Godišnji plan i program rada za 2021. godinu

NATJECANJA
Obzirom na COVID-19 pandemiju, Prvenstva Hrvatske u sportskom penjanju za 2020. godinu planirala
su se održati bez prisustva gledatelja sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o
održavanju sportskih natjecanja u zatvorenom prostoru, no uslijed pogoršanja epidemiološke situacije
na području cijele države, stožeri civilne zaštite iz županija u kojima su se trebala održati natjecanja,
povukli su svoje date suglasnosti za održavanje Prvenstva Hrvatske. Hrvatski sportsko penjački savez
svakako prati razvoj situacije i preporuke te će shodno tome, uz suglasnosti epidemioloških stožera,
organizirati državna prvenstva za sve uzrasne kategorije.
Jedan od fokusa Saveza jest razvoj sustava sportskog penjanja osoba s posebnim potrebama, njihovog
trenažnog procesa te osnivanje nacionalne parapenjačke reprezentacije.

REPREZENTACIJA
U 2021. godini raspisati će se javni natječaj za Izbornika sportsko penjačke reprezentacije kojega će,
nakon obavljenih razgovora sa svim kandidatima, izabrati Izvršni odbor HSPS-a. Javni natječaj
raspisati će se nakon ulaska u punopravno članstvo HOO i rebalansa financijskog plana za 2021.
godinu.
Do raspisa javnog natječaja za izbornika reprezentacije, Izvršni odbor HSPS-a imenovati će osobu koja
će na volonterskoj bazi voditi brigu o sportsko penjačkoj reprezentaciji te će oformiti nacionalnu
juniorsku i seniorsku sportsko penjačku reprezentaciju sukladno Pravilniku o radu reprezentacije i
uspjesima potencijalnih članova reprezentacije.
Nakon provedenog javnog natječaja i imenovanja Izbornika reprezentacije, isti je dužan Izvršnom
odboru dostaviti plan i program odlaska na međunarodna natjecanja sukladno programskim
sredstvima.
Jedan od prioriteta također je i ugovaranje adekvatnog sponzora juniorske i seniorske nacionalne
reprezentacije.

RAZVOJ NATJECATELJSKE APLIKACIJE I BAZE PODATAKA
Razvoj aplikacije RafoAsu za vođenje i praćenje rezultata natjecanja u realnom vremenu. Aplikacija je
usklađena s važećim pravilnikom o natjecanjima HSPS-a te je želja razviti dodatni modul u kojemu će
svaki natjecatelj moći pregledati sve svoje rezultate. Posebna pažnja pridaje se tome obzirom da je
službeni ispis rezultata potreban i natjecateljima za prijave kategorizacije, upise u škole, prijave na
natječaje namijenjene mladim sportašima i sl.
Uz aplikaciju prioritet je nadograditi postojeću bazu članova kako bi u svakom trenu savez imao
informaciju o broju sportskih penjača, trenera, instruktora sportskog penjanja, instruktora sportskog

penjanja dugih sportskih smjerova, sudaca natjecanja i glavnih sudaca te oprematelja smjerova u
prirodi.

Slika 1. Prikaz upravljanja aplikacijom RafoAsu kroz tzv. „backend“

Slika 2. Prikaz mogućnosti ispisa, za organizatora natjecanja, kroz aplikaciju RafoAsu

Slika 3. Prikaz postavki vremena i upravljanja aplikacijom RafoAsu za vrijeme natjecanja

Slika 4. Prikaz rezultata u realnom vremenu putem aplikacije RafoAsu

ŠKOLOVANJE
Stručni sportski kadar je temelj održivog razvoja sustava bilo kojeg sporta pa tako i sportskog penjanja.
Jedan od primarnih ciljeva je u 2021. godini povećati stručni kadar u sportu kako bi sustav mogao
izdržati nagli porast zainteresiranog građanstva za bavljenje sportskim penjanje te kako ne bi došlo do
sagorijevanja trenutnog stručnog kadra zbog velikog obujma posla.
Sportski penjač

Obzirom da je veliki dio školovanja već oformljen i stabilan, HSPS će uvesti izmjene i izraditi adekvatnu
literaturu koja će biti namijenjena polaznicima sportsko penjačkih škola što je prvi korak ka bavljenju
sportom sportsko penjanje.
Trener/ica sportskog penjanja
U suradnji sa Hrvatskom olimpijskom akademijom predviđeno je pokretanje osposobljavanja za
trenera/icu sportskog penjanja, što bi bila treća generacija trenera sportskih penjača koji su prošli
navedeno osposobljavanje.
Instruktor sportskog penjanja i instruktor sportskog penjanja za duge smjerove
Provoditi će se seminar i ispit za osobe koje su zadovoljile uvjete za stjecanje zvanja prema Pravilniku
o kadrovima u sportskom penjanju.
Oprematelj sportsko penjačkih smjerova u prirodi
U 2021. u planu je početi sa školovanjem novog stručnog kadra unutar HSPS-a, oprematelja smjerova
u prirodi što je ujedno i jedno od najzahtjevnijih zvanja obzirom da se radi o sigurnosti penjača.
Sudac i Glavni sudac sportskog penjanja
U svrhu informiranja o izmjenama i dopunama te boljeg razumijevanja Pravilnika o natjecanjima u
sportskom penjanju, provesti će se seminar za osobe sa stečenim zvanjem glavnog suca.
Na županijskoj i državnoj razini suci će imati pravo asisitirati Glavnom sucu prilikom provedbe
natjecanje te tim putem steći uvjete za polaganje ispita i stjecanje zvanja glavni sudac.

INFRASTRUKTURA
U Hrvatskoj se trenutno nalazi svega tri atestirane sportsko penjačke stijene koje zadovoljavaju
sigurnosne uvjete sportsko penjačke dvorane.
U svrhu popularizacije sporta sportsko penjanje i razvoja sigurne infrastrukture planira se provedba
sljedećih aktivnosti:
1. Povezivanje sa gradovima, općinama i JLS-ovima u svrhu izgradnje pokaznih sportsko penjačkih
stijena u školskim i vrtićkim dvoranama
2. Edukacija nastavnika tjelesnog odgoja i odgajateljica u vrtiću o sportskom penjanju (nakon
izgradnje pokaznih sportsko penjačkih stijena)
U Hrvatskoj se trenutno nalazi preko 100 penjališta u prirodi sa preko 4.500 smjerova.
U svrhu povećanja sigurnosti i razvoja održivog sustava preopremanja i održavanja penjališta planira
se provedba nekoliko aktivnosti:
1. Povezivanje sa općinama, JLS-ovima i turističkim zajednicama koje unutar svojeg područja
imaju penjališta
2. Ostvarivanje suradnje sa proizvođačima opreme koja se ugrađuje u penjališta.
3. Osnivanje zaklade za prikupljanje sredstva za održavanje penjališta na području Republike
Hrvatske
Budućnost razvoja sporta Sportsko penjanje, penjači vide u, razvoju sportsko penjačke infrastrukture,
održavanju i opremanju penjališta u prirodi u skladu sa načelima globalnog pokreta Leave no trace.

Vodeći se Nacionalnim programom sporta 2019.-2026. poseban naglasak stavljamo na spolnu
ravnopravnost u sportu te poticanje veće uključenosti žena na upravljačkim funkcijama i drugim
pozicijama u sportskom penjanju.
Kao temeljnu smjernicu budućih aktivnosti vidimo dokument Strategija razvoja sportskog penjanja na
području Republike Hrvatske 2021. – 2025. koji će se izraditi u suradnji sa svim članicama HSPS-a kao
aktivnim dionicima u izradi strategije što znači provođenje radionica sa članicama HSPS-a, prikupljanje
mišljenja sportskih penjača putem više anketa te obrada podataka i izrada finalne dokumentacije.
Strategija razvoja sportskog penjanja na području Republike Hrvatske 2021. – 2025. definirati će se
aktivnosti i mjere te okvirni vremenski rokovi za njihovu provedbu.
Skupština HSPS-a na svojoj godišnjoj sjednici u siječnju donosi odluku o provedbi godišnjeg plana i
programa.

ADMINISTRACIJA
U 2021. godini raspisati će se javni natječaj za Glavnog tajnika HSPS-a kojega će, nakon obavljenih
razgovora sa svim kandidatima, izabrati Izvršni odbor HSPS-a. Javni natječaj raspisati će se nakon
ulaska u punopravno članstvo HOO i rebalansa financijskog plana za 2021. godinu (predviđeno u
ožujku 2021. godine)

OKVIRNI VREMENSKI PLAN PROVEDBE AKTIVNOSTI

MJESEC

AKTIVNOST

SIJEČANJ

−
−
−
−

VELJAČA

−
−
−

OŽUJAK

−
−
−
−

Izdavanje članskih iskaznica
Godišnja sjednica Skupštine HSPS-a
Imenovanje osobe koja će voditi brigu o reprezentaciji do imenovanja
Izbornika reprezentacije
Imenovanje radne skupine koja će se baviti razvojem trenažnog procesa
i natjecateljskog sustava za osobe s posebnim potrebama.
Donošenje kalendara natjecanja za 2021. godinu
Dogovor s HOA oko provedbe Programa stručnog osposobljavanja za
trenere/ice sportskog penjanja
Početak izrade Strategije razvoja sportskog penjanja na području
Republike Hrvatske 2021.-2025
Javni natječaj za Glavnog tajnika
Javni natječaj za Izbornika reprezentacije
Osnivanje zaklade za prikupljanje sredstva za opremanje i održavanje
penjališta u prirodi
Ostvarivanje suradnje sa gradovima, općinama i jedinicama lokalne
samouprave u svrhu izgradnje pokaznih sportsko penjačkih stijena u
školskim i vrtićkim dvoranama i turističkim zajednicama na čijem
području su opremljena penjališta

TRAVANJ

−
−
−

Sudjelovanje na godišnjoj skupštini IFSC-a u Parizu
Seminar za postavljače natjecateljskih smjerova
PH Boulder

SVIBANJ

−

Početak izrade Strategije razvoja sportskog penjanja na području
Republike Hrvatske 2021.-2025

LIPANJ

−
−

Seminar za Glavne suce sportskog penjanja
PH Lead, PH Speed

SRPANJ/KOLOVOZ

−
−

Izrada plana i programa rada za 2022. godinu
Reforma školovanja, izrada novih planova i programa školovanja

RUJAN

−
−

Prijava plana i programa rada u HOO
Seminar za postojeće trenere sportskog penjanja (HOA) - stručni seminar
vodećih svjetskih stručnjaka (2018. Udo Neumann)

LISTOPAD

−
−

Seminar za postavljače natjecateljskih smjerova
PH Combine

STUDENI

−

Izrada izvještaja o radu za 2021. godinu

PROSINAC

−
−

Izdavanje članskih iskaznica za 2022. godinu
Sjednica Skupštine HSPS-a

CJELOGODIŠNJE

−
−
−
−
−

Prijave na aktualne natječaje sukladno područjima natječaja
Traženje sponzora za nacionalnu reprezentaciju
Usavršavanje aplikacije RafoAsu, baze članova i baze stručnog kadra
Provođenje škola sportskog penjanja, dugih i kratkih smjerova (klubovi)
Provođenje ispita za Glavne suce, Instruktore sportskog penjanja,
Instruktore sportskog penjanja dugih smjerova i oprematelje sportsko
penjačkih smjerova u prirodi
Aktivni angažman i objava aktivnosti na društvenim mrežama saveza
(facebook i instagram) i web stranici saveza

AKTIVNOSTI

−

