PODELITEV PRIZNANJ ZA VRHUNSKE
DOSEŽKE V ALPINIZMU IN
ŠPORTNEM PLEZANJU
Domžale, 24. januar 2012

Spoštovani alpinisti, alpinistke, športni plezalci in
plezalke ter vsi ljubitelji gora!
Današnja slovesnost je druga po vrsti, ko bodo podeljena priznanja tako
za vrhunske dosežke v alpinizmu kot priznanja za vrhunske dosežke v
športnem plezanju. Vseh uspehov v lanskem letu je bilo toliko, da smo
upravičeno ponosni na vse odlične vzpone in odprave alpinistov in alpinistk,
prav tako na odlične uspehe športnih plezalcev in plezalk, ki so Planinsko
zvezo Slovenije in slovensko državo ponesli visoko v vrh tega športa.
Glede na majhno število prebivalcev Slovenije so uspehi slovenskega
alpinizma in športnega plezanja v primerjavi z drugimi državami
občudovanja vredni. Žal so prevečkrat ti uspehi bolj cenjeni v tujini kot
doma. Zato so takšne slovesnosti še posebej pomembne, saj z njimi na
najboljši in najlepši možni način promoviramo alpinizem, športno plezanje
in vse dosežke.
Leto 2011 je bilo, lahko rečemo, prelomno tako za slovenski alpinizem kot
za športno plezanje. Slovenski alpinizem se je v lanskem letu z odličnimi
preplezanimi smermi, tudi prvenstvenimi, slovenski javnosti predstavil
prerojen. Za to gre zasluga tudi mlademu rodu alpinistov, ki v izpolnitvi
zadanih ciljev in s premagovanjem lastnih mej le-te presega, njihovo
vztrajanje, trud in trdne želje pa postavljajo nove mejnike. Mladi alpinisti
dosegajo tako dobre rezultate tudi po zaslugi izkušenih alpinistov, ki na
mlade prenašajo svoje znanje in bogate izkušnje. Nove mejnike postavljajo
tudi športni plezalci in plezalke, tako v članskih kot v mladinskih vrstah. Po
letu 2007 imamo ponovno zmagovalko svetovnega pokala v športnem
plezanju v težavnosti, kar pa ni edini vrhunski rezultat, temveč so članske
in mladinske vrste v težavnosti in balvanskem plezanju postavile visoke
kriterije uspehov in dosežkov v prihodnje. Visoke kriterije so si zadali in jih
uspešno dosegli tudi slovenski organizatorji dveh velikih tekem, članske
tekme svetovnega pokala in tekme evropskega mladinskega pokala. Obe
sta po odličnosti močno odmevali v športno-plezalnem svetu.
Ob začetku leta 2012 se obema komisijama – Komisiji za športno plezanje
PZS in Komisiji za alpinizem PZS – zahvaljujem za vse dosedanje delo na
svojih področjih delovanja, usposabljanja in vzgoje, hkrati pa njima ter
vsem alpinistom, alpinistkam, športnim plezalcem in plezalkam, želim, da
bi vas vsi ti uspehi le še dodatno motivirali za nove cilje in poti k uspehom
v letu 2012.
Bojan Rotovnik, predsednik PZS
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Ocena alpinistične sezone 2011
Zima je ponovno postregla z odličnimi razmerami in že kot leto prej, se
je spet veliko plezalo. Ko so novice o določeni preplezani smeri dosegle
širšo alpinistično populacijo, so mnoge smeri doživele prava obleganja.
Pohvaliti velja raziskovalni pristop posameznih alpinistov, ki plezajo
nove smeri, opravljajo prve ponovitve v sezoni, mnogokrat tudi na račun
dnevnega neuspeha. Takih alpinistov je bilo lani kar nekaj in mnogo smeri
je bilo splezanih na visoki ravni (npr. Triglav – Sanjski Joža, Široka peč –
Zimska direktna, itn). Zlasti omenjeni smeri kažeta nov pristop sodobnega
vrhunskega zimskega alpinizma v naših stenah in potrjujeta, da se ni treba
izgovarjati na zimske razmere ter da se da s pravim pristopom preplezati
marsikaj.
V zahodnih in centralnih Alpah pozimi ni bilo presežnikov, z izjemo nekaj
dobrih vzponov (npr. Dru, Droati, Eiger).
V poletni sezoni se je nabralo veliko kvalitetnih vzponov. Če so bile še pred
nekaj leti najtežje smeri rezervirane le za peščico alpinistov, se je letos krog
teh še razširil. Še ne dolgo nazaj so določene preplezane smeri veljale za
vrhunec sezone, danes pa se niti ne uvrščajo med najboljše vzpone v sezoni.
Mnogi alpinisti prenašajo visok športno plezalni nivo v najtežje alpske smeri,
iščejo nove linije za nove smeri ali iščejo smeri še brez prostih ponovitev.
Vsekakor zelo spodbudno.
Ponovno je bilo preplezanih veliko prvenstvenih smeri, nekaj zelo dobrih
(Triglav, ostenje Križevnika, Ojstrica, Tofana, itn). Prav tako je bilo opravljenih
kar nekaj resnih ponovitev smeri, ki morda po sami oceni ne sodijo v špico
najtežjih smer, po resnosti pa.
Zavedati se moramo, da zgolj ocena vedno ne pove vsega o pravem
karakterju smeri. Mnogokrat se prava slike vzpona skriva v podrobnostih, ki
pa se jih ob zapisu preplezane smeri ne predstavi.
Stopnička najtežje skalne alpinistične smeri se je lani dvignila na visokih
X+/XI- (8c). S tem je bil postavljen nov mejnik v slovenskem alpinističnem
skalnem plezanju.
Odpravarski izkupiček v najvišja gorstva sta zaznamovali predvsem dve
odpravi, Xuelian Feng (Kitajska) in Charakusa (Pakistan). Na obeh je bila
preplezana vrhunska prvenstvena smer (v Xuelian North East in v K7 West).
Osrednji odpravi PZS na Makalu ni uspelo izpolniti zadanih ciljev, prav tako
ne odpravi na Nanga Parbat.
Slovenski alpinisti so opravili nekaj dobrih vzponov v Patagoniji, Kirgiziji,
ZDA, Indiji in Venezueli. Zelo razveseljivo je dejstvo, da so bili akterji mnogih
najkvalitetnejših smeri preplezanih na odpravah alpinisti mlade generacije.
Spet se je pokazalo, da lahko po vzponih na najvišji ravni posežejo le
alpinisti, ki trdo, predano in načrtno delajo - plezajo. Pri današnjih visokih
merilih v alpinizmu je to edini pravi način. Spodbudno je, da mladi alpinisti
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prevzemajo vidnejše vloge v slovenskem alpinističnem prostoru. To je nujno
za nadaljnji razvoj in povezanost slovenskega alpinizma.
Zavedati se moramo vlogo odsekov in pomen dela z mladimi alpinisti
tam. Če se na odsekih pri perspektivnih zamudi, je za alpinistični razvoj
posameznika kasneje v večini primerih prepozno. Pokazalo se je, kako
pomembni sta vlogi obeh komisij (KA in KOTG) pri PZS ter njunih akcij in
aktivnosti za slovenski alpinizem. V bližnji prihodnosti bo potrebnih nekaj
sprememb zaradi učinkovitejšega delovanja komisij, KA pa bo poleg
stalnih in vpeljanih aktivnosti največ pozornosti posvetila ravno mladim
perspektivnim alpinistom.
Zaskrbljujoče je nezanimanje alpinistov za himalajske odprave. Razlogov je
verjetno več (trenutni alpinistični trendi, splošno stanje v slovenski družbi,
manjša možnost za uspeh na odpravah, padec plezalne forme, pomanjkanje
idej, čas, denar, itn). V preteklosti se je že večkrat izkazalo, da se brez zadostne
kvalitetne alpinistične kilometrine v Alpah ne dosega vidnejših rezultatov v
najvišjih gorstvih sveta ter da se na sploh na hitro v alpinizmu praviloma
ne uspe. To mora biti vodilo tudi v prihodnosti. Kaj se da na tam področju
narediti? Verjetno odgovor, če že je, ni enostaven in zahteva predhodno
poglobljeno analizo stanja trenutnega slovenskega alpinizma.
Prava vrednost najboljših slovenskih vzponov v letu 2011 se bo pokazala, ko
bomo te v naslednjih tednih primerjali z najboljšimi evropskimi in ostalimi
alpinističnimi vzponi. Takrat bomo dobili šele pravo sliko.
Kot že rečeno, vzponi nominirancev in nagrajencev so vzponi, ki predstavljajo
večino najboljših slovenskih vzponov opravljenih v letu 2011. Menim, da
smo z alpinistično sezono 2011 lahko zadovoljni.
A v vsakem primeru je pred nami novo leto, z novimi izzivi in če se
skoncentriramo na stvari, ki lani niso bile optimalne, tako na ravni komisij,
odsekov in posameznih alpinistov, nas čaka veliko dela.
Miha Habjan,
načelnik Komisije za alpinizem pri PZS
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Izbor najuspešnejših alpinistov 2011
Ob koncu leta komisija za alpinizem (KA) pri PZS pripravlja izbor
najuspešnejših alpinistk in alpinistov v preteklem letu. Namen izbora je
predvsem ocena in ovrednotenje najkvalitetnejših alpinističnih vzponov
ter širši javnosti predstaviti najboljše alpinistične dosežke.
V javnost pride preko posameznih alpinistov ali medijev veliko poročil in
informacij o alpinističnih vzponih. Namen KA je, da z današnjo prireditvijo
in izborom najuspešnejših alpinistov, iz množice vzponov opravljenih v
2011, izloči tiste, ki po kakovosti resnično izstopajo.
Vzponi nominirancev in nagrajencev so vzponi, ki predstavljajo večino
najboljših slovenskih vzponov opravljenih v letu 2011.
V sodelovanju s KA je tudi tokrat izbor najuspešnejših alpinistk in alpinistov
opravila skupina izkušenih alpinistov različnih generacij, ki poznajo razmere
v slovenskem in svetovnem alpinizmu. Izbor so opravili Andrej Štremfelj,
Boris Lorenčič, Milan Romih, Peter Mežnar, Rok Blagus, Tadej Debevec, Tanja
Grmovšek, Tone Škarja (KOTG – komisija za odprave v tuja gorstva pri PZS),
Urban Golob ter Matej Kladnik in Miha Habjan (oba KA).
Glavni kriteriji za izbor so bili vrhunskost, prvenstvo, ideja in izbira cilja,
drznost in avantura ter seveda način opravljenega vzpona. Strogo so dobili
prednost vzponi, ki so odstopali od lanskega povprečja najboljših vzponov
ter vzponi resnično alpinističnega značaja.
Pri zbiranju in izbiranju najkvalitetnejših alpinističnih vzponov se je bilo težko
odločiti saj so mnogi alpinisti lansko leto splezali veliko dobrih smeri, na
koncu pa so izbrani najuspešnejši alpinisti dobili prepričljivo večino glasov.
Tudi letos so bili izbrani posamezniki ali skupine, ki so po našem mnenju
z enim ali več vrhunskimi vzponi pomembneje zaznamovali preteklo leto.
Tem alpinistom je bila podeljena nagrada za posebne dosežke v alpinizmu.
Primerjava alpinističnih vzponov in njihova ocena je vedno težka ter
nehvaležna naloga. Naš izbor ni absolutna resnica in upam, da se tega vsi
zavedamo. Izbor je samo najboljši približek, za katerega smo se potrudili po
najboljših močeh.
Za konec želim vsem nagrajencem in nominirancem v letu 2012, da bi
presegli lanske dosežke in se vedno varno vrnili domov.
Načelnik KA,
Miha Habjan
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Luka Krajnc (AO Celje – Matica)
Najuspešnejši alpinist

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.

-

Triglav, Sanjski Joža, VI/5, M7+, 1050m, PRV., 3 dni
Dru, Allain – Leininger, VI/4+, M7+, 900m, 2dni
Paklenica, Anića kuk, Spider, 8a, 350m
Osp, Vražji Robert, 8b,150m
Križevnik, Hot Line, 7b+, 350m, PRV.
Zahodna Cina, Bellavista, 8c,500m, 4. PP
El Capitan, Golden Gate, 5.13a + 1xA0, 1000m, 8 dni
El Capitan, Salathe, 5.10, C2, v enem dnevu (14ur)
Acopan Tepui, Miss Acopan, 7b, 250m, PRV.

Andrej Grmovšek (AO Kozjak)
Nagrada za posebne dosežke

Tudi Andrejev vsakoletni seznam vrhunskih vzponov je pravzaprav že
dolgoletna stalnica. Pozimi je preplezal eno najtežjih zimskih kombiniranih
smeri v slovenskih gorah, poleti pa ponavljal smeri na najvišji ravni. Andreja
odlikujeta odlična psihična in fizična pripravljenost ter izjemna domiselnost
pri izbiri odpravarskih ciljev.
-

Triglav, Sanjski Joža, VI/5, M7+, 1050m, PRV., 3 dni
Dolomiti, Torre Dusso, Via Calispera, 7c+/8a, 200m, verjetno 1.P
Ojstrica, Brezpasa, VIII+, 400m, PRV.
Triglav, Ulina smer, IX/VII-VIII, 1000 m, 1.P, NP
Bavedda, Punta u Corbu, De Rerum Natura, IX, 230m, verjetno 1.P
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Nejc Marčič (AO Radovljica)
Nagrada za posebne dosežke

Nejc Marčič je predstavnik mlajše generacije alpinistov, ki je že v preteklih
letih opozoril nase z izjemno zagnanostjo ter odličnimi vzponi. Leto 2011 je
začel z odpravo v Patagoniji, nadaljeval z dobrimi zimskimi vzponi, poleti
nanizal nekaj prvenstvenih smeri, sezono pa zaključil z vrhunsko smerjo v
steni K7 West v Pakistanu. Odlična sezona, s katero dokazuje svoj razvoj v
vrhunskega alpinista.

-

Poincenot, Whillans-Cochrane, V+ 70°M3, 550m
Fitz Roy, Franco-Argentina, VII/A1, 900m
Dolgi hrbet, Zimska zajeda Jubilejne, V, M6, 800m, 2.ZP
Les Droites, Richard Cranion, IV 5, VI M6, 800m
Špik-Škrlatica-Triglav, 3x Skalaška, V, 2500m, 1 dan (15h)
Velika Mojstrovka, Žica v Uč, VII/VII-, 400m, PRV.
Velika Mojstrovka, Thunder, VII, 400m, PRV.
Debela peč-Trapez, Trenutek ki vznemirja, VIII-/VII+, 310m, PRV.
K7 West (6858m), Sanjači zlatih jam, VI WI5 M5 A2, 1600m, PRV., 4 dni

Tomaž Jakofčič (Akademski AO)
Nagrada za posebne dosežke

Tomaž Jakofčič je vrhunski alpinist z dolgoletnimi izkušnjami, ki že vrsto let
pleza na zelo visoki ravni. V lanski sezoni je ponovno plezal v Patagoniji,
predvsem pa se je posvetil poletni skalni sezoni in odkrivanju skritih
predelov velikih alpskih sten. Glavni pečat v 2011 je pustil z dvema težkima
modernima prvenstvenima smerema.
-
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Patagonija, Pachamama, Cortisima, VII, A1, 350 m, PRV.
Triglav, Ulina smer, IX/VII-VIII, 1000 m, PRV.
Triglav, Metropolis, VIII, A1, 350 m, 1. ZP
Tofana Di Rozes, Viki krema VIII+/IX-, 800 m, PRV.
Eiger, Le Chant du Cygne, 7a, 900 m
Kogel, Spominska smer Tine Jakofčič, VIII+, 170 m, 1.PP

Aleš Holc (AO Kamnik), Peter Juvan in
Igor Kremser (oba Akademski AO)
Nagrada za posebne dosežke

Aleš, Peter in Igor dobijo skupaj nagrado za posebne dosežke v alpinizmu
za petdnevni vzpon v Xuelian North East (6249m), kjer so preplezali
prvenstveno smer v SZ steni in po SZ razu. Fantje so si nagrado zaslužili za
dobro idejo, vztrajnost in za odlični vzpon.
Xuelian North East (6249m), SZ stena, SZ raz; Raz zaupanja, ED2,
AI5,M5+, 2400m, PRV., 5 dni

Anastasija Davidova (AO Ljubljana – Matica)
Najuspešnejša alpinistka

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 se računa tudi v prihodnosti.
- Aiguile de Pelerins, Rebuffat – Terray, V, 5, M6, 550m
- Stenar, SV, Led s severa/Centralna zajeda, IV/ 4+, 800m
- Zahodna Cina, SZ, Raz kortinških veveric, VIII+, 500m
- Velika Cina, S, ISO 2000, 7a+, 500m
- Cima Piccola, DaCorte Vecchio Aldo Nobile, 7c+(7b+), 200m
- Triglav, S, Na drugi strani časa, VIII, 350m
- Triglav, S, Bergantova smer, VIII+/IX-, 350m
- Tofana di Rozes, J, Compagni di Merenda, 7b, 350m
- Cima Piccola, JV, Gelbe Mauer, 7a+, 350m
- Paklenica, Anića kuk, Rumeni strah, 7c, 200m
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Neda Podergajs (AO Ljubljana – Matica)
Nagrada za posebne dosežke

Tudi Neda je v zadnjem letu dodatno dvignila svoj skalno plezalni nivo
in splezala številne težavne smeri v Paklenici, naših gorah in v Dolomitih.
Pozimi je kot vodilna v navezi preplezala nekaj težjih slapov. Neda postaja
ena boljših slovenskih alpinistk v zadnjem času in s svojo vztrajnostjo
nakazuje visok plezalni nivo tudi v prihodnosti.
-

Prisojnik, Lambada, WI 6, 50m
Nad Šitom glava, Bob Marley, VII+/VI, 120m, ZPP
Mangart, Bavbav, WI 5-6, 500m
Dolina Belega potoka, Stiriofobija, WI 5-6, 110m
Paklenica, Aniča kuk, Zenit, 7b, 350m
Rušica, Za pr'jatlce, VIII+/VI+, 250m
Vežica, Petek 13, 6c+, 200m
Velika Cina, S, ISO 2000, 7a+, 500m
Tofana di Rozes, Paolo VI, VIII+/IX-,VI+ AO, 650m
Križevnik – predostenje, Svoboda, VII-/VI+, 250m

Tina Di Batista (AO Ljubljana – Matica)
Nagrada za posebne dosežke

Tina Di Batista je ena najboljših slovenskih vrhunskih alpinistk zadnjega
desetletja. Po krajšem plezalnem premoru se je v lanski sezoni ponovno
vrnila z nizom odličnih vzponov, tokrat predvsem v poletni skalni sezoni.
Hitro je dvignila svoj športno plezalni nivo na 8a, nato pa nadaljevala v
težkih smereh alpskih sten.
-

10

Aiguile de Pelerins, Rebuffat – Terray, V, 5, M6, 550m
Cima Piccola, Otzi trieft Yeti, VIII+, VIII- obv., 350m
Julijske Alpe, Triglav S stena, Ulina smer, VIII+, A0 /VII- VIII, 1000m, PRV.
Bernske Alpe, Eiger, Le chant du Cygne, 7a/b, 900m
Tofana di Rozes, Paolo VI, VIII+/IX-,VI+, 650m

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, 70m
Triglav, Sanjski ozebnik, V+/ 5, 1100m, prvi v sezoni
Rjavina, Spomin, IV/ M4, 1000m, s PRV. varianto, prvi v sezoni
Mojstrovka, Žica v uč, VII/VII-, 400m, PRV.
Špik-Škrlatica-Triglav, 3x Skalaška, V, 2500m, 1 dan (15h)
K7 West (6858m), Sanjači zlatih jam, VI WI5 M5 A2, 1600m, PRV. , 4 dni

Matic Obid (AO Nova Gorica)
Nagrada za posebne dosežke

Matic je po odlični plezalni sezoni 2010 v lanskem letu le še dvignil svoj
plezalni nivo. V 2011 se je povsem posvetil skalnem plezanju. Svoj športno
plezalni nivo je dvignil na visokih 8c+, začel odlično v Paklenici, nadaljeval
v domačih in zahodnih Alpah, se spoznal s tradicionalnim angleškim
plezanjem, sezono pa zaključil na avanturistični odpravi v Venezueli, kjer je
splezal več odličnih smeri. Vsekakor se na Matica računa tudi v prihodnjih
letih.
- Paklenica, Aniča kuk, Agricantus, 8a, 200m
- Paklenica, Aniča kuk, Cupido, 8a, 350m
- Paklenica, Aniča kuk, Spider, 8a, 350m
- Osp, Vražji Robert, 8b, 150m
- Šite, Smer norčkov, 8a, 350m
- Trident du Tacul, Les Intouchables, 7c+, 250 m, NP/flash
- Vežica, Last minute, 8a+, 250m, 2.PP
- Wales, plezanje trad smeri do E6 (The Cad), NP
- Acopan Tepui, Miss Acopan, 7b, 250m, PRV.
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Ocena sezone komisije za športno plazanje
Ne zgodi se prav pogosto, da imamo Slovenci skupno zmagovalko
svetovnega pokala. Mina Markovič je tako po Maji Vidmar l.2007 postala
druga Slovenka s tem laskavim naslovom. Njene letošnje zmage imajo še
toliko večjo težo, ker njeni uspehi segajo v obe discipline, tako težavnostno
kot balvansko plezanje.
Zmage v obeh disciplinah so jo okronale tudi kot najboljšo žensko v
tekmovalnem športnem plezanju. Seveda ne gre prezreti tudi Majinega
tretjega mesta v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti. Prav
tako si bomo leto 2011 zapomnili po slovesu Natalije Gros od tekmovalnih
aren, kjer je v svoji bogati karieri kar 23 stala na stopničkah tekem svetovnega
pokala. Ob tej priliki se ji še enkrat zahvaljujemo za njen prispevek k razvoju
slovenskega plezanja.
Da so naša dekleta najmočnejša svetovna ekipa, je že kar nekaj časa znano
skoraj vsakem Slovencu, ki spremlja slovenske športnike. Ne gre pa seveda
prezreti tudi uspehov naših fantov. Klemen Bečan je kot prvi Slovenec
uspel letos kar dvakrat osvojiti 2. mesto na tekmovanjih svetovnega
pokala v balvanskem plezanju. Njegovim uspehom sta se pridružila tudi
Jure Raztresen in Domen Škofic, ki sta postala svetovna mladinska prvaka
v avstrijskem Imstu in Urban Primožič, ki je v Kranju na domači tekmi
svetovnega pokala pred domačimi gledalci presenetil tudi vse poznavalce
tekmovalnega plezanja in se uvrstil na 5. mesto.
Kar nekaj je bilo rezultatov, ki nas kot ekipe postavljajo med največje v
tem športu. Tako smo kot ekipa zasedli tretje mesto v skupnem seštevku
svetovnega pokala v težavnosti. Mladinska ekipa je na svetovnem
prvenstvu zaostala le za domačini Avstrijci. Da slovensko plezanje ne sloni
le na posamezniku in se mladi lahko razvijajo pod mentorstvom Mine, Maje,
Natalije in Klemna je seveda lepa vzpodbuda in upanje za, skromno rečeno,
vsaj podobne dosežke tudi v letu, ki je pred nami.
Kot majhni otroci, ki verjamejo v čudeže lahko le upamo, da se plezanje
uvrsti v družino olimpijskih športov in tako naredi še en korak naprej v
svojem razvoju in prepoznavnosti v celotni športni družini.
Načelnik Komisije za športno plezanje
Borut Kavzar
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Priznanja najuspešnejšim v letu 2011
Komisija za športno plezanje je ob koncu letošnje sezone sklenila, da kot
običajno razglasi najuspešnejšo športno plezalko in plezalca, poleg tega
pa podeli še pet priznanj za vrhunske dosežke ter trinajst priznanj mladim
perspektivnim plezalcem za dosežene rezultate na tekmah svetovnega
mladinskega prvenstva in skupnega seštevka evropske mladinske serije.

Mina Markovič

Najuspešnejša športna plezalka
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

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.
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Natalija Gros

Priznanja za vrhunske dosežke na tekmovanjih in
za vzpone v naravnih plezališčih
Po finalu in šestem mestu na domačem svetovnem balvanskem pokalu v
Logu je vse podredila svetovnemu prvenstvu v italijanskem Arcu. Ni ji šlo
vse po načrtih, vendar se je domov vrnila s petim mestom v kombinaciji. To
je bil tudi njen zadnji nastop sploh. Natalija se je namreč odločila zaključiti
svojo izredno uspešno tekmovalno kariero. Prav zato bi se ji radi danes
še enkrat zahvalili za vse odlične in tudi malo manj odlične nastope. Na
svoji tekmovalni poti je 23-krat stala na zmagovalnih stopničkah tekem
za svetovni pokal, bila je evropska prvakinja v balvanih in kombinaciji,
zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v kombinaciji, osvojila
je 2.mesto na svetovnih igrah, bila je 3-krat svetovna mladinska prvakinja,
dvakrat je zmagala na prestižnem Mastru v Serre Chevalier-ju in prva
Slovenka s preplezano smerjo z oceno 8c+.
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PRIZNANJA ZA VRHUNSKE DOSEŽKE NA
TEKMOVANJIH IN ZA VZPONE V NARAVNIH
PLEZALIŠČIH
Jernej Kruder

Tako kot v sezoni 2010 se mu je uvrstitev na stopničke izmuznila tudi v letu
2011. Tokrat je bil četrti na svetovnem pokalu na Dunaju.

Urban Primožič

Svoj prvi finale svetovnega pokala je dosegel na domačem terenu v Kranju
in bil s petim mestom največje presenečenje tekme.

Katja Vidmar

Na domači tekmi svetovnega pokala v Logu je s četrtim mestom za las
zgrešila zmagovalne stopničke. Ob koncu leta pa je kot prva Slovenka
splezala balvansko smer z oceno Fb 8a+.

Maja Vidmar

Zmaga svetovnega pokala, še dve uvrstitvi na zmagovalne stopničke in
skupno osem finalnih nastopov – vse to ji je prineslo že peto kolajno v
skupnih seštevkih svetovnega pokala v težavnosti doslej. Tokrat je bila to
bronasta.
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Priznanja perspektivnim za rezultate
na svetovnem mladinskem prvenstvu in
evropski mladinski seriji ter za vzpone
v naravnih plezališčih

Martin Bergant
V Evropskem mladinskem pokalu šesto mesto v skupnem seštevku balvanov
in sedmo mesto v skupnem seštevku težavnosti.

Sergej Epih
Osmo mesto na svetovnem mladinskem prvenstvu, prav tako osmi v
skupnem seštevku Evropskega mladinskega pokala v balvanih in trinajsto
mesto na tekmi svetovnega pokala

Katja Kadič
Zmagovalka skupnega seštevka Evropskega mladinskega pokala v
balvanih

Rebeka Kamin
Deseto mesto v skupnem seštevku Evropskega mladinskega pokala v
težavnosti

Julija Kruder
Četrto mesto v skupnem seštevku Evropskega mladinskega pokala v
balvanih.

Jera Lenardič
V Evropskem mladinskem pokalu tretje mesto v skupnem seštevku
težavnosti in tretje mesto v balvanih

Anže Peharc
V Evropskem mladinskem pokalu peto mesto v skupnem seštevku
balvanov

Gašper Pintar
V Evropskem mladinskem pokalu šesto mesto v skupnem seštevku
težavnosti

Jure Raztresen
Naslov svetovnega mladinskega prvaka v težavnosti in šesto mesto v
skupnem seštevku Evropskega mladinskega pokala v težavnosti
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Domen Škofic
Naslov svetovnega mladinskega prvaka v težavnosti, tretje mesto v
skupnem seštevku Evropskega mladinskega pokala v težavnosti, 9.mesto
na tekmi svetovnega pokala in vzpon 8b+ na pogled

Tim Unuk
Drugo mesto v skupnem seštevku Evropskega mladinskega pokala v
težavnosti in vzpon 8c z rdečo piko

Gregor Vezonik
V Evropskem mladinskem pokalu šesto mesto v skupnem seštevku balvanov
in sedmo mesto v skupnem seštevku težavnosti.

Izidor Zupan
Šesto mesto v skupnem seštevku Evropskega mladinskega pokala v
balvanih
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Svetovno prvenstvo, svetovni pokali in mladinske tekme
Pregled uvrstitev slovenskih tekmovalcev na
mednarodnih članskih tekmah

Svetovno prvenstvo Arco 15.-24.julij 2011
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Težavnost

Balvani

Kombinacija

Skupno 73 tekmovalk

Skupno 69 tekmovalk

Skupno 19 tekmovalk

Mina Markovič

6

12

3

Natalija Gros

11

10

5

Maja Vidmar

11

/

/

Mateja Hohkraut

/

31

/

Skupno 130
tekmovalcev

Skupno 134
tekmovalcev

Skupno 28
tekmovalcev

Klemen Bečan

30

13

6

Matej Sova

22

/

/

Domen Škofic

26

/

/

Urban Primožič

45

/

/

Sergej Epih

53

/

/

Jure Raztresen

63

/

/

Jernej Kruder

/

25

/

Jure Bečan

/

49

/

Svetovni pokal – težavnost
Chamonix

Briancon

Skupno 51
tekmovalk

Skupno 34
tekmovalk

Xining

Changzhi

Puurs

Boulder

Skupno 23
tekmovalk

Skupno 23
tekmovalk

Skupno 33
tekmovalk

Skupno 28
tekmovalk

Mina Markovič

1

2

1

1

3

2

Maja Vidmar

16

1

4

3

11

4

Asja Gosar

/

17

/

/

/

/

Tina Šušteršič

/

21

/

/

/

/

Skupno 83
tekmovalcev

Skupno 52
tekmovalcev

Skupno 29 Skupno 36
tekmovalcev tekmovalcev

Skupno 45
tekmovalcev

Skupno 34
tekmovalcev

Klemen Bečan

18

/

/

/

12

22

Jure Raztresen

22

/

/

/

/

13

Domen Škofic

21

15

/

/

24

17

Matej Sova

/

27

/

/

30

/

Sergej Epih

39

20

/

/

/

/

Jure Bečan

/

18

/

/

/

/

Izidor Zupan

/

39

/

/

/

/

Urban Primožič

49

43

/

/

/

/

Svetovni pokal
skupno
Skupno 88
tekmovalk s
točkami

Amman

Valence

Kranj

Barcelona

Skupno 14
tekmovalk

Skupno 30
tekmovalk

Skupno 35
tekmovalk

Skupno 27
tekmovalk

Mina Markovič

1

5

2

1

1

Maja Vidmar

2

6

5

5

3

Asja Gosar

/

28

22

19

30

Tina Šušteršič

/

/

29

/

65

Jera Lenardič

/

/

28

/

83

Katja Kadič

/

/

33

/

/

19

Skupno 16
tekmovalcev

Skupno 40
tekmovalcev

Skupno 55
tekmovalcev

Skupno 47
tekmovalcev

Skupno 108
tekmovalcev s
točkami

Klemen Bečan

4

17

16

8

12

Domen Škofic

/

9

14

13

15

Jure Raztresen

/

16

22

34

22

Urban Primožič

/

15

5

/

25

Sergej Epih

/

13

23

/

32

Jure Bečan

/

/

/

/

60

Izidor Zupan

/

25

36

/

82

Matej Sova

/

/

40

/

93

Jernej Kruder

/

/

42

/

/

Svetovni pokal – balvansko plezanje
Milano
Skupno 43
tekmovalk
Mina Markovič

5

Log Dragomer
Skupno 36
tekmovalk

Dunaj

Canmore

Vail

Eindhoven

Barcelona

Skupno 45
tekmovalk

Skupno 29
tekmovalk

Skupno 36
tekmovalk

Skupno 42
tekmovalk

Skupno 32
tekmovalk

11

19

5

8

7

4

Natalija Gros

/

6

/

/

/

13

/

Katja Vidmar

/

4

/

/

/

/

/

Katja Kadič

/

18

/

/

/

/

/

Maja Vidmar

/

27

/

/

/

/

/

Mateja
Hohkraut

/

28

/

/

/

/

/

Skupno 56 Skupno 50 Skupno 65 Skupno 40 Skupno 47 Skupno 67 Skupno 55
tekmovalcev tekmovalcev tekmovalcev tekmovalcev tekmovalcev tekmovalcev tekmovalcev
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Klemen Bečan

9

13

2

2

25

23

25

Jernej Kruder

45

15

4

21

23

27

21

Jure Bečan

23

18

39

/

/

/

33

Domen Škofic

/

19

/

/

/

/

/

Jure Raztresen /

25

/

/

/

/

/

Sheffield

München

Skupno 29
tekmovalk

Skupno 36
tekmovalk

Svetovno pokal
skupno
Skupno 103
tekmovalke s
točkami

Mina Markovič

/

1

5

Natalija Gros

/

/

22

Katja Vidmar

/

/

27

Katja Kadič

/

/

61

Mateja Hohkraut

/

/

94

Skupno 51
tekmovalcev

Skupno 65
tekmovalcev

Skupno 90
tekmovalcev s
točkami

10

4

7

Klemen Bečan
Jernej Kruder

27

43

21

Jure Bečan

/

/

53

Domen Škofic

/

/

60

Jure Raztresen

/

/

78

Svetovni pokal 2011 – kombinacija
Kombinacija
Skupno 39 tekmovalk
s točkami
Mina Markovič

1

Maja Vidmar

5
Skupno 21 tekmovalcev
s točkami

Klemen Bečan

3

Domen Škofic

6

Jure Raztresen

11

Jure Bečan

16

21

Svetovno mladinsko prvenstvo
težavnost – Imst 25.- 28. avgust 2011
Skupina 14-15 let
Deklice

Dečki

15. Rebeka Kamin

10. Tim Unuk
11. Martin Bregant
13. Milan Preskar
29. Anže Peharc

Skupno 72 uvrščenih

Skupno 85 uvrščenih

Skupina 16-17 let
Deklice

Dečki

14. Jera Lenardič

1. Domen Škofic

25. Katja Kadič

16. Gašper Pintar

29. Živa Ledinek

27. Gregor Vezonik

34. Anja Šerbinek
Skupno 62 uvrščenih

Skupno 84 uvrščenih

Skupina 18-19 let
Deklice

Dečki

12. Tina Šušteršič (SLO)

1. Jure Raztresen

30. Karin Tomažič (SLO)

6. Urban Primožič
8. Sergej Epih
13. Izidor Zupan

Skupno 46 uvrščenih
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Skupno 62 uvrščenih

Evropski mladinski pokal 2011 –
težavnost (šteje za Evropsko prvenstvo)
Skupina 14-15 let - starejše deklice in dečki
10. Rebeka Karmin

2. Tim Unuk

29. Tjaša Kalan

7. Martin Bergant

Julija Kruder

12. Milan Preskar

Veronika Meke

18. Anže Peharc

50. Karin Erjavec

34. Domen Kolenko
37. Urh Tomažič

Skupaj 61 uvrščenih

Skupaj 61 uvrščenih

Skupina 16-17 let – kadetinje in kadeti
3. Jera Lenardič

3. Domen Škofic (SLO)

12. Anja Šerbinek

6. Gašper Pintar (SLO)

16. Katja Kadič

7. Gregor Vezonik

23. Živa Ledinek

62. Jure Gvozdanovič (SLO)

38. Ajda Remškar
51. Katarina Bogataj
Skupaj 52 uvrščenih

Skupaj 67 uvrščenih

Skupina 18-19 let – mladinke in mladinci
13. Tina Šušteršič
17. Karin Tomažič

3. Urban Primožič
6. Jure Raztresen

25. Katarina Fon

10. Sergej Epih

30. Ajda Rojc

12. Izidor Zupan

35. Polona Dobrovoljc

36. Jakob Šparovec

Skupaj 39 uvrščenih

Skupaj 46 uvrščenih
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Evropski mladinski pokal 2011 –
balvani (šteje za Evropsko prvenstvo)
Skupina 14-15 let - starejše deklice in dečki
4. Julija Kruder

5. Anže Peharc
6. Martin Bergant

Skupaj 25 uvrščenih

Skupaj 30 uvrščenih

Skupina 16-17 let – kadetinje in kadeti
1. Katja Kadič

4. Domen Škofic (SLO)

3. Jera Lenardič

6. Gregor Vezonik

18. Anja Šerbinek
Skupaj 27 uvrščenih

Skupaj 34 uvrščenih

Skupina 18-19 let – mladinke in mladinci
11. Polona Dobrovoljc

6. Izidor Zupan
8. Sergej Epih
9. Jure Raztresen
16. Urban Primožič

Skupaj 24 uvrščenih
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Skupaj 34 uvrščenih

Državno prvenstvo
Težavnost:
Rezultati:
Člani

Članice

1. Sergej Epih (PK Škofja Loka)

1. Mina Markovič (PK 6b Ptuj)

2. Urban Primožič (PK Škofja Loka)

2. Maja Vidmar (PK Škofja Loka)

3. Izidor Zupan (ŠPO Celje)

3. Tina Šušteršič (AO Kranj)

Skupno 34 uvrščenih

Skupno 21 uvrščenih

Mladinci

Mladinke

1. Sergej Epih (PK Škofja Loka)

1. Tina Šušteršič (AO Kranj)

2. Jure Raztresen (PK Škofja Loka)

2. Katarina Fon (AO Kranj)

Urban Primožič (PK Škofja Loka)

Ajda Rojc (PK Škofja Loka)

Skupno 14 uvrščenih

Skupno 8 uvrščenih

Kadeti

Kadetinje

1. Gašper Pintar (PK Škofja Loka)

1. Jera Lenardič (AO Kranj)

2. Gregor Vezonik (AK Ravne)

2. Katja Kadič (ŠPK Andreja Kokalja)

3. Domen Škofic (ŠPO Radovljica)

3. Anja Šerbinek (ŠPO APD Kozjak Maribor)

Skupno 18 uvrščenih

Skupno 14 uvrščenih

St.dečki

St.deklice

1. Tim Unuk (PK Laško)

1. Rebeka Kamin (ŠPO Domžale)

2. Anže Peharc (ŠPO Tržič)

2. Julija Kruder ( ŠPO Celje)

3. Milan Preskar (PK Škofja Loka)

3. Tjaša Kalan (AO Kranj)

Skupno 35 uvrščenih

Skupno 26 uvrščenih

Ml.dečki

Ml. deklice

1. Luka Drolc (ŠPO Rašica)

1. Janja Garnbret (Šaleški AO)

2. Miha Hajna (PK Divača)

2. Brina Pirc (ŠPO Rašica)

3. Matic Kotar (ŠPO Rašica)

3. Tjaša Slemenšek (Šaleški AO)

Skupno 21 uvrščenih

Skupno 33 uvrščenih

Cicibani

Cicibanke

1. Maks Bogolin (ŠPO Rašica)

1. Lana Skušek (AO Črnuče)

2. Samo Šajn (PD Grosuplje)

2. Manca Patačko Koderman (ŠPD Korenjak)

3. Jan Jerovšek (PD Grosuplje)

3. Tinkara Meke (PS DPČ Šmartno)

Skupno 35 uvrščenih

Skupno 33 uvrščenih
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Balvansko plezanje:
Rezultati:
Člani

Članice

1. Jernej Kruder (ŠPO Celje)

1. Mina Markovič (PK 6b Ptuj)

2. Urban Primožič (PK Škofja Loka)

2. Maja Vidmar (PK Škofja Loka)

3. Sergej Epih (PK Škofja Loka)

3. Katja Vidmar (PK Škofja Loka)

Skupno 27 uvrščenih

Skupno 14 uvrščenih

Mladinci

Mladinke

1. Urban Primožič (PK Škofja Loka)

1. Tina Šušteršič (AO Kranj)

2. Sergej Epih (PK Škofja Loka)

2. Karin Tomažič (PS DPČ Šmartno)

3. Jure Raztresen (PK Škofja Loka)

3. Polona Dobrovoljc (ŠPK Andreja Kokalja)

Skupno 12 uvrščenih

Skupno 5 uvrščenih

Kadeti

Kadetinje

1. Domen Škofic (ŠPO Radovljica)

1. Jera Lenardič (AO Kranj)

2. Dominik Fon (AO Kranj)

2. Katja Kadič (ŠPK Andreja Kokalja)

3. Gregor Vezonik (AK Ravne)
Skupno 16 uvrščenih

Skupno 13 uvrščenih

St.dečki

St.deklice

1. Anže Peharc (ŠPO Tržič)

1. Julija Kruder (ŠPO Celje)

2. Jure Primc (ŠPO Radovljica)

2. Rebeka Kamin (ŠPO Domžale)

3. Tim Unuk (PK Laško)

3. Tjaša Kalan (AO Kranj)

Skupno 29 uvrščenih

Skupno 23 uvrščenih

Ml.dečki

Ml.deklice

1. Miha Hajna (PK Divača)

1. Janja Garnbret (Šaleški AO)

2. Matic Kotar (ŠPO Rašica)

2. Brina Pirc (ŠPO Rašica)

3. Kristjan Kadič (ŠPK Andreja Kokalja)

3. Špela Kešnar (ŠPO Domžale)

Skupno 17 uvrščenih

Skupno 28 uvrščenih

Cicibani

Cicibanke

1. Maks Bogolin (ŠPO Rašica)

1. Tinkara Meke (PS DPČ Šmartno)

2. Samo Šajn (PD Grosuplje)

2. Janja Oblak (PK Škofja Loka)

3. Kilian Čop (Šaleški AO)
Skupno 24 uvrščenih
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Anja Šerbinek (ŠPO APD Kozjak Maribor)

Urška Repušič (ŠPO APD Kozjak Maribor)
Skupno 24 uvrščenih

Klubski pokal:
1. PK Škofja Loka
2. AO Kranj
3. ŠPO Rašica
4. ŠPO Radovljica
5. ŠPO Tržič
Skupno 30 uvrščenih klubov s točkami
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Vzponi v plezališčih

Martina Čufar
z rdečo piko
Suet (FRA), Que la cuenne 8b

na pogled

Lučka Franko
z rdečo piko

na pogled
Margalef (ESP), Doctor Feelgood 8a

Asja Gosar
z rdečo piko
Barratro (ITA), Masochismo 8b

na pogled
Skedenj, Sex & candy 8a+
Skedenj, Happy mix 8a+
Saint Leger (FRA), Coloscopie 8a

Natalija Gros
z rdečo piko

na pogled
Skedenj, Happy mix 8a+

Katarina Kejžar
z rdečo piko
Osp, Karies 8b

na pogled

Mina Markovič
z rdečo piko

na pogled
Montsant (ESP), Hidrophobia 8b

Ana Ogrinc
z rdečo piko
Mišja peč, Mrtvaški ples 8b

na pogled

Katja Planinc
z rdečo piko
Vipavska Bela, Cerko 8b
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na pogled

Maja Šuštar
z rdečo piko
Barratro (ITA), Masochismo 8b

na pogled

Katja Vidmar
Balvani
Maltatal (AUT), Petting with an Alligator Fb 8a+
Črnotiče, Intensive Fb 8a
Hueco Tanks (ZDA), Dark age Fb 8a
Maja Vidmar
z rdečo piko

na pogled
Candalla Alta (ITA), Mamme virtuali plus 8a+
Candalla Bassa (ITA), La Befana 8a

Jure Bečan
z rdečo piko

na pogled
Margalef (ESP), Photoshot 8b

Klemen Bečan
z rdečo piko
Medveja (CRO), The core 9a

na pogled
Oliana (ESP), Fish eye 8c
Archidona (ESP), smer z oceno 8c
Kompanj (CRO), Der Berg ruft 8b

Gorazd Hren
z rdečo piko
Mišja peč, Natural link 8c

na pogled

Klemen Kejžar
z rdečo piko

na pogled
Rodellar (ESP), Les Chacals 8b

Rok Klančnik
Balvani
Rocklands (JAR), Amandla Fb 8b+
Maltatal (AUT), The power of goodbye Fb 8b
Totem, Into the wild Fb 8b
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Jernej Kruder
Balvani
Totem, Into the wild Fb 8b
Matic Obid
z rdečo piko
Mišja peč, Histerija 8c+

na pogled

Urban Primožič
z rdečo piko

na pogled
Margalef (ESP), Photoshot 8b

Matej Sova
z rdečo piko
Kompanj (CRO), Hard sun 8c

na pogled
Sopot (CRO), Toruk Maktu direct 8b
Sopot (CRO), Avatar 8b

Domen Škofic
z rdečo piko
Mišja peč, Corida 8c
Mišja peč, Sanjski par 8c

na pogled
Siurana (ESP), Kalea Borroka 8b+
Siurana (ESP), Migranya 8b
Montsant (ESP), Hidrophobia 8b

Anže Štremfelj
z rdečo piko
Mišja peč, Človek ne jezi se 8c
Tim Unuk
z rdečo piko
Mišja peč, Strelovod 8c
Sperlonga (ITA), La Teoria 8c

na pogled

Luka Zazvonil
z rdečo piko
Kotečnik, Miza za šest 8c+
Izidor Zupan
z rdečo piko
Kotečnik, Miza za šest 8c+

30

na pogled
Skedenj, Sežana 8b
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Sponzorji v letu 2011
Vse letošnje uspehe in dosežene rezultate seveda ne bi mogli uresničiti brez
pomoči nekaterih sponzorjev in donatorjev, ter seveda države. Tako bi se
radi ob tej priložnosti iskreno zahvalili vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da
slovensko športno plezanje in alpinizem držita korak s svetovnim vrhom.
Hvala v imenu vseh.

Treking šport
Tendon-Petzl-Raumer
Avtohiša VRTAČ in
Volkswagen Gospodarska vozila

Mestna občina Kranj
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