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Управни одбор Планинарско-смучарског савеза Војводине на седници одржаној 

26.2.2011. године у Новом Саду на основу члана 30. Статута Савеза доноси: 

 

 

ПОСТУПАК БОДОВАЊА ИЗВЕДЕНИХ УСПОНА АЛПИНИСТА 

ФАКТОРИ И КРИТЕРИЈУМИ 

 

 

1. Комплексна оцена смери  

2. Најтеже место 

3. Опремљеност смери 

4. Висина смери 

5. Надморска висина излаза смери 

6. Категорија стене 

7. Годишња доба 

8. Начин пењања, место у навези 

9. Алпски, Хималајски стил 

10. Првенствени успони, понављање успона и пењање у зимској сезони 

 

 

1. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНА СМЕРИ 

 Тежина алпинистичке смери се описује комплексном оценом смери. Комплексна 

оцена смери садржи: тежину најтежег места / тежину већег дела смери. Комплексна оцена 

смери није прост просек тежине свих сегмената у смери. Оцена се даје узимајући у обзир 

најтеже место и тежину већег дела смери. 

 

Летњи успони 

- Пример:  7+,А3/6,А1 

• 7 + је оцена најтежег места, 

• А3 је оцена најтежег места које се пење технички   

• 6 означава оцену већине смери у којој је могуће слободно пењање и  

• А1 оцену детаља који се пењу технички у деловима смери.  

 

Зимски успони 

- Пример:  6+/V,М7,950/80-900 

• 6+се односи на тежину најтежег места 

• V се односи на сложеност целе смери 

• М7 се односи на процену тежине комбинованог успона лед/стена (микс) 

• 950 обележава највећи нагиб 
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• 80-900 се односи на просечан нагиб смери 

 

2. НАЈТЕЖЕ МЕСТО (НМ)  

 

Фактор за најтеже место се користи у случају када је најтеже место теже од 6+ и када је 

тежина најтежег места већа од једне целе оцене од оцене смери. Фактор се узима само код 

пењача који је први у навези пењао најтеже место. 

 

Оцене:  Фактори:  

6 +   1.01  

6-7   1.02  

7 -   1:03  

7   1.04  

7 +   1.05  

7-8   1.06  

8 -   1:07  

8   1.08  

8 +   1.09  

8-9   1.10  

9 -   1,12  

9   1.14  

9 +   1.16  

9-10  1.18  

10 -   1:21  

10   1.24  

10 +   1.27  

10-11   1.30  

 

3.ОПРЕМЉЕНОСТ СМЕРИ 

1.) број поена у смери која је потпуно опремљена (није потребно постављати 

међуосигурања и штандове) и објективно безбедна множи се са фактором 1 (ознака О ) 

 

2.)број поена у делимично опремљеним смерима (потребно је постављати међуосигурања 

или додатно опремати штандове) множи се са фактором 1,2 (ознака Д) 

 

3) број поена у потпуно неопремљеним смерима множи се са фактором 2 (ознака Н) 
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4. ВИСИНА СМЕРИ (В)  

• алпинистичка смер у сувој стени мора од почетка до краја да има најмање 80 метара 

дужине / две дужине ужета / или најмање 50 метара висинске разлике. 

• Зимски смер и смер у леду мора имати најмање 150 метара висинске разлике. 

• У замрзнутом слапу најмања висина мора бити 25 метара. 

Осим горњих услова алпинистичком смери се сматра она која има своју оцену по УИАА 

скали тежине. 

Фактор којим се множи број бодова прелази вредност 1 код смери које су дуже од 100 

метара. 

Табела је у прилогу. 

 

6. КАТЕГОРИЈА СТЕНЕ (КС)  

 

Пењачка подручја-стене се на основу доступности и географске локације класификују у 

четири категорије  

 

Категорија:         фактор:  

1.) лаке (Пакленица, Когел, итд ...)     0.9  

2.)средњје тешке (већина стена у Алпима, итд ...)  1,0  

3.) тешке (Хималаји, итд ...)      1,2  

4.) веома тешке (Патагонија, Хималаји, итд ...)   1,5  

 

7. ГОДИШЊА ДОБА 

 

• Летња пењачка сезона од 1.05. до 30.11. 

• Календарска зима од 21.12. до 20.03. 

• Зимски период од 1.12. до 20.12. и 21.03. до 30.04. 

 

8.НАЧИН ПЕЊАЊА, МЕСТО У НАВЕЗИ 

 

Када се пењач приликом успона помаже хватајући се за опрему такав успон или део успона 

се сматра техничким.  

Други и сваки следећи који није први у навези добија 60% од укупног броја бодова. 

За жимарење се добија 30% од укупног броја бодова. 

За наизменично пењање (цуг-цуг) пењачи добијају пун износ бодова. 

 

9.АЛПСКИ И ХИМАЛАЈСКИ СТИЛ 
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Код алпског стила се не користе унапред дефинисани висински кампови и унапред 

постављена фиксна ужад. Опрему (укључујући шатор итд.) носи пењач. Алпски успони су 

успони у једном потезу. Број бодова се израчунава по уобичајеном поступку. 

 

Код хималајског стила на опасним деоницама се поставља фиксна ужад, а успон се 

одвија у фазама и постепено. 

• За успешан успон број бодова се израчунава по уобичајеном поступку 

• За неуспешан успон бодови се не рачунају 

• За алпинисте који су учествовали у успешној експедицији , а нису испењали врх 

бодови се израчунавају по следећој формули: 

Врх= 100% бодова 

Базни логор= 0% бодова 

Y=X*X-20 

При чему је X = проценат досегнуте висинске разлике подељен са 10 

Y = проценат укупног броја бодова остварених за успон на врх 

 

Пример: 

База 5000 м , врх 8000 м  

Висинска разлика је 3000 м 

Алпиниста је (у успешном успону) досегао висину од 7100 м. (2100м од базе) што је 70% 

укупне висинске разлике. 

Y = 7 * 7 – 20 

   = 49 – 20 

   = 29% 

• За висине до 1/3 изнад базног кампа бодови се не рачунају 

 

Из овога следи: 

Висина проценат бодова 

50%    5 

60%   16 

70%   29 

80%   44 

90%   61 

99%   78 

 

10.ПРВЕНСТВЕНИ УСПОНИ, ПОНАВЉАЊЕ СМЕРИ И ПЕЊАЊЕ ЗИМИ 

 

Успони у сувој и комбинованој стени      фактор 

 

• Обично понављање лети       1,00 
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• Прво понављање оцене 1-5 (1П)     1,25 

• Прво понављање оцене 6 и више (1П)     1,75 

• Друго понављање оцене 6 и више (2П)    1,50 

• Треће понављање оцене 6 и више (3П)    1,25 

• Првенствени успон лети оцене 1-5 (Пр)    1,50 

• Првенствени успон лети оцене 6 и више (Пр)   2,00 

• Понављање смери у зимском периоду (ЗПП)    1,50 

• Првенствени успон у зимском периоду оцене од 1 – 5 (ЗППр) 2,25 

• Првенствени успон у зимском периоду оцене 6 и више (ЗПр) 3,75 

• Обично понављање смери у календарској зими (ЗП)  2,00 

• Прво понављање смери у календарској зими (1ЗП)   2,50 

• Првенствени успон у календарској зими оцене од 1 – 5 (ЗПр) 3,75 

• Првенствени успон у календарској зими оцене 6 и више (ЗПр)    5,00 

• Пречење стене у календарској зими (ЗПре)    3,00 

• Прво пречење у календарској зими (1ЗПре)    4,00 

• Прво понављање у зимском периоду оцене од 1 - 5 (1ЗПП) 2,00 

• Прво понављање у зимском периодуоцене 6 и више (1ЗПП) 2,25 

• Друго понављање у зимском периоду оцене 6 и више (2ЗПП) 2,00 

• Треће понављање у зимском периоду оцене 6 и више (3ЗПП) 1,75 

 

Ледне смери         фактор 

 

• Обично понављање лети       1,00 

• Првенствени успон лети оцене 1 – 5 (Пр)    1,30 

• Првенствени успон лети оцене 6 и више (Пр)   1,75 

• Прво понављање оцене 6 и више (1П)     1,50 

• Друго понављање оцене 6 и више (2П)    1,25 

• Првенствени успон у календарској зими оцене од 1 – 5 (ЗПр) 3,00 

• Првенствени успон у календарској зими оцене 6 и више (ЗПр) 4,00 

• Прво понављање у календарској зими (1ЗП)    2,00 

• Понављање у календарској зими (ЗП)     1,50 

• Понављање у зимском периоду (ЗПП)     1,25 

• Првенствени успон у зимском периоду оцене од 1 – 5 (ЗППр) 1,90 

• Првенствени успон у зимском периоду оцене 6 и више (ЗППр) 2,25 

 

Екстемно скијање 

 

• Први спуст, првенствени (1СПр)     2,00 
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• Други спуст, прво понављање (1СП)     1,50 

• Трећи спуст, друго понављање (2СП)     1,25 

 

                                        За УПРАВНИ ОДБОР 

Председник: 

Миодраг Јововић 

. 


