
    
 
 

 

ŠPORTNO PLEZANJE 

 

ORGANIZATORJA 

Zavod za šport RS Planica in Planinska zveza Slovenije.  

Informacije in izvedba: Andrej Kokalj, Škofijska klasična  gimnazija, Zavod sv. 

Stanislava, Štula 23, 1210 Šentvid, Ljubljana, tel.: 01 582  22 00, 01 582  22 20, faks: 01 

512 10 65; e-pošta: andrej.kokalj@guest.arnes.si. 

 

Datum in kraj  

B-tekma bo potekala 30. januarja 2013 v športni dvorani Zavoda sv. Stanislava v 

Šentvidu nad Ljubljano na plezalni steni dimenzij 12.0 x 8.0 z največjo previsnostjo 4 m. 

A-tekma bo potekala 31. januarja 2013 v športni dvorani Zavoda sv. Stanislava v 

Šentvidu nad Ljubljano na plezalni steni dimenzij 12.0 x 8.0 z največjo previsnostjo 4 m. 

 

Kategorije 

Mlajši dijaki in mlajše dijakinje, letnik 1996 in mlajši. 

Starejši dijaki in starejše dijakinje, letnik 1994 in 1995. 

 

Prijave 

Prijavite se lahko prek spletne aplikacije z navedbo imena in priimka, rojstnega datuma, 

kategorije, točnega naziva in naslova šole najkasneje do ponedeljka, 28. januarja 2013.  

Obvezno je potrebno navesti tudi način plezanja. 

A-tekma: plezanje z varovanjem od spodaj. 

B-tekma: plezanje z varovanjem od zgoraj. 

 

Organizacija tekmovanja 

Prijavljeni tekmovalci lahko izberejo med naslednjimi načini plezanja: 

A-tekma: plezanje z varovanjem od spodaj (obvezno za registrirane tekmovalce). 
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B-tekma: plezanje z varovanjem od zgoraj (za neregistrirane tekmovalce, registriranim 

tekmovalcem v pretekli sezoni ni dovoljen nastop). Pleza se na fleš (velja samo za B-

tekmo) z demonstracijo plezanja. Tekmovalci lahko spremljajo tekmovanje. 

Organizacija in sojenje na tekmovanju bosta potekala v skladu s tekmovalnim 

pravilnikom Komisije za športno plezanje pri PZS in s tem razpisom.  

Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki so redno vpisani od 1. do 4. letnika v 

skladu z določenimi letnicami rojstev. 

Tekmovanje šteje za posamični vrstni red tekmovalcev v štirih kategorijah: ml. mladinci/ 

mladinke in st. mladinci/ mladinke. 

 

Urnik tekmovanja za A- in B-tekmo 

10.00: kvalifikacije za ml. dijake (letnik 1996 in mlajši) in st. dijake (letnik 

1994/1995). Tekmujejo v isti smeri. 

10.00: kvalifikacije za ml. dijakinje (letnik 1996 in mlajše) in st. dijakinje (letnik 

1994/1995). Tekmujejo v isti smeri. 

14.00: finale za štiri prvouvrščene dijakinje in dijake iz vsake kategorije. 

Izolacijska cona se zapre pol ure pred pričetkom tekmovanja v posamezni kategoriji. 

Po končanem tekmovanju bo podelitev kolajn in priznanj. 


