
ПРАВИЛНИК
ЗАИЗБОРНАНАЈДОБАРСПОРТСКИКАЧУВАЧ

НА ПРИРОДНА КАРПА (ВОДСТВО И БОЛДЕР)

Член 1
Со овој правилник се утврдуваат правилата за рангирање и избор на

најдобар спортски качувач на природна карпа во водство и болдер на крајот на
годината во машка и женска категорија.

Најдобрите качувачи ќе бидат рангирани на следниов начин и тоа:
1. Рангирање според најтешка искачена насока во водство и искачен болдер
проблем во таа календарска година, но не се надминала најтешката оцена во
историјата на Р.Македонија;

2. Рангирање според најтешка искачена насока во водство и искачен болдер
проблем со надмината тежинска оцена до тој момент во историјата на Р.
Македонија во таа календарска година;

Член 2
(1) Право на рангирање имаат сите спортски качувачи кои се членови на

спортско качувачки клуб член на МСКФ и со платена годишна чланарина кон
МСКФ за тековната година.

(2) Рангирањето за избор на Најдобар спортски качувач во наведените
дисциплини e поделено во следните категории:

а. Најтежок искачен Болдер проблем - Машка и женска категорија;

б. Најтешка искачена насока Водство - Машка и Женска категорија;

(3) Како најдобар спортски качувач во машка и женска категорија, на
природна карпа според искачена насока во водство или болдер проблем ќе бидат
прогласени оние спортски качувачи кои истата година искачиле насока во водство
или болдер проблем со највисока оцена за тековната година.

(4) Доколку не ја надминат најтешко искачената дотогашна тежинска
оцена во историјата на Р.М, ќе бидат избрани за најдобри спортски качувачи, но
не им следува парична награда, освен Диплома и Пехар.

(5) Доколку ја надминат најтешко искачената дотогашна тежинска оцена
во историјата на Р.М, и со тоа го кренат на повисоко ниво дотогаш постоечкото
државно ниво на најтешка искачена оцена, ќе бидат прогласени за најдобри
спортски качувачи и им следува парична награда со Диплома и Пехар.



(6) За најтешко историски искачена оцена за годината се земаат во
предвид насоки искачени во и вон рамките на територијата на Република
Македонија.

(7) За искачени насоки вон територијата на Република Македонија, без
разлика дали се работи за Историска Насока или Најтешка Искачена Насока во
тековната година, околу процена на тежината на оцените ќе се земе во предвид
базата на податоци на www.8a.nu и www.vertical-life.info. Доколку постои
нерешеност односно нееднаквост во информациите Координаторот е должен да
свика состанок за верификација на успех кој ќе биде сочинет од претставници на
клубовите - членки каде заеднички преку изјаснување и систем на гласање ќе се
одлучи за конечниот исход.

(8) Доколку два или повеќе спортски качувачи имаат искачено насока во
водство /болдер проблем со иста оцена, а истовремено таа оцена е највисоката
искачена за тековната година, следно се вреднува бројот на искачени насоки во
водство /болдер проблеми со втора највисока оцена по највисоката искачена за
таа година. Доколку резултатот и тогаш повторно е нерешен, се повторува
процесот сѐ додека не се добие победникот.

(9) Доколку одредена историска оцена или најтешка насока е искачена, а во
иднина истата оцена се намали или зголеми, тоа не го менува резултатот ниту
исходот од тоа искачување кое било одредено во моментот на избор на најдобар
спортски качувач - односно идните ревизии на оцената не го менуваат успехот
постигнат до тој момент.

(10) Секое искачување на насока за да биде важечко при рангирањето,
задолжително мора да поседува и да прикаже видео запис како доказ. Доколку
качувачот ја искачил насоката во водство /болдерот проблемот, а нема видео
запис, тоа искачување нема да се важи при изборот на најдобар спортски качувач.

(11) Важечко видео доказ подразбира видео снимено со висока резолуција
од целото искачување, оригинална снимка, без никакво монтирање т.е. пост-
продукција, каде што во кадар треба да биде целата насока од почеток до крај,
односно од започнување на насоката па до вкопчување на сидриште.

Член 3
Со овој член се дефинира поимот Историска Оцена. Историска оцена е

искачена тежинска оцена која го подига највисокото ниво на искачена тежинска
оцена до тој момент во историјата на Р.М. Одредена Историска Оценка е кога за
првпат истата тежинска оцена е искачена, нејзините повторувања не се
вбројуваат.
(пр. До 2019 година највисока тежинска искачена оцена е 8а+, и оттаму секоја наредна

http://www.8a.nu


тежинска оцена која ке биде искачена еднократно, се смета за Историска Оцена на
национално ниво т.е. 8b за првпат во историјата, 8b+ за првпат и итн…)

Член 4
Со овој член се дефинира поимот Најтешка Искачена Насока во тековната година
и се смета насоката со највисока тежина која е искачена во тековната година, а
истата не го подигнува нивото на најтешка искачена насока на сите времиња на
национално ниво - Историска Оцена.

Член 5
Сите искачувања се впишуваат на посебна апликација со воспоставен

систем на поени со која се води Национална евиденција на искачени спортско
качувачки насоки и болдер проблеми. Евиденцијата ја води назначениот
Координатор за Природна Карпа избран на Генералното собрание на МСКФ и
негов асистент. Тие се со мандат од 2 години.

Член 6
Доколку некој качувач поседува најмногу поени од листата т.е.

Националната Евиденција на искачени спортско качувачки насоки и болдер
проблеми, а друг качувач искачи Историска Оцена, односно тежина која дотогаш е
неискачена и со тоа го подигне националното ниво на најтешка искачена насока
истиот тој автоматски се стекнува со титула Најдобар Спортски Качувач и ќе биде
награден според Член 2 -точка 5. Во овој случај се зема во предвид исклучиво
фактот на искачена Историска Оцена. Видео запис според Член 2 -точка 7 е
задолжителен.

Член 7
На Генералното собрание одржано на 14.12.2019 како Главен координатор

е избран Димитар Попов од СКК ВАРДАР Скопје и тој раководи со
координативното тело. Како негов асистент и дел од координативно тело е избран
Марио Минчевски од СКК Вертикал Битола.

Член 8
Овој правилник стапува на сила од денот кога е изгласан на Генерално

Собрание на МСКФ.

Скопје, 23.12.2019 Димитар Попов

координатор


