На основу чланова 30 и 46 Статута Планинарског Савеза Србије (ПСС) и предлога
Комисије за алпинизам (КА) Управни одбор (УО) Планинарског савеза Србије на својој X
редовној седници одржаној 06.09.2010. усвајa следећи

ПРАВИЛНИК
О АЛПИНИСТИЧКИM ЕКСПЕДИЦИЈАMA
Опште одредбе
Члан 1.
Правилник о алпинистичким експедицијама садржи основне принципе организовања и
извођења алпинистичких експедиција, као и правила понашања који су обавезујући за све
организаторе и учеснике алпинистичких експедиција и односи се на експедиције које се
организују у оквиру Планинарског савеза Србије.
Члан 2.
Циљ организовања алпинистичких експедиција је подизање нивоа способности и знања
чланова планинарске организације који се баве алпинизмом, стицање нових искустава,
промоција наше земље у свету и постизање високих спортских резултата.
Члан 3.
Алпинистичка експедиција је организован одлазак у неки од светских масива са циљем
вршења алпинистичких успона, где су чланови експедиције у дужем временском периоду
усмерени на коришћење властите логистике за смештај и исхрану, када за време успона и
силаска користе алпинистичку опрему и технику, те током екпедиције поштују „Етички
кодекс - принципи и пракса за експедиције“ УИАА. Експедицију сачињавају најмање 3
(три) члана који су учлањени у ПСС. Експедицију могу да сачињавају само чланови који
имају звање минимум Алпинистички приправник, а остали звање Алпиниста или више, са
овереним звањима за текућу годину.
Члан 4.
Организатор алпинистичке експедиције под покровитељством ПСС може да буде само
Планинарски савез Србије, регионални и градски савези, као и планинарска друштва и
клубови учлањени у ПСС.

Члан 5.
Алпинистичке експедиције Планинарског савеза Србије могу се организовати:
-

на основу предлога Комисије за алпинизам
на основу предлога чланица КАПСС (секције, одсеци и клубови у саставу
комисије за алпинизам ПСС)
на основу предлога појединца (члана алпинистичког одсека, секције или
клуба у саставу КА)

а које је, на основу предлога Комисије за алпинизам, усвојио УО ПСС
Члан 6.
Службени назив експедиције мора обавезно у свом имену поред имена ПСС, да
садржи назив организатора из члана 4. овог Правилника, име планине на коју се
врши успон и годину током које се експедиција организује.

Члан 7.
Ако Организатор експедиције није члан ПСС, а због важности циља
експедиције:
-

сматра да треба да носи назив “Националне алпинистичке експедиције”,

- тражи препоруку ПСС за покровитеље, спонзоре и донаторе или
- тражи препоруку ПСС за министарство туризма или национални
планинарски савез земље домаћина,
наведено остварује одлуком УО ПСС, на предлог Комисије за алпинизам ПСС.
Организатор који није члан ПСС, поред елабората, Комисији доставља и:
- предлог организатора да је циљ експедиције усмерен на даљи развој
нациоалног алпинистичког експедиционизма и развој врхунског спорта у
Србији,
- на увид полисе животног осигурања чланова експедиције и
- писане изјаве организатора да у случају било којег законског прекршаја у
Србији или у земљи домаћина чије последице могу штетити ПСС-у,
организатор сноси пуну кривичну и материјалну одговорност.
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Организација експедиције
Члан 8.
Организатор експедиције је обавезан да до краја марта текуће године пријави
експедицију за наредну годину Планинарском савезу Србије, односно Комисији
за алпинизам ПСС.
Огранизатор приликом пријаве треба да достави Елаборат који садржи: назив,
циљ, термин, план пута, опис планине и смера успона, финансијску
конструкцију, планинарску биографију вође и планирани број чланова
експедиције.
Организатор мора имати сагласност ПСС за организовање експедиције. Одлуку
о давању сагласности доноси Управни одбор ПСС, на образложени предлог
Комисије за алпинизам ПСС.
Члан 9.
КА ПСС до 20. априла текуће године, о свакој пријављеној експедицији даје
своје мишљење, са образложењем и доставља га УО ПСС, који на првој
наредној седници доноси коначну одлуку о организацији експедиције у оквиру
или под покровитељством ПСС.
У случају да постоји више пријављених организатора за исту дестинацију у
сличном термину и са истим или сличним карактеристикама експедиције, КА
ПСС предлаже УО ПСС сврсисходност одвојених извођења или даје предност у
извођењеу истих. Крајњи суд доноси УО ПСС.
Без овако донетих одлука УО ПСС, експедиције немају право коришћења знака
ПСС приликом припрема експедиције, нити се таква експедиција сматра да је у
оквиру или под покровитељством ПСС.
Члан 10.
Организатор алпинистичке експедиције ПСС-а обавезан је да:
-

-

-

јавно пропише услове за вођу експедиције, вођу успона и чланство у
експедицији на основу одлуке надлежног органа и овог Правилника, те
сваком кандидату који их испуни омогући равноправно конкурисање за
учешће у експедицији, у складу са планираним бројем чланова
експедиције и одлуком вође експедиције.
склопи Уговор о међусобним правима и обавезама између организатора и
члана експедиције
обезбеди сву неопходну
заједничку експедицијску опрему ради
остварења заједничког циља
За врхове преко 8000 м обезбеди: базну станицу и ручне радио уређјаје за
комуникацију унутар експедиције, сателитски телефон за комуникацију
са светом и хитне случајеве, изворе енергије, Гамову врећу за спасавање,
уплати депозит за спасилачки хелихоптер и обезбеди доктора у базном
кампу током трајања експедиције.
По завршетку експедиције преда детаљан писани извештај Комисији за
алпинизам ПСС
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Члан 11.
Алпинистичке експедиције делимо на :
1. Национална алпинистичка експедиција,
2. Кадровска алпинистичка експедиција
Члан 12.
Национална алпинистичка експедиција јесте експедиција која у свом саставу
мора имати најмање 50% чланова са звањем Алпиниста или вишим. Звања
потврђује Комисија за алпинизам ПСС у складу са важећим Алпинистичким
правилником.
Национална алпинистичка експедиција, без обзира на организатора, мора имати
за циљ такву категоризацију алпинистичког успона којим се остварује најмање
250 бодова, где се мисли да на то да збир поена алпинистичког деловања на
експедицији не сме бити мањи од захтеваних 250 бодова остварених према
Критеријуму за класификацију и бодовање алпинистичких успона, при чему
сваки учесник успона мора да оствари минимум 125 поена.
Члан 13.
Кадровска алпинистичка експедиција јесте експедиција која у свом саставу има
најмање 25% чланова са звањем Алпиниста или вишим. Звања потврђује КА
ПСС у складу са важећим Алпинистичким правилником.
Кадровска алпинистичка експедиција мора имати за циљ категоризацију
алпинистичког успона који доноси најмање 170 бодова остварених у складу са
Правилником о класификацији и бодовању алпинстичких успона, при чему сваки
учесник успона мора да оствари минимум 85 поена.
Члан 14
Услови за вођу Националне алпинистичке експедиције ПСС-а, осим услова из
члана 10. су да:
-

је члан Планинарског савеза Србије
припада алпинистичкј секцији/одсеку/клубу који је члан КА ПСС
је учествовао као вођа најмање на две алпинистичке експедиције или
алпинистичка кампа у иностранству.
да има звање Алпиниста или више
поседује активно знање енглеског језика
је упознат са законским прописима и начином организације експедиције
у земљи домаћину
је, у случају да је реч о већ освојеном врху, упознат са историјом
претходних успона на врх који је циљ експедиције
зна да постави логистику успона
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-

сва финансијска пословања експедиције обавља према прописима
Републике Србије и Статуту ПСС
на првом месту води рачуна о безбедности чланова, а не само о циљу
експедиције.

Члан 15
Услови за вођу Кадровске алпинистичке експедиције (регионалне, градске и
планинарског друштва/клуба) су да:
-

је члан Планинарског савеза Србије
припада алпинистичкј секцији/одсеку/клубу који је члан КА ПСС
поседује активно знање енглеског језика
је учествовао као члан најмање на два алпинистичка кампа или
експедиције у иностранству
да има звање Алпиниста или више
је упознат са законским прописима и начином организације експедиције
у земљи домаћину
је, у случају да је реч о већ освојеном врху, упознат са историјом
претходних успона на врх који је циљ експедиције
зна да постави логистику успона

Члан 16
Вођа Националне или Кадровске алпинистичке има дискреционо право да, у
изузетним случајевима (важност кандидата за члана експедиције због
познавања терена, добрих организационо-логистичких способности, поседовања
специфичних знања нпр. радио аматеризма, добрих тимских особина и сл.)
изабере у чланство експедиције и кандидата који је слабије рангиран на ранг
листи за учешће у експедицији, као Додатног члана.
Додатни чланови Националне или Кадровске експедиције могу да буду
изабрани и на основу знања и искуства из одговарајућих подручја која су
потребна за функционисање експедиције (лекар, новинар, сниматељ,...)
За додатне чланове важе исте обавезе као и за све остале чланове експедиције.
Члан 17
Права и обавезе чланова алпинистичке експедиције су:
-

да поштују све одлуке организатора и вође експедиције пре, за време и
после експедиције
да потпишу и придржавају се уговора са организатором о међусобним
правима и обавезама
да у медијима дају истините и коректне изјаве о циљу, чланству и
резултатима експедиције
да у иностранству на достојан начин представљају своју земљу и
национални савез
да у својим изјавама, извештајима и снимљеним материјалима наводе
име организатора и вође експедиције
да равноправно са осталим члановима користе финансијска средства
добијена од ПСС-а
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Члан 18
Вођа и чланови експедиције морају да поштују Закон о спорту Републике
Србије у делу заштите здравствене заштите (чланови 14. и 16.) и Правилник о
превентивним спортско – медицинским здравственим прегледима учесника у
спорту у Републици Србији.
Члан 19
Финансирање експедиција може бити:
-

путем конкурса код државних институција за буџетска средства
путем спонзора и донатора,
на основу пројеката
из средстава организатора
приватним средствима чланова експедиције.

Према уговору између организатора и члана експедиције регулише се начин
распореда прикупљених средстава међу члановима експедиције. Организатор је
дужан у року од 30 дана по завршетку експедиције да поднесе детаљан
финансијски извештај УО ПСС-а са свом пратећом документацијом потребном
за књиговодствену евиденцију.
Члан 20
Организатор је у обавези да поштује културу, религију и традицију земље
домаћина, да развија добре односе са локалном заједницом и да се према њима
односи са дужним поштовањем.
Члан 21
Организатор је у обавези да поштује мере за заштиту природне околине и
предузме мере како би чланови експедиције примењивали регулативне одредбе
УИАА („УИАА циљеви и упутства у заштити околине“ и „Катманду
декларација о активностима на планинама“) земље домаћина у тој области.
Члан 22
У случају не придржавања одредби овог Правилника, могу се изрећи одређене
мере у складу са Правилником о раду Већа части ПСС.
Пријаве прекршаја подносе се Комисији за алпинизам ПСС, која предлаже УО
ПСС покретање поступка против пријављених.
КА ПСС после завршене експедиције има право покретања пријаве против вође
или члана експедиције.
Одлуку о покретању поступка доноси Управни одбор ПСС, а поступак се води
пред Већем части ПСС.
Жалба на одлуку Већа части ПСС подноси се Скупштини ПСС.
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Завршне одредбе
Члан 23
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници УО ПСС, 06.09.2010.

Председник КА

Председник ПСС

/Синиша Вујић/

/Борис М. Мићић/
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