
 
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 

 
 
Datum: 11.5.2021 

 
 

RAZPIS ZA DRŽAVNO PRVENSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 2021 – TEŽAVNOST 
 

LJUBLJANA 5. – 6.6.2021 
 
 

1.tekmovanje STAREJŠE KATEGORIJE 
1.tekmovanje SREDNJE KATEGORIJE 
1.tekmovanje MLAJŠE KATEGORIJE 

 
 
1. Organizacija 
a. Prireditelj: Komisija za športno plezanje 
    Informacije: Tomo Česen, Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana tel.: 

041/643-945 
b.Organizator: DRPK 
   Informacije: Klemen Kejžar 

031 889 155, e-mail: kejzar.klemen@gmail.com 
Prijave: preko spletne aplikacije na naslovu https://isksp.pzs.si 
TR račun št.: SI56 6100 0001 6145 609 

 
Vodja tekmovanja: Klemen Kejžar Gl.sodnik: sobota: Tatjana Kruder 

nedelja: Tatjana Kruder 
 
 
Organizacija in sojenje na tekmovanju bosta potekala v skladu s Tekmovalnim pravilnikom za 
prvenstvo RS za leto 2021. 
 
 
2. Datum in kraj tekmovanja: 

Tekmovanje bo potekalo    v soboto in nedeljo, 5. in 6. Junija 2021 v Plezalnem centru 
Ljubljana, Pesarska cesta 10, 1000 Ljubljana 

 
 
3. Urnik tekmovanja  
 
 
Sobota, 5. junij 
 
10.00 Kvalifikacije st. deklice, st. dečki 

Kvalifikacije kadeti, kadetinje  
Opomba (smeri bodo sestavljene po barvah) 
Vsi plezajo istočasno v 3 smereh 

12.30 Finale st. deklice, st. dečki, kadeti in kadetinje 
15.30 Kvalifikacije ženske in moški 

opomba: ženske in moški plezajo istočasno 
19.30  Finale ženske in moški 

 
 
 

https://isksp.pzs.si/


 
Nedelja, 6. junij 
 
8.50 demonstracija smeri ml.deklice/ml.dečki,  
9.00 ml.deklice/ml.dečki 

 

11.50 demonstracija smeri cicibanke/cicibani  
12.00 cicibanke/cicibani 

 
 

 
Izolacijska cona se odpre uro pred pričetkom tekmovanja (uro in pol za starejše kategorije) in zapre 
pol ure pred pričetkom tekmovanja v posamezni kategoriji. 
 
Za mlajše kategorije ni izolacijske cone, pleza se “na flash” 
 
 
4. Prijave tekmovalcev 
Tekmovanja se lahko udeležijo vsi tekmovalci, ki izpolnjujejo 2.1. točko Tekmovalnega pravilnika. 
 
 
Štartnina za tekmovanje:  
17 € na tekmovalca – vse kategorije 
 
 
 

ROK PRIJAV     četrtek, 3. junij 2021 do 24.00 ure (preko spletne aplikacije ) 
 

PLAČILO ŠTARTNINE na TRR  organizatorja do vključno četrtka, 3. junija 2021,  

 
 
 
 
 
Strokovni sodelavec 
Tomo Česen 

 

 

 

 

Opozorilo! 
 
Vhod v ogrevalno cono bo na zadnji strani Plezalnega centra in ne skozi 
glavni vhod. 
Vsi tekmovalci so dolžni imeti negativen test star največ 72 ur, ali so 
cepljeni, ali imajo potrdilo o prebolevnosti. Trenerjem bo omogočen 
vstop v ogrevalno cono pod istim pogojem. Obiskovalci bara ne 
potrebujejo negativnega testa. Na območju bara je lahko največ 36 
oseb hkrati. Če bo bar poln lahko tekmo opazujete z okoliških zemljišč 
za ograjo. Priporočamo, da si obiskovalci prinesete zložljiv stol. 
Omogočen bo nakup pijače za ‘s sabo’. 
 
Glej prilogi spodaj... 
  



Priloga 1: prireditveni prostor 
 

 
 
 
 
 



Priloga 2: parkirišča 
 
Prosimo, da pred Plezalnim centrom parkirate samo na levi strani (desna stran je od Squash centra), 
priporočamo parkiranje vzdolž ragbi igrišča (parkirišče 2). 
 
 

 


