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IZBOR NAJUSPEŠNEJŠIH ALPINISTOV IN ŠPORTNIH PLEZALCEV ZA LETO 2011
Domžale, 24. 1. 2012

OBRAZLOŽITEV IZBORA

ALPINIZEM
Anastasija Davidova (AO Ljubljana – Matica), najuspešnejša alpinistka v letu 2011
Nastja niza dobre vzpone že vrsto let, v lanski sezoni pa je še dodatno dvignila svoj skalni plezalni nivo.
Sezono 2011 je začela z zimskimi vzponi, nato vztrajno dvigovala skalno formo in poletni opravila serijo
odličnih skalnih vzponov v Paklenici, Triglavu in Dolomitih. Počasi, a vztrajno se je razvila v vrhunsko
alpinistko in postala ena najboljših slovenskih alpinistk, na katero lahko računamo tudi v prihodnosti.
- Aiguile de Pelerins, Rebuffat – Terray, V, 5, M6, 550 m
- Stenar, SV, Led s severa/Centralna zajeda, IV/ 4+, 800 m
- Zahodna Cina, SZ, Raz kortinških veveric, VIII+, 500 m
- Velika Cina, S, ISO 2000, 7a+, 500 m
- Cima Piccola, DaCorte Vecchio Aldo Nobile, 7c+(7b+), 200 m
- Triglav, S, Na drugi strani časa, VIII, 350m
- Triglav, S, Bergantova smer, VIII+/IX-, 350m
- Tofana di Rozes, J, Compagni di Merenda, 7b, 350 m
- Cima Piccola, JV, Gelbe Mauer, 7a+, 350 m
- Paklenica, Anića kuk, Rumeni strah, 7c, 200 m
Luka Krajnc (AO Celje – Matica), najuspešnejši alpinist v letu 2011
Luka Kranjc je postal eden najboljših slovenskih vrhunskih alpinistov nove generacije. Njegov vsakoletni
seznam najtežjih prosto ponovljenih smeri je izjemen. Zlasti razveseljivo je, da Luka pleza na najvišjem nivoju
tako pozimi kot poleti. S prostim vzponom v Bellavisti je postavil nov mejnik v slovenskem alpinističnem
skalnem plezanju. V 2011 se je udeležil dveh odprav, v ZDA (El Capitan) in v Venezueli (Acopan Tepui), kjer je
preplezal več odličnih smeri. Z mladostno zagnanostjo, popolno predanostjo plezanju in vrhunskimi
rezultati bomo z veseljem spremljali Lukovo nadaljnjo alpinistično pot.
Seznam pomembnejših vzponov v letu 2011:
- Triglav, Sanjski Joža, VI/5, M7+, 1050 m, prvenstvena, 3 dni
- Dru, Allain – Leininger, VI/4+, M7+, 900 m, 2 dni
- Paklenica, Anića kuk, Spider, 8a, 350 m
- Osp, Vražji Robert, 8b,150 m
- Križevnik, Hot Line, 7b+, 350 m, prvenstvena
- Zahodna Cina, Bellavista, 8c,500 m, 4. PP
- El Capitan, Golden Gate, 5.13a + 1 x A0, 1000 m, 8 dni
- El Capitan, Salathe, 5.10, C2, v enem dnevu (14 ur)
- Acopan Tepui, Miss Acopan, 7b, 250m, prvenstvena
Luka Stražar (Akademski AO), najperspektivnejši alpinist
Luka Stražar je predstavnik mlade generacije slovenskih alpinistov, ki je z dobrimi vzponi opozoril nase že v
prejšnjih letih. Odlikujejo ga zagnanost, vztrajnost ter visok plezalni nivo v zimskih razmerah, ki ga je v lanski
sezoni še dodatno dvignil. S prvim vzponom v Sanjskem ozebniku v sezoni ter s prvenstveno smerjo v K7
West je dokazal, da sodi med najbolj perspektivne slovenske alpiniste, kateri bodo imeli pomembno vlogo
tudi v prihodnjih letih.
- Prisojnik, Lambada, WI 6, 70 m
- Triglav, Sanjski ozebnik, V+/ 5, 1100 m, prvi v sezoni
- Rjavina, Spomin, IV/ M4, 1000 m, s prvenstveno varianto, prvi v sezoni
- Mojstrovka, Žica v uč, VII/VII-, 400 m, prvenestvena
- Špik-Škrlatica-Triglav, 3 x Skalaška, V, 2500 m, 1 dan (15 h)
- K7 West (6858m), Sanjači zlatih jam, VI WI5 M5 A2, 1600 m, prvenstvena , 4 dni
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ŠPORTNO PLEZANJE
Mina Markovič (PK 6b Ptuj), najuspešnejša športna plezalka v letu 2011
To je bila brez dvoma njena sezona, ki jo je začela in končala z zmago. Kot ena redkih sploh doslej je zmagala
v obeh disciplinah, vendar je bila daleč najbolj uspešna v težavnosti. V celotni sezoni samo enkrat ni stala
na zmagovalnih stopničkah, zabeležila pet zmag in na koncu zlata kolajna skupnega seštevka težavnosti in
tudi kombinacije. Prištejmo k temu še bronasto kolajno iz svetovnega prvenstva v kombinaciji, naslov državne
prvakinje v težavnosti in balvanih ter povsem ob koncu leta še smer z oceno 8b na pogled.
Klemen Bečan (ŠPO Tržič), najuspešnejši športni plezalec
V svetovnem pokalu je nadaljeval z nastopi v obeh disciplinah in kot eden redkih je nastopal v finalu tako v
balvanih kot tudi v težavnosti. Tokrat je bil uspešnejši v balvanih, saj si je dvakrat priplezal srebrno kolajno
svetovnega pokala, bronasta pa mu je pripadla v končnem seštevku svetovnega pokala v kombinaciji. Izvrstno
formo je potrdil tudi v plezališčih, kjer je kot prvi slovenski plezalec preplezal smer z oceno 8c na pogled.

