Планинарскки савез Војводине

Управни одбор Планинарског савеза Војводине на седници одржаној
10.10.2014. године у Суботици на основу члана 40. Статута Савеза доноси:
ПРАВИЛНИК ВОЈВОЂАНСКЕ ТРЕКИНГ ЛИГЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се организација и реализација Војвођанске
трекинг лиге.
Војвођанску трекинг лигу (у даљем тексту: лига) организује Планинарски
савез Војводине (у даљем тексту: Савез)
Члан 2.
Лига је скуп планинарских акција које обухватају најатрактивније делове
Војводине.
Испред Савеза лигом руководи директор лиге.
Директора лиге именује Управни одбор Савеза на предлог Председника
Савеза.
Члан 3.
Број кола лиге одређује Управни одбор Савеза на предлог директора. За
наредну календарску годину кола лиге се одређују на јесењој седници Управног
одбора Савеза у текућој години.
Организатор је дужан да 15 дана пре дана одржавања такмичења расписом
обавести клубове о времену почетка такмичења, имену и адреси организатора,
имену и броју телефона одговорне особе за контакт и информације, техничким
условима такмичења, условима превоза у доласку и одласку, о броју текућег
рачуна на који се може извршити уплата котизација, роком за достављање
пријава за учешће, као и осталим информацијама које се односе на такмичење.
Распис такмичења се објављује и на сајту Савеза.
У случају отказа организације кола лиге или у случају да се организатор у
току припреме не придржава услова из овог Правилника директор лиге има права
да одреди новог организатора који испуњава потребне услове.
Члан 4.
По правилу размак између два кола је најмање 21 дан.
Члан 5.
За трасу трке користиће се већ постојеће планинске пешачке стазе.
У оквиру једног кола лиге мора били три стазе различите дужине.
Најдужа стаза око 40 км, средња до 35 км и најкраћа до 20 км
Члан 6.
Бодовање стазе се врши према Правилнику лиге. За успешно савладану стазу
у предвиђеном времену за сваки пређени километар = 1,5 бода, сваких
савладаних 100 метара успона = 2 бода.
За акције у зимском периоду (децембар, јануар и фебруар додатна 3 бода)
Додатно бодовање на основу пласмана :
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1. место = 15 бодова
2. место = 12 бодова
3. место = 10 бодова
4. место = 9 бодова
5. место = 8 бодова
6. место = 7 бодова
7. место = 6 бодова
8. место = 5 бодова
9. место = 4 бода
10.место = 3 бода
11.до 15 места = 2 бода
16. до 20 места = 1 бод
Коначан пласман у појединачној конкуренцији одређује се збиром бодова
освојених у свим колима с тим да се не бoдују два најлошија резултата онима који
су учествовали у свим колима, односно један најлошији резултат онима који нису
учествовали у једном колу.
По завршетку сезоне трекинг лиге и по објављивању коначне листе
најуспешнијих појединаца, са те листе збиром бодова пет најбоље пласираних
такмичара рангираће се и најуспешнији клубови чланови Савеза.
Члан 7.
Учесник у трци који је скратио стазу, намерно у књижицу унео нетачне
податке или учинио било који прекршај у супротности са Правилником лиге биће
дисквалификован са трке.
О дисквалификацији одлучује директор лиге, или лице којег је директор лиге
овластио да води организацију трке у том колу.
Жалбе на такмичењу подносе се у писменој форми директору лиге у року од
један сат по завршетку трке.
У другом степену жалба на одлуку директора лиге се подноси у писменој
форми Управном одбору Савеза. Одлука Уравног одбора је коначна
Члан 8.
Организатор такмичења је дужан да обезбеди службена лица на старту и
циљу трке. Та службена лица ће примати пријаве такмичара пре старта трке, а по
завршетку трке регистровати и записивати времена и пласман такмичара.
Организатор такмичења је дужан да у року од 24 часа по завршетку
такмичења резултате такмичења достави директору трке.
Члан 9.
Право учешћа у трекинг лиги имају сви спортисти без обзира да ли су чланови
неког клуба/друштва или не.
Учесник нема право мењати клупску припадност у току сезоне (календарске
године). Први наступ у сезони дефинише клупску припадност за текућу сезону.
За учеснике који су чланови чланица Савеза може се одобрити попуст
приликом плаћања стартнине.
Члан 10.
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Лига се одржава по правилу у дане викенда (субота, недеља) или у дане
државних празника.
Члан 11.
У лиги свако учествује у складу са својим психо физичким могућностима и на
своју одговорност.
Члан 12.
Учесници стазу прелазе пешачењем или трчањем у временски ограниченом
року коју предвиди организатор оверавајући пролаз на контролним станицама.
Стазе су по правилу означене, стаза би требало да буде технички лака,
такмичари треба да буду упозорени унапред уколико евентуално предстоје тешки
делови или опасности.
Члан 13.
На крају сваке акције обавеза организатора акције је да учесницима додели
диплому и беџ/значку за успешно савладану стазу у предвиђено време и упише
вредност бодова у такмичарску књижицу, а за троје првопласираних одговарајуће
медаље
На крају сезоне Савез ће наградити победнике у појединачној и екипној
конкуренцији пригодним наградама.
Члан 14.
За свако учешће плаћа се обавезна котизација која по правилу не прелази
динарску противвредност од 3 еура.
Организатор од прикупљене котизације обезбеђује награду за такмичаре и
трошкове службеног лица на трци.
Члан 15.
Акције лиге се објављују у годишњем календару савеза најкасније до 30.
новембра текуће године и морају да садрже следеће податке : назив
клуба/друштва организатора, адресу и контакт особу за додатне информације,
назив акције са датумом одржавања, трасу стазе, адресу стартног и циљног
места, време старта, износ котизације, дужину стазе, висинску разлику,
временски лимит за прелазак стазе и број бодова по правилнику савеза. У случају
да се у пријави не доставе сви подаци акција не може бити саставни део
календара лиге за наредну годину.
Члан 16.
Еколошка правила:
- такмичари током трке не смеју палити ватру, загађивати околину те уништавати
флору и фауну.
- такмичари не смеју бацати отпад већ су обавезни отпад носити са собом.
Одлагање смећа је дозвољено само у за то предвиђеним контејнерима на било
којој дестинацији између старта и циља акције.
- за свако нарушавање наведених пропозиција, такмичар ће бити
дисквалификован те му се неће дозволити такмичење на следећим акцијама лиге.
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Члан 17.
Тумачење овог Правилника даје Управни одбор Савеза.
Члан 18.
Измене и допуне овог правилника врше се на начин и по поступку
предвиђеном за његово доношење.
Овај Правилник се објављује и ступа на снагу даном његовог усвајања.
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