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ЗЗЗЗ    АААА    ПППП    ИИИИ    СССС    НННН    ИИИИ    К:К:К:К:    

 
 

са 26/4. састанак Секретаријата Управног одбора Планинарско-смучарског савеза 

Војводине одржаног 1.4.2012. године у канцеларији  савеза. 

ПРИСУТНИ: Миодраг Јововић, Исо Планић, и Миливој Ердељан; 

 
ДНЕВНИ РЕД: 

 
1. Наставни план и програм за оперативног тренера спорта; 

 

Ад. 1. 

 

Исо Планић предлаже да Покрајинском заводу за спорт предложи следећи: 

 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 

Стручно оспособљавање за звање: оперативни тренер планинарства 

 

ГЛОБАЛНИ НАСТАВНИ ПЛАН  

Предмет: ПЛАНИНАРСТВО 41 час 

МОДУЛИ: 

А)Планинарска организација , дисциплине, објекти и терени   11 часова 

Б)Планинарска опрема и њена употреба     9 часова 

В)Боравак, оријентација и  техника кретања у планини   13 часова 

Г)Организација спашавања у планини      2 часа 

Д)Спортско и слободно пењање      3 часа 

Ђ)Планинарска оријентација       3 часа 

Е)Пећинарство         1 час 

 

ОПЕРАТИВНИ НАСТАВНИ ПРОГРАМ 

А) Планинарска организација , дисциплине, објекти и терени (11 часова) 

Циљеви модула: 

 

1. Појам, значај и схватање планинарства 

развој планинарства у свету 

развој планинарства у Србији.  

1 час 

2. Планинарска организација, планинарске дисциплине, 

организација ПССВ, ПСС, УИАА, 

одговорност у погледу прекршајног и кривичног права, 

планинарство у ужем смислу, походно планинарство, високогорство, 

нордијско ходање, пешачење, трансверзални путеви, трекинг, 

алпинизам, ледно пењање, турно скијање, експедиције, 

слободно пењање, спортско пењање, 

планинарска оријентација, 

кањонинг, 

пећинарство, спелеологија, 

планински бициклизам, 

планинско трчање. 

1 час 

3. Планинарски објекти и планинарски спортски терени, 

планинарска склоништа, планинарске куће и планинарски домови, 

планинарске стазе, вежбалишта и пењалишта,  
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планински врхови. 

1 час 

4. Особине и подела планина, 

географија и геологија планина,  

настанак планина и конфигурација терена,  

заштита природе планина,  

планине у Србији, Европи и у свету. 

1 час 

5. Облици и називи планинског земљишта, 

узвишења,  

заравњени облици,  

удубљени облци,  

нагнути облици,  

облици у стени. 

1 час 

6. Клима и атмосферске прилике у планини, 

основe метеорологије и основнe законитости планинског поднебља и времена,  

читање синоптичких временских карата,  

временска прогноза,  

употребa основних инструмената и препознавање природних сигнала од помоћи за 

предвиђање времена. 

2 часа 

7. Опасности у планини, 

субјективнe и објективнe опасности и мере заштите појединца , навезе и групе на 

планини. 

2 часа 

8. Кодекс планинарске етике, 

чување природе и околине,  

хуманизам,  

пружање помоћи,  

однос према планинарским теренима и објектима,  

однос према планинарској организацији,  

вођа пута и акције,  

учесник планинарске акције,  

Веће части. 

1 час 

 

Исходи модула: 

По завршетку модула полазник ће знати: 

Б) Планинарска опрема њена употреба (9 часова) 

Циљеви модула: 

 

1. Основна планинарска опрема, 

правилна употреба опреме, одржавање, 

врсте материјала и њихова израда, 

планинарска обућа, чарапе,веш, камашне, рукавице, капа, панталоне, јакне итд. 

2 часa 

2. Техничка планинарска опрема, 

 лична и заједничка опрема, 

ранац,  

исправно паковање ранца, 
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кувало, лампа, наочаре, чутура, термос, прибор ѕа прву помоћ итд.  

Шатор. 

1 час 

3. Опрема за пењање, 

клинови,  

експанзивни клинови,  

ледни клинови,  

снежни клинови,   

карабинери,  

комплети,   

чекић и бајла,  

цепини,  

дерезе,  

шлем,   

лестве,  

пењалице,  

траке,  

затикачи,  

френдови,  

куке,  

снежне лопатице,  

крпље,  

пењачки појас. 

3 часа 

4. Опрема за спуштање и осигуравање, 

осмица,  

гри-гри,  

кочиона плочица,  

реверзо,  

шунт,  

котураче,  

планинарско носило. 

1 час 

5. Ужад и чворови, 

једнострука, двострука и дупла ужад,  

особина одбијања воде, 

истезање ужета, 

хватајући удар, 

фактор пада, 

прусик,  

траке,  

прусиков чвор,  

водички чвор,  

булинов чвор,  

сигурносни чвор,  

чвор за надовезивање,  

осмица чвор,  

полулађарски чвор,  

лађарски чвор,  

импровизовани чвор,  

енса чвор,  
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краватни чвор,  

карабинерска кочница,  

гарда чвор,  

деветка чвор,  

карабинерски чвор,  

амбулантни чвор,  

плетеница чвор,  

чвор за везивање ужета. 

2 часа 

 

Исходи модула: 

По завршетку модула полазник ће знати: 

В) Боравак, оријентација и техника кретања у планини (13 часова) 

Циљеви модула: 

 

1. Водичка делатност, 

разрада плана акције,  

организација акције и контрола групе,  

способност управљања групом и мере заштите групе на планини узимајући у обзир 

ризике и опасности,  

адаптација програма за различите групе,  

кретање и технике вођења групе,  

употреба техничких средстава,  

планинарски путеви и маркације, 

исхрана и хидратација планинара, 

биваковање и логоровање. 

2 часа 

2. Оријентација у планини, 

основе оријентације и упућеност у технике и опрему за навигацију који ће 

омогућити правилну оријентацију у свим ситуацијама и условима, 

карте и употреба различитих размера, њихове легенде, знакови и симболи, 

везе између карте и терена, 

процена и способност мерења раздаљине, 

употреба компаса, бусоле, висиномера, оријентација карте, магнетне варијације, 

одређивање позиције са и без инструмената, 

припрема и реализација руте, 

сателитска навигација и употреба ГПС уређаја. 

3 часа 

3. Техника пењања у летњим условима, 

кретање по травнатим и клизавим теренима, 

кретање по каменој дробини и снежаницима, 

коришћење природних и вештачких ослонаца, 

навезивање пењача, 

сидришта, 

самоосигурање на сидришту, 

осигурање пењача, 

међуосигурање, 

кретање у стени, 

начини хватања стене, 

пењање отворене стене, 

пењање у пукотинама, 
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техничко пењање, пењање дугих смери и виа ферата, 

пењање по ужету, 

пречење, 

спуштање. 

4 часа 

4. Техника пењања у зимским условима, 

кретање по снегу, кретање групе по снегу, кретање падинама и гребенима, 

врсте снега и леда, њихово настајање и опасности које изазивају, 

навезивање и кретање по глечеру, 

техника пењања у леду и пењање залеђених слапова, 

алпски и експедициони стил, 

врсте лавина,  

ставрање услова за покретање лавина,  

кретање лавинозним теренима,  

мере заштите групе од лавина,  

лавинска опрема,  

лавински тестови, 

израда принудног склоништа у зимским условима, 

израда иглоа и вучијих јама.  

3 часа 

5. Турну смучање, 

техника,  

опрема,  

терени. 

1 час 

 

Исходи модула: 

По завршетку модула полазник ће знати: 

Г)  Организација спашавања у планини  (2 часа) 

Циљеви модула: 

Улога планинара, алпиниста и горске службе спашавања (ГСС), 

потрага, 

Тражење и спашавање у лавинама, 

евакуација са места несреће, 

спуштање и подизање техничким помагалима, 

израда импровизованих транспортних средстава, 

спашавање из ледничких пукотина, 

употреба средстава радио везе и телекомуникација и давање алпских 

С.О.С. сигнала, 

спасилачке службе у Србији и иностранству. 

2 часа 

 

Исходи модула: 

По завршетку модула полазник ће знати: 

Д) Спортско и слободно пењање (3 часа) 

 

 Циљеви модула: 

Основни појмови, објекти, опрема, 

техника пењања, спуштања и осигуравања, 

 припреме и тренинг, 

организација такмичења, 
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3 часа 

 

Исходи модула: 

По завршетку модула полазник ће знати: 

Ђ) Планинарска оријентација (3 часа) 

Циљеви модула: 

 

Основни појмови, 

основни и допунски прибор и опрема, 

технике тренинга и такмичења, 

организација такмичења. 

 

3 часа 

 

Исходи модула: 

По завршетку модула полазник ће знати: 

 

Е) Пећинарство (Спелеологија) (1 час) 

 

Циљеви модула: 

 

Особине крашких области, 

облици крашких појава, 

спелеолошка опрема и њена употреба. 

 

 1 час 

 

Исходи модула: 

По завршетку модула полазник ће знати: 

 

Једногласно је усвојен предлог 

 

 
 

 

 

 
 

 
 


