Ljubljana, januar 2020

Poročilo o delu v letu 2019
Registracija klubov/odsekov

V letu 2019 je bilo registriranih 50 klubov/odsekov, ki so kakorkoli gojili športno plezanje. Ob
registraciji za leto 2020 je bila opravljena tudi anketa o njihovi dejavnosti in članstvu v letu 2019 na
dan 31.12.2018. (glej prilogo)

Organizacija dela
V letu 2019 so IO KŠP sestavljali načelnik (Aleš Pirc) in člani komisije (Jure Golob, Andrej Kokalj,
Jernej Peterlin, Nejc Potrebuješ in Urban Primožič ). Ostali delujoči organi oziroma sestava pa je bila:
Članska reprezentanca:
Gorazd Hren - selektor, ostali sodelavci: Urh Čehovin, Luka Fonda, Luka Mužar, Peter Hribar, Domen
Švab,
Mladinska reprezentanca: Anže Štremfelj – selektor, ostali sodelavci: Domen Švab, Klemen Kejžar,
Dominik Fon, Maja Štremfelj,
Koordinatorja šolskih športnih tekmovanj: Andrej Kokalj (srednje šole) in Karli Pintarič (osnovne šole)
Vodja sodniškega zbora: Jernej Lukša
Vodja Zbora postavljalcev: Miha Hribar
Vodja usposabljanja: Matevž Bizjak

Državno prvenstvo
V tekmovalni sezoni 2019 je bilo izpeljano državno prvenstvo v vseh treh disciplinah – težavnost,
balvani in hitrost - za vse kategorije. Na sporedu je bilo 19 tekem v težavnosti (5 v starejših, 7 v
srednjih in 7 mlajših kategorijah), 11 tekem v balvanskem plezanju (3 v starejših, 4 v srednjih in 4 v
mlajših kategorijah) in 6 tekem v hitrosti (po dve v vsaki kategoriji). Poleg tega je bila izvedena tudi
tekma v obstoječi olimpijski kombinaciji za starejše kategorije, v malo drugačni obliki pa tudi v
kombinaciji za srednje in mlajše kategorije.
V tekmovalni sezoni 2019 je bilo skupno izdanih 225 tekmovalnih licenc.
V članski konkurenci sta v težavnosti postala državna prvaka Tjaša Kalan in Luka Potočar. V
balvanskem plezanju je šel naslov državnih prvakov v roke Tjaši Kalan in Žigu Zajcu, v hitrostnem
plezanju pa sta bila najboljša Matic Kotar in Lučka Rakovec. V klubskem pokalu je bil najuspešnejši
PK Kamnik.
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Zahodna liga
Na sporedu je bilo 9 tekem (tri v težavnosti, štiri v balvanih in ena v hitrosti), skupno pa je nastopilo

394 tekmovalcev.
Vzhodna liga
Na sporedu je bilo 5 tekem (4 v težavnosti in po ena v balvanih in hitrosti), skupno pa je nastopilo 434

tekmovalcev.
Organizacija mednarodnih tekmovanj
Tradicionalna tekma svetovnega pokala v športnem plezanju, ki je bila v Kranju od 28.-29.septembra
2019, je bila že štiriindvajseta po vrsti. Na tekmovanju je sodelovalo 125 tekmovalcev (53 žensk in 72
moških) iz 26 držav sveta. TV Slovenija na svojem II.programu ponovno pripravila direktni prenos
nedeljskega finala najboljših.
V organizacijskem smislu smo s prireditvijo lahko ponovno izredno zadovoljni. Poleg samega
športnega dela prireditve je bilo še veliko spremljajočega programa. Vse je potekalo po načrtih in med
udeleženci smo ponovno prejeli precej pohvalnih besed, svoje so v finalu z izrednim vzdušjem dodali
še gledalci.

Tekmovanje so spremljali tudi vsi najpomembnejši domači mediji (med njimi že omenjen direktni
prenos finala, ki ga je prenašala TV Slovenija), poleg tega pa je bilo prisotnih veliko tujih novinarjev,
fotografov, avstrijska televizija, direktni prenos je bil na Valu 202. Vse novice in informacije, sprotne
rezultate in fotogalerije pa so vsi lahko spremljali na spletni strani tekme www.worldcupkranj.com.

Članska reprezentanca
V letošnjem letu je slovenska članska reprezentanca samo še nadaljevala uspehe iz pretekle sezone.
Najprej je Janja Garnbret z vsemi zmagami na tekmah svetovnega pokala v balvanih postala prva
tekmovalka, ki ji je to uspelo. Nov mejnik pa je potem zabeležila še na svetovnem prvenstvu na
Japonskem s tremi naslovi svetovne prvakinje – v balvanih, težavnosti in kombinaciji. Je edina v
zgodovini tega športa, ki je na istem svetovnem prvenstvu osvojila naslov svetovne prvakinje v treh
različnih disciplinah, hkrati pa je tudi edina med slovenskimi športniki, ki je na enem svetovnem
prvenstvu osvojila tri zlate medalje. V Hačiodžiju se je najprej zapisala v zgodovino kot prva plezalka,
ki je ubranila naslov svetovne prvakinje v balvanskem plezanju, nato je postala prva ženska, ki je na
istem svetovnem prvenstvu slavila v težavnosti in balvanih, nato pa edina v zgodovini športnega
plezanja s trojčkom zlatih medalj v težavnosti, balvanih in kombinaciji. S skupno šestimi zlatimi odličji
je ženska z največ zmagami na svetovnih prvenstvih, poleg njih ima še srebrno, na Japonskem pa si
je priplezala tudi vozovnico za olimpijske igre Tokio 2020. Uspeh Garnbretove je dopolnila Mia
Krampl, ki je navdušila z naslovom svetovne podprvakinje v težavnostnem plezanju, in to v sezoni, ko
je prvič stopila na zmagovalni oder svetovnega pokala (tretje mesto na balvanih).
Iz evropskega prvenstva se je ekipa prav tako vrnila z odličnimi rezultati. Lučka Rakovec je zmagala v
težavnosti, Urška Repušič pa v balvanih. Srebrna kolajna v balvanih pa je pripadla Viti Lukan.
Na balvanskih svetovnih igrah si je Urška Repušič priborila tretje mesto, uspešno pa smo zaključili tudi
svetovni pokal. V skupnem seštevku je tako Janja Garnbret osvojila v težavnosti 2.mesto (Rakovčeva
je bila odlična četrta), v kombinaciji pa je ponovno zmagala.
Po končanem pokalu pa je bila na sporedu še zadnja tekma in sicer kvalifikacijska tekma v Toulousu,
ki je bila druga priložnost za vozovnice za Olimpijske igre 2020. V dramatičnem boju z Lučko Rakovec
si je Mia Krampl priborila slovensko drugo vozovnico za Tokio.
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Vsi podrobnejši rezultati so dostopni na spletni strani mednarodne plezalne zveze IFSC
https://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/last-result

Mladinska reprezentanca

Mladinska reprezentanca je poleg dobrih nastopov v evropskem mladinskem pokalu (Jaka Jaki je v
skupnem seštevku težavnosti v kategoriji starejših dečkov osvojil 2,mesto) odlično nastopila tudi na
svetovnem in evropskem prvenstva. Skupno so domov prinesli kar 7 kolajn. Najbolj sta izstopala Sara
Čopar, ki je v kombinaciji postala tako evropska kot tudi svetovna prvakinja pri starejših deklicah in
Luka Potočar z naslovom evropskega prvaka v težavnosti pri mladincih.

Pregled uvrstitev mladincev na zmagovalne stopničke na svetovnem in evropskem prvenstvu
ter evropskem mladinskem pokalu v letu 2019
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Vsi podrobnejši rezultati so dostopni na spletni strani mednarodne plezalne zveze IFSC
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Prvenstvo Osnovnih šol
Na finalno tekmovanje, ki je potekalo v Vojniku, so se uvrstili tekmovalci iz področnih tekmovanj
(Šenčur, Vojnik). Tako je v finalnem delu sodelovalo 142 tekmovalcev.
Prvenstvo Srednjih šol
Na prvenstvu v Ljubljani je sodelovalo 178 tekmovalcev.

Sodelovanje z mednarodno zvezo IFSC
Udeležili smo se generalne skupščine IFSC. PZS KŠP je zastopal Jure Golob. Na skupščini IFSC
Evropa pa je bil prisoten Urban Primožič.
Poleg tega sta se Aleš Pirc in Jure Golob v Torinu na sedežu IFSC udeležila sestanka Climbing
Summit.

Usposabljanje
Izpiti za športnega plezalca 1: izpit je uspešno opravilo 71 kandidatov.
Seminar in izpiti za naziv Vaditelj – na prvem seminarju po novem zakonu je naziv vaditelj pridobilo 28
kandidatov

Prehodni licenčni seminar za prehod iz starih na nove nazive: - treh seminarja se je udeležilo skupno
233 udeležencev (vaditelji, inštruktorji in trenerji)
Seminar in izpiti za naziv »sodnik« - uspešno je naziv pridobilo 7 kandidatov
Licenčni seminar za sodnike: seminarja se je udeležilo 17 sodnikov

Kategorizacija
V skladu z razpisi in ustaljeno prakso OKS so se predlogi za kategorizirane športnike poslali trikrat
letno.
V trenutno aktualnem seznamu (stanje 1.10.2019) imamo na področju športnega plezanja 1 olimpijski
razred, 5 svetovnih, 17 mednarodnih, 20 perspektivnih, 13 državnih in 29 mladinskih razredov.

Urejanje plezališč
V preteklem letu je plan opremljanja prevzel Sklad za opremljanje slovenskih plezališč (OSP),
katerega namen je celovita promocija in dodatno pridobivanje sredstev za obnavljanje plezališč.
Celotno poročilo o delu v letu 2019 je v prilogi.

Razglasitev najuspešnejših športnih plezalcev
Komisija za športno plezanje je ob koncu pretekle sezone sklenila, da kot običajno razglasi
najuspešnejšo športno plezalko in plezalca, poleg tega pa podeli še enajst priznanj za vrhunske
dosežke ter šest priznanj mladim perspektivnim plezalcem za dosežene rezultate na tekmah
svetovnega in evropskega mladinskega prvenstva ter mladinskega evropskega pokala. Poleg tega je
sklenila, da podeli priznanje tudi prejemniku medalje na svetovnem prvenstvu v paraplezanju.

Najuspešnejša športna plezalka
Janja Garnbret
Najuspešnejši športni plezalec
Jernej Kruder

Priznanja za vrhunske dosežke na tekmovanjih
Katja Kadić, Mia Krampl, Tjaša Kalan, Vita Lukan, Mina Markovič, Lučka Rakovec, Urška Repušič,
Domen Škofic, Anže Peharc, Martin Bergant, Luka Potočar

Priznanja perspektivnim za rezultate na svetovnem in evropskem mladinskem prvenstvu in

evropskem mladinskem pokalu
Sara Čopar, Jaka Jaki, Luka Jerman, Liza Novak, Lucija Tarkuš, Žiga Zajc
Paraplezanje – priznanja za vrhunske dosežke
Gregor Selak

pripravil

Strokovni sodelavec

Načelnik KŠP

Tomo Česen

Aleš Pirc

