
 

 

Temeljem Statuta Hrvatskog sportsko penjačkog saveza (HSPS), Izvršni odbor HSPS-a dana 1. travnja 2021. godine 

donosi  
 

 

ODLUKU O NAKNADAMA U HSPS-u 

za organizaciju aktivnosti reprezentacije 

u klupskim dvoranama 
 

 

OPĆENITO 

 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom definiraju se iznosi naknada koje Savez isplaćuje klubovima koji svoje dvorane i prostore za 
trening ustupaju za potrebe priprema ili treninga reprezentacije. 
 
UVJETI 
 

Članak 2. 
 
Uvjeti koje klub – domaćin priprema reprezentacije mora ispuniti ovisi o vrsti priprema, odnosno za koju od 
disciplina se provode pripreme.  
 
1) Uvjeti za disciplinu Boulder su sljedeći: 
 
 a) Za organizaciju 4 minutnog formata priprema: 

• minimalan broj smjerova: 10 

• maksimalan broj smjerova : 15 

• svaka kategorija mora imati minimalno 3 vlastita smjera koja se ne koriste niti u jednoj drugoj 
kategoriji 

• bilo kakve modifikacije postojećeg smjera (koji se koristio u drugoj kategoriji) ne računaju se 
kao dodatan/novi smjer 

• osigurati potreban razmak između smjerova kako bi se smjerovi unutar kategorije mogli penjati 
u isto vrijeme 

 
 b) Za organizaciju boulder jam formata priprema:  

• minimalan broj smjerova: 12 

• maksimalan broj smjerova : 16 

• broj smjerova odnosi se na sve kategorije 

• smjerove je potrebno složiti na način da se ne križaju 

• ukoliko se smjerovi koriste sa prethodnog treninga reprezentacije, moguće ih je koristiti za jam 
format, samo ako se koriste za drugu kategoriju uz određene modifikacije za tu kategoriju 
(ukoliko je potrebno), no tada ti smjerovi ne ulaze u ukupan broj pojedinačnih smjerova 

 
2) Uvjeti za disciplinu Težinsko (Lead) su sljedeći: 
 

a) Za organizacija lead priprema:  

• minimalan broj smjerova: 6 

• maksimalan broj smjerova : 10 

• točan broj smjerova definirat će Izbornik reprezentacije ovisno o formatu natjecanja 

• svaka kategorija mora imati 1 vlastiti smjer kojeg penje samo ta kategorija, ukoliko je 
natjecateljski format sa izolacijom 

• ukoliko je JAM format, onda za svaku kategoriju potrebno je pripremiti  2 smjera 
 
3) Uvjeti koji se odnose na sve discipline: 
 

• na istom dijelu stijene ne smije biti više od 3 smjera 

• ako pojedina hvatišta iz drugog smjera koji se u tom trenutku ne koristi smetaju, onda je potrebno 
ukloniti ta hvatišta 

• do odstupanja od ovih odredbi može doći samo ako Izbornik u najavi za nadolazeće pripreme 



 

 

zahtjeva drugačiji broj i organizaciju priprema dvorane 
 

 
 
 
 
VISINA NAKNADA 
 

Članak 3. 
 
Visina naknade koju klub, domaćin priprema, može primiti od HSPS-a ovisi o površini umjetne penjačke 
stijene koju reprezentacija na pripremama koristi, a naknada ne može iznositi više od: 

 

• 5 kn/m2 po jednom danu korištenja (sa PDV -om ako je klub u sustavu poreza na dodanu vrijednost) 
 

Prije ispostavljanja računa prema Savezu, klub domaćin obvezan je od Izbornika dobiti pismenu potvrdu i 
suglasnost o površini korištene penjačke stijene, kao i potvrdu da su pripreme organizirane u skladu sa 
uvjetima navedenim u Članku 2., te da nije bilo nedostataka i odstupanja od istih. 
 
U slučaju odstupanja odnosno neispunjavanja navedenih uvjeta od strane kluba domaćina, Savez zadržava 
pravo umanjiti navedeni iznos naknade. U tom slučaju naknada se umanjuje proporcionalno i sukladno 
stupnju odstupanja od uvjeta definiranih u Članku 2. ove odluke, pri čemu stupanj odstupanja određuje 
Izbornik reprezentacije. 
 
Klub domaćin ne smije potraživati naknadu od Saveza po osnovi drugih nastalih troškova kao što su troškovi 
postavljača, troškovi prijevoza, utrošene električne energije i sl. 
 
 

Članak 4. 
 
U slučaju postojanja nejasnoća ili različitih tumačenja ove Odluke, konačno mišljenje o istoj daje Izvršni 
odbor HSPS. 
 
 

   
 


