sigurnost penjača, ako se smatra da je sigurnost penjača ugrožena, može biti 
podnesena ukoliko je potpisana od strane predstavnika najmanje tri (3) kluba. Predsjednik 
sudačkog žirija će odlučiti o utemeljenosti žalbe i po potrebi poduzeti određene mjere u 
vezi žalbe. 

(3) U slučaju da se žalba odnosi na natjecateljev uspon ili na rezultat u finalnom krugu ista 
mora biti podnesena odmah ili prije starta slijedećeg natjecatelja. U slučaju ovakve žalbe 
slijedeća utrka neće započeti do okončanja žalbenog postupka. 

(4) Žalbe koje se odnosne na plasman predaju se predsjedniku sudačkog žirija pismenim 
putem najkasnije 5 (pet) minuta nakon objave službenih rezultata. 

(5) Predsjednik sudačkog žirija ili tehnički delegat u slučaju da je predsjednik sudačkog žirija 
predmet žalbe, mora odmah pristupiti rješavanju žalbe. Žalbe se moraju rješavati 
nepristrano, imajući u vidu raspored natjecanja te koristeći sve raspoložive resurse. 

(6) Žalba može biti 

a) usvojena 



 
 

 

b) odbijena ukoliko nije utemeljena 

c) odbačena ukoliko je predana izvan vremenskog roka ili od strane neovlaštene 
osobe 

(7) Odluka predsjednika sudačkog žirija (tehničkog delegata) je konačna i ne može biti 
predmet daljnjih žalbi. Odluka mora biti dostavljena pismenim putem osobi koja je žalbu 
podnijela. 

 

 

 

KOMBINACIJSKA NATJECANJA 

OPĆENITO 

Članak 80. 

(1) Kombinacijska natjecanja sastoje se od tri discipline: 

a) Disciplina brzinsko (IFSC-SPEED) 

b) Disciplina boulder (IFSC-BOULDER) 

c) Disciplina težinsko (IFSC-LEAD) 

 

(2) Za održavanje kombinacijskih natjecanja primjenjuju se pravila pojedinih disciplina ovog 
pravilnika. Uz iznimke navedene u stavku 4. ovog članka. 

(3) Kombinacijska natjecanja održavaju se redoslijedom disciplina prikazanim u stavku 1. ovog 
članka ukoliko organizator natjecanja, uz suglasnost IO HSPS-a, ne odluči drugačije. 

(4) Kombinacijska natjecanja sastoje se od jednog kruga natjecanja svake discipline na način 

a) Mlađi uzrasti 

− Disciplina brzinsko – dvije utrke (po jedna u svakoj stazi), natjecatelji se 
rangiraju po vremenu, 

− Disciplina boulder - boulder jam(4 smjera), trajanje: 30 – 90min ovisno o 
broju natjecatelja 

− Disciplina težinsko – penje se jedan smjer. 

b) Seniori 

− Disciplina brzinsko – dvije utrke (po jedna u svakoj stazi), natjecatelji se 
rangiraju po vremenu, 

− Disciplina boulder – po pravilima FINALA te discipline (4 smjera),  

− Disciplina težinsko – po pravilima FINALA te discipline (1 smjer). 



 
 

 

(5) Maksimalan broj natjecatelja po kategoriji je dvadeset(20) muških i dvadeset(20) ženskih 
natjecatelja.  

(6) U slučaju da broj prijavljenih premašuje kvote iz stavka 5. ovog članka, ograničava se broj 
natjecatelja na način  

a) da se gleda rang lista dobivena zbrajanjem bodova sa Prvenstva Hrvatske u sve tri 
discipline u tekućoj godini,  

b) pravo nastupa imaju po četiri (4) muških i četiri (4) ženskih najbolje rangiranih 
natjecatelja po klubu. Ako se kvota iz stavka 5. ovog članka na taj način ne popuni, 
s liste prijavljenih bira se kružno po jedan natjecatelj iz svakog kluba po rangu s 
rang liste, sve do popunjavanja kvote. 

 

BODOVANJE I PLASMAN 

Članak 81. 

(1) Ukupni plasman određuje se množenjem plasmana iz pojedinih disciplina, umnožak daje 
konačni plasman. Manji umnožak određuje bolji plasman. 

(2) Plasman se određuje nakon svakog kruga natjecanja. 

(3) Plasman bodovno izjednačenih natjecatelja nakon sve tri održane discipline bit će određen 
njihovom međusobnim odnosom. Natjecatelj s bolja dva plasmana bit će više plasiran. 

(4) Određivanje plasmana prikazano je u prilogu u tablici 2. 

 

DISCIPLINSKE ODREDBE 

Članak 82. 

(1) U slučaju kršenja pravila ovog pravilnika Predsjednik sudačkog žirija i suci smjerova imaju 
ovlasti izdati svakom natjecatelju ili predstavniku kluba: 

a) usmeno upozorenje 

b) žuti karton 

(2) Predsjednik sudačkog žirija ima ekskluzivno pravo dodijeliti diskvalifikaciju natjecatelju ili 
predstavniku kluba. 

(3) Nakon izdavanja žutog kartona, sudac će: 

a) dati do znanja, predstavniku kluba ili natjecatelju osobno, o prirodi prekršaja te o 
mogućim daljnjim disciplinskim postupcima 

b) uvesti u zapisnik počinjeni prekršaj natjecatelja te prijedlog daljnjih disciplinskih 
postupaka 

 

 



 
 

 

Članak 83. 

(1) Disciplinska mjera žutog kartona se izdaje i za slijedeće prekršaje 

a) samoinicijativno čišćenje hvatišta nepropisnim sredstvima 

b) svako odugovlačenje i drugo nepoštivanje propisanih vremenskih rokova 

c) bilo kakvo ometanje sportaša u izolacijskoj ili natjecateljskoj zoni 

d) nepoštivanje uputa suca ili Predsjedničkog sudačkog žirija 

(2) Dva žuta kartona za isti prekršaj ili tri žuta kartona za različite prekršaje povlači trenutnu 
diskvalifikaciju s natjecanja. 

 

Članak 84. 

(1) Disciplinska mjera trenutne diskvalifikacije nastupa u slučaju da natjecatelj 

a) kasni u izolacijsku zonu 

b) tijekom gledanja smjera dira grifove koje ne smije, skače, penjanje se po opremi i 
namještaju te na bilo koji drugi nedopušten način stječe informacija o smjeru 

c) dođe na start u neodgovarajućoj opremi 

d) modificira startni broj 

e) modificira natjecateljski obrazac 

f) nastupa u alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem opojnih droga 

g) puši ili pije alkoholna pića u natjecateljskoj zoni 

h) ometa druge natjecatelje 

i) nesportski se ponaša, upotrebljava grube, nasilne i/ili uvredljive riječi i/ili se tako 
ponaša prema sucima, organizatorima, drugim predstavnicima ekipa, 
natjecateljima ili publici 

(2) Sve izrečene disciplinske mjere trenutne diskvalifikacije prijavljuju se IO HSPS-a koji 
odlučuje o daljnjem pokretanju postupaka. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PRILOZI 

 

Slika 1. – Jedna faza eliminacije, četiri natjecatelja 

 

Smjer 1

Smjer 2

Jedna faza eliminacije
Četiri natjecatelja

Prvo mjesto

Pobjednik 1/4

Pobjednik 2/3

1

4

2

3

Treće mjesto

Gubitnik 1/4

Gubitnik 2/3

I. Faza Finale

 
  



 
 

 

Slika 2. – Dvije faze eliminacije, osam natjecatelja 

 

Smjer 1

Smjer 2

Dvije faze eliminacije
Osam natjecatelja

Prvo mjesto

Pobjednik pF1

Pobjednik pF2

Pobjednik 1/8

Pobjednik 4/5

Pobjednik 2/7

Pobjednik 3/6

Treće mjesto

Gubitnik pF1

Gubitnik pF2

Polufinale Finale

1

8

4

5

3

6

2

7

I. Faza

 
  



 
 

 

Slika 3. – Tri faze eliminacije, šesnaest natjecatelja 

 

Smjer 1

Smjer 2

Tri faze eliminacije
Šesnaest natjecatelja

Prvo mjesto

Treće mjesto

Gubitnik pF1

Gubitnik pF2

II. Faza PolufinaleI. Faza Finale

Pobjednik pF1

Pobjednik II.F1

Pobjednik II.F2

Pobjednik 1/16

Pobjednik 8/9

Pobjednik 4/13

Pobjednik 5/12

Pobjednik pF2

Pobjednik II.F3

Pobjednik II.F4

1

16

8

9

5

12

4

13

Pobjednik 2/15

Pobjednik 7/10

Pobjednik 3/14

Pobjednik 6/11

2

15

7

10

6

11

3

14

 



 
 

 

Tablica 1. – Način napredovanja u finalu u disciplini brzinsko natjecanje za potrebe 
kombinacijskih natjecanja 

 

Faza Utrka 1. Utrka 2. Utrka 3. 

Četvrtfinale 1kv – 6kv 2kv – 5kv 3kv – 4kv 

 

Polufinale 

Utrka 1. Utrka 2. 

 

Pobjednik U1 – Sretan 
gubitnik* 

Pobjednik U2 – Pobjednik U3 

 

Finale 
Utrka za 3. mjesto Utrka za 1. mjesto 

Gubitnik U1 – Gubitnik U2 Pobjednik U1 – Pobjednik U2 

 

* - najbolje ostvareno vrijeme među gubitnicima U1, U2 i U3. 

Kv - kvalifikacije 

 

 

Tablica 2. – Način određivanja plasmana za potrebe kombinacijskih natjecanja 

 

Natjecatelj Brzinsko Boulder Težinsko 
Umnožak 
plasmana 

Broj boljih 
rezultata 

 

AAA 2 1 6 12 2 
Bolje 

plasirani 

BBB 3 4 1 12 1  

 

  

 

 

 


