PODELITEV PRIZNANJ ZA VRHUNSKE DOSEŽKE
V ALPINIZMU, ŠPORTNEM IN LEDNEM
PLEZANJU TER TURNEM SMUČANJU
Ljubljana, 30. januar 2019

UVODNIK

V

luči širše javnosti smo planinci prepoznavni predvsem kot športniki, katerih dejavnosti so povezane z gorami. Naše športne
dejavnosti so planinarjenje, alpinizem, turno smučanje, športno plezanje, turno kolesarstvo in drugi gorski športi, pri nas so dobrodošle
vse tiste športne dejavnosti, ki nimajo pretiranega vpliva na naravno
okolje, kajti kot naravovarstvena organizacija smo zavezani načelom
sonaravnega razvoja.
Planinska zveza Slovenije seveda ni le športna organizacija, skrbimo tudi za planinske poti in koče, za naravna plezališča in plezalne
stene, posvečamo se naravovarstvenim aktivnostim, imamo bogato
založniško dejavnost, kjer velja posebno mesto Planinskemu vestniku,
muzejsko in raziskovalno dejavnost in še marsikaj drugega.
Čutimo se zavezane preventivni dejavnosti, s katero želimo povečati varnost naših športnih dejavnosti, osveščanje javnosti in različne
oblike usposabljanj pa so namenjeni vsem, ki obiskujejo gore. Na
planinskih turah, ki jih vodijo naši vodniki, se planinci počutijo varne.
Pri vseh naših aktivnostih moramo seveda upoštevati veljavno
zakonodajo, pri čemer ima posebno mesto zakon o športu, ki je pred
kratkim doživel pomembne spremembe. Zakon loči med tekmovalnimi
in rekreativnimi športnimi panogami, uvaja enotno poimenovanje
strokovnih kadrov športnih panog, strokovni delavci prve stopnje so
odslej vaditelji, druge stopnje pa trenerji. Vsaka športna panoga ima
lahko tudi le en sam steber.
Naši programi usposabljanja v športnih krogih veljajo za vsebinsko
in izvedbeno zelo kakovostne, sproti jih tudi posodabljamo, pa vendar
smo se morali do neke mere prilagoditi zahtevam novega zakona o
športu. Pri športnem plezanju s tem ni večjih težav, saj gre za športno
panogo s tekmovalnim sistemom. Stvari pa so bolj zapletene pri panogi
planinstvo-alpinizem, kjer ni tekmovalnega sistema, seveda pa so zelo
jasni in že dolgo uveljavljeni kriteriji zahtevnosti, zato je tudi alpinizem
kot izjema uvrščen med tekmovalne športe. Tudi za to panogo smo
pripravili program usposabljanja, ki s svojim jedrnim delom sledi
zahtevam zakona, z licenčnimi moduli pa poudarja specifiko pohodništva, alpinizma in turnega kolesarstva. Določila zakona so nas tudi
spodbudila k oblikovanju takšne strukture programa usposabljanj,
kjer bodo posamezni profili usposobljeni za več dejavnosti v okviru
panoge planinstvo-alpinizem.
Za nami je še eno uspešno leto na športnem področju, na kar smo
seveda lahko upravičeno ponosni. Že dolgo smo alpinistična velesila, z
urejenim sistemom šolanja alpinistov, z novimi vrhunskimi dosežki in s
kar dvema alpinistoma svetovnega razreda. In spet se lahko pohvalimo
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s prejemnikom zlatega cepina, najbolj uveljavljenega mednarodnega
priznanja za vrhunske dosežke v alpinizmu.
In že smo pri športnem plezanju, mlajši plezalni disciplini, ki bo
prvič tudi na sporedu olimpijskih iger leta 2020 v Tokiu. Naši obeti so
več kot dobri, če sodimo po bogati beri medalj plezalcev na članskem
svetovnem prvenstvu v Innsbrucku, mladinskem svetovnem prvenstvu v Moskvi, na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu in
po vrhunskih uvrstitvah v svetovnem pokalu. Ob dobitnikih medalj
pa imamo še številne obetavne mlajše tekmovalce.
Pohvaliti velja tudi dosežke v tekmovalnem turnem smučanju in
lednem plezanju, v obeh disciplinah pa si moramo prizadevati za
razširitev tekmovalne baze.
Jože Rovan,
predsednik PZS
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OCENA ALPINISTIČNE SEZONE 2018

L

eto 2018 si bo slovenski alpinizem zapomnil predvsem po izrednem vzponu
v severnem ostenju Latoka 1. Večdesetletno uganko poltretji kilometer visoke stene so sredi poletja v sedemdnevnem vzponu in sestopu rešili
Aleš Česen, Luka Stražar in Britanec Tom Livingstone. Kompleksen vzpon
v zahtevni in nevarni steni je odmeval tako doma kot v tujini. Med dogodke
z največ odmeva na mednarodni sceni sodijo še zlati cepin za življenjsko
delo v alpinizmu, ki je med nesmrtne legende postavil Andreja Štremflja,
ter aktivnosti Luke Lindiča in Luke Krajnca, ki sta, kot smo že vajeni, sezono
začinila z nekaj izstopajočimi vzponi. Prvi s povezavo Watzmanovih vrhov,
dvema patagonskima smerema in Morskim psom iz Kraljevega jezera, drugi
z Voie Petit in odličnimi prvenstvenimi linijami na Lofotih.
Domačo sceno je dodobra prevetril Gašper Pintar; vrhunski športni
plezalec je svojo prostoplezalno raven prenesel v visoke alpske skalne stene
in na seznam vpisal številne presežnike. Ti so posebej izpostavljeni med
predstavitvami najboljših posameznikov pretekle sezone. Trend vrhunskih
plezalcev v gorah ni zanemarljiv – za potrditev dejstva redno skrbita vsestranska Jernej Kruder in Martina Čufar. Z omembo Bečanovega vzpona v
Drašnicah, ki velja za najtežjo slovensko dolgo športno smer, pa na tem mestu
režemo živo tkivo pravovercev v upanju, da v prihodnje znotraj (takšnih in
drugačnih) plezalnih vrst najdemo skupni prostor za, pogosto spregledane,
presežke visoko nad tlemi.
Med razburljivo in hkrati spravljivo razpravo (imenovano tudi vojno)
o vpenjanju svedrovca ali klina ter intenzivnim poskusom spajanja vedno
bolj načete ferajnovske mreže (ki jo neizprosno hromi duh časa) – akcijama,
za kateri je poskrbel izvršni odbor krovne alpinistične organizacije – se je
tudi precej (in dobro) plezalo. Veselje je preštevati mnoštvo prijav na tabore perspektivnih alpinistov (letos so družno plezali doma, v Dolomitih in
Chamonixu), ki na čvrstih plečih predhodnikov iščejo nove smeri in cilje.
Verjamemo, da kvantiteta rodi kvaliteto, in upamo, da se rezultati novih pristopov k perspektivi pokažejo že na odpravi 2019. Neusahljivo osveževanje
mladinske alpinistične reprezentance je vsaj za leto dni prineslo na videz
konsolidirano ekipo, ki ni skoparila z akcijami. Povprečje v plezalnem in
doživljajskem smislu dvigujeta norveška in predvsem kavkaška avantura.
Novo leto prinaša zanje nov veter in nove, odpravarske cilje. Teh – nasploh – ni
manjkalo v 2018. Na klasičnih destinacijah drugih celin je gostovalo precej
naših odpravarjev; množičen obisk so doživeli Peru, stene in gore v ZDA,
Maroku in Srednji Aziji. Resnejši cilji pa so, z izjemno Lindičeve januarske
Patagonije in že omenjenega Latoka, ostali neuresničeni. Krišelj in Svoljšak
sta izkusila nemilost patagonskih, Lindič in Papertova ter Novak in Prezelj
pa kitajskih razmer.
Nekje med razstavljenimi in skritimi dosežki pa se, bolj ali manj (ali
pa sploh nič) po nareku socialne mreže, v svetu vertikale gibljejo številni
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neuvrščeni. Leto 2018 bodo po izdatni zimi pomnili predvsem alpinistični
smučarji. Približno pol ducata jih je rezalo najstrmejše smučine; zimzelenim
Kernu, Ortarju, Vrhovniku in reaktiviranemu Mejovšku sledijo mladi in
nadarjeni Erjavec, Šparovec ter številni drugi, ki se prebudijo z razmerami.
Glede obveščanja in poročanja nadvladajo plezalno sceno, ki se je znašla v
iskanju ustreznega/kredibilnega novičarstva. Sicer pa zima v plezalnem smislu
ni postregla s presežki. Med večje avanture naših gora lahko uvrstimo Belo
grapo prekaljenih Lačna in Flisa, Loškega kosca (Zupin-Plut) in Gorensko
diretisimo (Zupin-Zupan), Skalaško z Gorenjsko (Štular-Kešnar), ob poligonu
kombiniranega plezanja v Nad Šitom glavi in številnih zaledenelih slapovih
pa sta vabo na presečišču teh zvrsti z novo smerjo Borderline personality
disorder na trentarskem koncu nastavila Guček in Cuder. Med večjimi akcijami ne gre izpustiti druženja mladih perspektivcev v kamniških planinah in
izkazanega gostoljubja Britancem na izmenjavi – obakrat v iskanju možnosti/
priložnosti v neugodnih razmerah.
Smučarji so vztrajali dolgo v pomlad, ki pa je naenkrat snedla sneg in
odprla sezono kopnih sten. Uvod je prinesel nekatere redke in zahtevne ponovitve: od Rušice, Kogla do Pece, koder so taborili mladinci; na savinjskem
koncu je bil najaktivnejši Mavhar (prvenstvene in ponovitve z različnimi
soplezalci). Vrhunec poletja je navrgel več prvenstvenih, petero njih izpod
rok naveze prerojenega Kara in Jegličeve, omeniti velja še Palme in valove
zelo aktivnih Volontarja in Levičnika ter Popoldansko malico Jakličeve in
Svoljšaka. Slednji je (z Gerbcem) več dni preživel tudi v satelitih Mont Blanca
in v solo enodnevnem vzponu prišel iz Courmayeurja prek grebena Inominata na očaka, do Chamonixa in nazaj na izhodišče. V alpskih alpinističnih
prestolnicah je med letom sicer taborilo še precej slovenskih ekip; nanizali so
pester nabor vzponov, kar je splošno spodbudna informacija. Številne lažje
prvenstvene smeri v naših stenah je na pragu jeseni dopolnilo Skrivnostno
potovanje (Grmovšek-Mavhar), po ženskem taboru pa se je aktivnost preselila
skorajda izključno na južne strani, kosmate grebene in v obmorska letovišča.
V predzimskem času so nekaj odličnih razmer za špikanje ponudile avstrijske
severne stene, obiskani so bili Dolomiti. Zaživela je scena večjih plezalnih
središč, vrste za nakup vstopnic, ki prinašajo podoživljanje ustvarjanja najuspešnejših v naši dejavnosti, pa so se razpotegnile daleč na podeželje.
Pod črto sezone 2018 lahko na slovenski sceni poudarimo precejšnjo alpinistično aktivnost na vseh ravneh in v vseh letnih časih, iz življenja ferajnov, ki
bazirajo pod gorami ali v prestolnici, je razbrati živahnost, na drugi strani pa
atomizacija družbe prinaša razkroj društvenega tkiva in spremembo temeljnih vrednot, kar se izraža v občutku velike osamljenosti sredi najbolj (in vse
bolj) obljudenih kotičkov naših gora. Med misleci se šušlja, da je alpinizem v
negotovih časih – na razpotju. Zato alpinist(-ka): bodeš oblikoval(-a) vrednote
21. stoletja ali bodo vrednote 21. stoletja oblikovale tebe?
Nejc Pozvek,
član IO Komisije za alpinizem PZS

IZBOR NAJUSPEŠNEJŠIH ALPINISTOV
2018

K

omisija za alpinizem Planinske zveze Slovenije vsako leto opravi
izbor najuspešnejših, izstopajočih posameznikov in navez, ki
so s svojimi vzponi zaznamovali sezono. Namen izbora je strokovna
ocena in ovrednotenje alpinističnega leta in hkrati predstavitev oziroma promocija najboljših dosežkov za širšo javnost. Z namenom
čim večje objektivnosti izbora je bila tudi letos osnovana skupina
izkušenih alpinistov različnih generacij, ki so jo sestavljali: Tone
Škarja, Andrej Štremfelj, Tina Di Batista, Andrej Grmovšek, Tadej
Debevec, Tomaž Jakofčič, Urban Ažman, Peter Bajec, Matej Kladnik,
Miha Habjan in Nejc Pozvek.
Glavni kriteriji za izbor so bili – kot vsako leto – vrhunskost, prvenstvo, ideja in izbira cilja, drznost in avantura ter način opravljenega vzpona. Končni izbor pa je vedno presek vseh mnenj oziroma
glasovanja, ki je včasih skorajda enoglasno, spet drugič izjemno tesno.
Absolutna primerjava je v alpinizmu nemogoča, zato je delo skupine
zahtevno in včasih nehvaležno, vsi pa si ga, v prizadevanjih za skupno
dobro, trudijo opraviti po najboljših močeh.
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NAJUSPEŠNEJŠI ALPINISTI 2018
Kandidati:
najuspešnejši alpinist leta 2018:
Luka Lindič (AO PD Celje-Matica), Aleš Česen (Alpski
gorniški klub), Luka Stražar (Akademski AO) in Luka
Krajnc (AO PD Celje-Matica)
najuspešnejša alpinistka leta 2018:
Marija Jeglič (AO PD Ljubljana-Matica) in Sara Jaklič
(AO PD Kranj)
najperspektivnejši alpinist leta 2018:
Matevž Štular (AO PD Ljubljana-Matica), Bor Levičnik
(AO PD Ljubljana-Matica) in Gašper Pintar (AO PD
Ljubljana-Matica)
Razglasitev:
Aleš Česen (Alpski gorniški klub) in Luka Stražar
(Akademski AO),
najuspešnejša alpinista leta 2018
Marija Jeglič (AO PD Ljubljana-Matica),
najuspešnejša alpinistka leta 2018
Matevž Štular (AO PD Ljubljana-Matica),
najperspektivnejši alpinist leta 2018
Priznanje za posebne dosežke v alpinizmu prejmeta:
Gašper Pintar (AO PD Ljubljana-Matica)
Luka Krajnc (AO PD Celje-Matica)
Luka Lindič (AO PD Celje-Matica)
Posebna omemba dosežkov s strani KA PZS:
Bor Levičnik (AO PD Ljubljana-Matica)
Priznanje za življenjsko delo v alpinizmu:
Staza Černič in Danica Blažina
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PREDSTAVITEV NAJUSPEŠNEJŠIH
ALPINISTOV V LETU 2018
Aleš Česen (Alpski gorniški klub) in
Luka Stražar (Akademski alpinistični odsek)
najuspešnejša alpinista

Aleš Česen in Luka Stražar sta z vzponom preko več desetletij
oblegane nepreplezane severne stene Latoka 1, ki sta ga opravila v
navezi z britanskim plezalcem Tomom Livingstonom sredi poletja
2018, poskrbela za enega največjih dosežkov svetovnega alpinizma
lanskega leta. Naveza je po uspešni aklimatizaciji nad ledenikom
Choktoi v steno vstopila 5. avgusta in po petih dneh plezanja osvojila
7145 metrov visok vrh, na katerem je doslej stala le še ena odprava.
V skupaj sedmih dneh napornega plezanja in sestopanja so rešili
uganko severnega ostenja, v katerem je doslej poskušalo že okoli 30
odprav. 2400 metrov visoko smer, katere glavni izziv so predstavljale
njena kompleksnost, nepregledni prehodi in objektivne nevarnosti,
so poimenovali Česen-Livingstone-Stražar in ocenili z ED+. Vzpon
je poskrbel za pravi medijski vihar na alpinistični sceni in širše.
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Marija Jeglič (AO PD Ljubljana-Matica)
najuspešnejša alpinistka

Marija Jeglič je že več let stalnica slovenske alpinistične scene, na kateri
se je v zadnjih letih uveljavila kot njena najvidnejša predstavnica. Več
zaporednih dobrih sezon je utrdilo njene izkušnje, ki jih je v lanskem letu
kronala s pestrim naborom smeri, med katerimi so (vsaj medijsko) najbolj
izstopale prvenstvene v navezi s Silvom Karom. Marija je s soplezalci
iz Slovenske mladinske alpinistične reprezentance v lanskem letu prvič
plezala na zahtevnejši odpravi, in sicer v visokih gorah Kavkaza. Vzponi
v Gruziji so njenemu razkošnemu plezalnemu talentu, začinjenemu s
pozitivnim, raziskovalnim duhom, dodale še nekaj prepotrebnih izkušenj
za nadaljnje udejstvovanje v najzahtevnejših gorskih okoljih.
• Dolomiti, Torre Trieste, Cassin-Ratti: 700 m, VIII-, prosto NP
• Velika Martuljška Ponca, Obraz Ponce: 420 m, VII+/V, prosto NP,
prvenstvena smer
• Mali Oltar, Dorotheus: 400 m, VII, prosto NP, prvenstvena smer
• SZ stena Planje, Johanca: 320 m, VIII-/VI, prosto NP, prvenstvena smer
• SV stena Jerebice, Julijska orlica: 450 m, VII+/VI, prosto NP, prvenstvena smer
• S stena Jerebice, Konfin: 340 m, VII-/V, prosto NP, prvenstvena smer
• Kavkaz, Shkhara west (5068 m), Rollen-Stone: 2150 m, TD+, 6 dni
v alpskem slogu
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Matevž Štular (AO PD Ljubljana-Matica)
najperspektivnejši alpinist

Matevž Štular je v močni konkurenci perspektivnih alpinistov prepričal
z raznovrstnimi vzponi v različnih gorstvih oziroma stenah sveta. V
preteklem letu je pozimi in poleti plezal v naših gorah, sezono pa začinil z akcijama v okviru SMAR-a na Norveškem in v Gruziji ter nekaj
vzponi v granitnih klasikah Severne Amerike. Med smermi s svojo
zgodbo izstopa zimska ponovitev Skalaške z Gorenjsko v Triglavu, kjer
je mladost – norost izkoristila vedno dobrodošlo karto sreče in ju s
soplezalcem obogatila za neprecenljivo izkušnjo.
• Triglav, S stena, Skalaška z Gorenjsko: 1000 m, V/5, M5, prost
vzpon v dveh dneh
• Rogeland, Kjeragg, Vestlige Bastion, Hoka Hey: 800 m, VIII,
prosto NP
• Rogeland, Kjeragg, Nordveggen: 935 m, VII+, prosto NP
• Veliki Draški vrh, Nebeška streha: 300 m, VIII+/IX-, prosto NP
• Kavkaz, Shkhara west (5068 m), Rollen-Stone: 2150 m, TD+, 6
dni v alpskem slogu

Priznanja za posebne dosežke v alpinizmu
prejmejo:

Gašper Pintar (AO PD Ljubljana-Matica),
Luka Krajnc (AO PD Celje-Matica) in
Luka Lindič (AO PD Celje-Matica)
Gašper Pintar je plezalec nove generacije, ki je visoko skalno raven
(pred leti preplezana smer z oceno 9a) prenesel v visoke alpske skalne stene. Po več sezonah nabiranja izkušenj in preplezanih številnih
odličnih smereh je v letu 2018 na svoj seznam dodal kopico novih,
ki že vsaka zase lahko pomenijo vrhunec sezone posameznika. Med
izjemno enoletno bero izpostavljamo Rajčevo v Križevniku (IX+/X-,
250 m), Das Phantom der Zinne (IX+, 600 m) v Veliki Cini, Das ist
nicht kar tako (7b+, NP), Smer norčkov (IX+/X-, 300 m, FL) in Weed
killer (VIII, 300 m, NP, 1. PP) v Šitah, Štafeto (IX+/X-, 300 m, FL) v
Vežici, ob tem pa še dva odlična (sicer ne povsem prosta) enodnevna
vzpona v južni steni Marmolade (smeri Riba in Sarino ogledalo) in
nekaj prvih ponovitev v domačih gorah. Seznama se ne bi sramovali
niti najboljši skalni plezalci sveta.
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Luka Krajnc, matador slovenskega zahtevnega skalnega plezanja
zadnjih let, je lansko sezono kronal z enodnevnim vzponom v Petitovi smeri v Grad Capucinu (8a+, 450 m), pri čemer je vse raztežaje
plezal v vodstvu in brez padca. Poskrbel je za prvo prosto ponovitev
Skritega izziva v Debeli peči (VIII+/IX-, 350 m), med dvotedenskim
zimskim bivanjem na Lofotih pa z mednarodno ekipo preplezal kar
sedem drznih prvenstvenih kombiniranih vzponov visoke tehnične
in kompleksne težavnosti.
Luka Lindič je v sezoni, ko je odmevala predvsem njegova, žal neuspešna, odprava v Himalajo, že v začetku leta preplezal dve zahtevni
in zanimivi smeri v Patagoniji, na pragu domačega Berchtesgadna
pa v krožno turo povezal vse stolpe znamenitega Watzmanna. Poleti
je plezal v Triglavu in Vršacu, letne vzpone pa kronal s prvenstveno
smerjo Sharks of Königsee (IX+/X-, 250 m) v bavarskem Göllu. Konec leta je v Dolomitih preplezal nekaj zahtevnih kombiniranih linij.

Komisija za alpinizem Planinske zveze
Slovenije
želi posebej izpostaviti alpinistične dosežke mladega in perspektivnega

Bora Levičnika (AO PD LjubljanaMatica),

ki za svoja leta kaže izjemno nadarjenost, zagnanost in kakovost.
Bera njegovih vzponov je za komaj polnoletnega plezalca zares
odlična: od zimskih ponovitev, pristopov na visoke vrhove, do
težkih prostih ponovitev v nekaterih nižjih slovenskih stenah.
Razvija se v vsestranskega plezalca, z vstopom v Slovensko
mladinsko alpinistično reprezentanco pa bo lahko svoje znanje,
izkušnje in obzorja še razširil.
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Staza Černič in Danica Blažina

priznanje za življenjsko delo v alpinizmu

S

taza Černič in Danica Blažina sta dve strani istega kovanca.
Različni, a hkrati del celote. Na eni strani Staza Černič ali tudi
Stazika, kakor so jo klicali tisti, ki so jo poznali in srečevali v gorah,
predstavlja izrazito samosvojo osebnost, predano svojim ciljem in
načrtom do te mere, da jih je bila vedno pripravljena uresničiti tudi za
ceno samote. Članica PD Ljubljana-Matica je svoje največje uspehe
dosegla sama, v samostojnih vzponih zunaj naše nekdanje države,
kar je bilo takrat velika izjema. Tja jo je povabila skupina francoskih
skavtov, med katerimi so bili tudi alpinisti, ki so bili pred tem na
izmenjavi pri nas. Po naših gorah jih je v imenu Planinske zveze
Slovenije vodila Staza in nanje v Triglavski severni steni leta 1951
naredila tako močan vtis, da so jo povabili v Francijo. Tudi tam je
nadaljevala v svojem slogu – leta 1953 se je v samostojnem vzponu
povzpela na Aiguille Du Moine (3412 m), Aiguille d'Argentière
(3901 m) in Mont Blanc (4807 m). Na vrhu Evrope ji vodniki, ki
so bili takrat tam, najprej niso hoteli verjeti, da je tja prišla sama.
Vendar tega ni nikoli štela za svoj največji dosežek. Najbolj jo je,
po njenih besedah, zaznamoval epski vzpon v severozahodni steni
Zahodne Ailefroide, najmogočnejše stene v vsem masivu. Staza
je bila edina ženska v eni od treh navez in imela je najslabšo, celo
pomanjkljivo opremo. Skupaj z drugimi ji je uspelo preplezati steno
skoraj do roba, potem pa jih je nenadno poslabšanje vremena za
tri dni in tri noči ujelo v led. Velika reševalna akcija, ki je sledila, je
odmevala po vsej Franciji. V njej je spoznala tudi udeleženca francoske odprave, katere člani so prvi stopili na vrh Makaluja leta 1955,
vodnika in gorskega reševalca Sergea Coupéa. Ostala sta prijatelja
za vse življenje. Tudi zdaj, ko ima Staza častitljivih 96 let, si še vedno
dopisujeta. Ta dogodek v francoskih stenah je Stazo na gore samo
še bolj navezal.
V poznejših letih se je, seveda večinoma sama, povzpela na Monte
Roso, Aguille du Plan in na veliko slovenskih vrhov, vendar je preplezala zgolj eno prvenstveno smer. V navezi z Jožetom Novakom
in Janezom Krušicem je preplezala severozahodno steno Debele
peči. Staza Černič je o svojem doživljanju gora kot ena izmed redkih
alpinistk povojnega obdobja tudi pisala. Prav ona je bila prva, ki je
po II. svetovni vojni leta 1947 kot prva ženska objavila prispevek o
plezanju v Planinskem vestniku. V njem je opisala plezanje v Rusi
peči z Jožo Čopom, s katerim sta bila prav tako prijatelja. Leta 1990
je izdala knjigo Poti v brezpotja, v kateri je zbrala svoja doživetja. Na
odprtju razstave 'Korajža je ženskega spola' v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani leta 2018, kjer se je avtorica razstave Saša
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Mesec poleg drugih alpinistk poklonila tudi njej in Danici Blažini,
smo izvedeli, da je bila Staza udeleženka alpinističnega tečaja na
Kokrškem sedlu leta 1946 in tečaja GRS na Kamniškem sedlu leta
1947. Za primerjavo – prvi ženski alpinistični tabor so organizirali
leta 1949 v Vratih.
Staza je uspešna na vseh področjih v svojem življenju. Bila je
izvrstna turna in alpska smučarka, kot zanimivost pa naj dodam
še to, da tekoče govori šest jezikov. Od njej tako ljubih gora jo je v
zrelih letih odrezala prometna nesreča, zaradi katere nikoli več ni
mogla niti smučati niti hoditi dlje časa. Vendar ni zaradi tega nikoli
izgubila vedrine in prirojenega smisla za humor, s katerim zna sogovornika nasmejati še zdaj. Če ga seveda sprejme v svojo družbo.
Samote namreč nikoli ni nehala ceniti.
Če je bila na eni strani Staza na vrv oziroma štrik navezana le
redko, je bila Danica Blažina (roj. Pajer), ki je pri rosnih sedmih
letih ostala brez staršev, nanj navezana pogosto. Da je članica takratnega AO Univerze izjemna plezalka, je bilo kmalu jasno tudi
mladim alpinistom povojne generacije, s katerimi je začela plezati
brez predhodnih izkušenj stara komaj 20 let. Leta 1949 je opozorila
nase kar s tremi prvenstvenimi vzponi v družbi prav tako izjemnega
plezalca njene generacije in njenega prijatelja, Rada Kočevarja. Enega
je opravila, še preden se je istega leta udeležila ženskega alpinističnega tabora v Vratih. Tudi tam je na vajah na 'Malem Triglavu',
balvanu pred Aljaževim domom, inštruktorjem dokazala, da zmore
preplezati najtežja mesta. Ko je bilo tečaja konec, je Danica z Radom
Kočevarjem ostala v Vratih in najprej preplezala Skalaško smer z
Ladjo, nato pa prihodnji dan še Bavarsko smer. Leta 1950, samo leto
pozneje, je bila po Pavli Jesih prva ženska, ki je preplezala Čopov
steber. V Čopovem stebru jo je na vrv privezal Sandi Blažina, eden
izmed naših najboljših povojnih alpinistov. In ta vrv se ni razvezala
nikoli več. Namesto poročnega potovanja sta v rekordnem času, v
manj kot štirih urah, preplezala smer Prusik-Szalay v Triglavski
severni steni. Skupaj sta preplezala številne smeri tudi v tujih gorstvih – Dolomitih, Zahodnih in Centralnih Alpah. Do leta 1951 je
preplezala že devet prvenstvenih smeri. Danica je športno plezala
v plezališčih, med drugim tudi v Turncu pod Šmarno goro, Vipavi
in Ospu. V kratkem času je preplezala izjemno število prvenstvenih
in težkih smeri, s katerimi se lahko zlahka postavi ob bok najboljšim
slovenskim plezalcem tega obdobja. Posebno mesto v njenem opusu
ima tudi smer Herle-Vršnik v severni steni Ojstrice, po kateri ji je
Marjan Keršič - Belač dejal, da 'ne more biti nič posebnega, če jo
plezajo babe'.
Danica je po rojstvu hčerke Neve prednost v življenjski navezi
dala svojemu možu Sandiju in njegovi plezalni karieri, a plezati in

obiskovati gora ni nehala nikoli. Skupaj s hčerko sta s Sandijem bila
tudi na Matterhornu, Mont Blancu in v drugih težkih smereh pri
nas. Danica je bila ves čas tudi izjemna turna in alpska smučarka ter
smučarska trenerka. Da si je kupila prve smuči, je morala en mesec
stradati, je povedala v enem izmed intervjujev. V Slovenskem planinskem muzeju hranijo tudi fotografijo iz družinske zbirke Blažinovih,
na kateri so vsi trije, Danica, Neva in Sandi skupaj na motorju, s
katerim so se iz Kopra z vso opremo vred odpeljali v Tamar, da so
lahko plezali. Še zdaj, ko ima Danica skoraj 91 let, na gore ni nehala
misliti. Rada pove, da takrat, kadar je slabe volje, stopi na svoj vrt v
Kopru in se zazre v Alpe, ki jih vidi od tam. In je boljše volje, z vsemi
svojimi spomini, ki ostajajo za zmeraj.
To sta dve plati istega kovanca, ki mu pravimo alpinizem. V času
po vojni, ko je bilo vsega tako malo, da je bilo treba ogromno volje,
da so do gora sploh prišli. V času, ko so bile vloge v družbi strogo
razdeljene in je bilo popolnoma jasno, kdo mora ostati doma z otroki,
skrbeti za gospodinjstvo in moža. V obdobju, ko je bil vsak izlet iz
rodne države redkost in je plezanje v težkih smereh pomenilo ekstremizem, ki v času kolektivizma dolgo ni bil zaželen. Objektivnih
težav je bilo toliko, da je veliko mladih zaradi njih obupalo, preden
so se sploh začeli zares ukvarjati z alpinizmom. In v tem času sta
proti vrhu začeli plezati Staza in Danica, vsaka iz svoje smeri, vsaka
na svoj način. Na vrhu sta se srečali in za nagrado za ves svoj trud
uzrli razgled na vse, kar se je dogajalo med vzponom. Alpinistke, ki
so se na vrv navezale za njima, pa so dobile smer in v njej celo vrsto
klinov, zaradi katerih so nekoč splezale še dlje in še više.
Ne, v resnici ne gre za kovanec. Gre za zlatnik, ki ga je vredno
hraniti na vidnem mestu za zmeraj.
Hvala, Staza. Hvala, Danica.
Jure K. Čokl
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red natanko letom dni smo na tem mestu prebrali naslednjo poved:
»Ko smo po nekaj zadnjih sezonah že verjeli, da boljših rezultatov
skoraj ni mogoče doseči, so naši športni plezalci v lanskem letu postavili
nove mejnike tako visoko, da jih bo zares zelo težko ponoviti.« Letošnji
uvod ponovno ne more biti drugačen.
Če so pretekle sezone skoraj brez izjeme navrgle kopico presežkov
v disciplini težavnost, je zlasti moški del reprezentance z balvanskimi
uspehi lani tehtnico med disciplinama izenačil. Jernej Kruder ni presenetil s kopico vrhunskih rezultatov in končno skupno zmago v svetovnem pokalu, le zvezal je niz vrhunskih rezultatov, ki jih je v presledkih
dosegal že zadnjih devet let. Presenečenje sezone je Gregor Vezonik,
v katerega smo po prvi tekmi v Švici že rahlo podvomili, a smo dobili
zagotovilo, da naj še malo počakamo. Res ni bilo treba dolgo čakati na
njegov preboj med najboljše. Navdihujejo Gregorjeva sproščenost pred
nastopom v balvanu in hip zatem eksplozivnost, hitrost in natančnost
ter inteligentno reševanje problemov. Bo že držalo, da sta za velike stvari
včasih potrebna vztrajnost in čas. Uspešno moško sezono je na najlepši
način sklenil Domen Škofic z zmago na zadnji tekmi svetovnega pokala
v težavnosti in s tem ekipni uspeh po dolgih letih približal ženskemu
delu reprezentance.
Razveseljuje širok kakovostni vrh v ženski težavnosti, saj smo imeli
na vsaki tekmi svetovnega pokala vsaj tri kandidatke za finale, kar našo
žensko ekipo uvršča v sam svetovni vrh.
Ne samo Slovenija, ves športni svet priznava Janjo Garnbret za nesporno kraljico plezanja. Njenih uspehov ni treba naštevati, na pamet
jih poznamo iz vseh vrst medijev in razglasitev športnikov in osebnosti
leta. Pričakovano je postala slovenska športnica leta in s tem izenačila
največji športni uspeh Planinske zveze Slovenije izpred 30 let, ko je
enako priznanje prejel alpinist Tomo Česen. Veliko priznanje za Janjo
je tudi uvrstitev med deset slovenskih osebnosti leta časnika Delo, kar
pomeni še veliko več kot le tekmovalni rezultati športnika.
Ob naštevanju uspehov športnikov se moramo zahvaliti strokovnemu
štabu z Gorazdom Hrenom na čelu in pomočnikoma Luki Fonda in
Urhu Čehovinu, ki se razdajajo za uspehe svojih varovancev in so večino
svojega časa podredili celoletnemu tekmovalnemu ciklu.
Če sodimo po lanskih rezultatih mladinske reprezentance, imamo
svetlo prihodnost ženskega plezanja. Na svetovnem in evropskem prvenstvu so dekleta osvojila kar deset medalj, od tega tri zlate, dve medalji
so dodali še fantje. Na najpomembnejšem mladinskem tekmovanju
sezone, mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu, je naša naju-

spešnejša mladinka Vita Lukan za Slovenijo osvojila srebrno medaljo
in s tem prvo olimpijsko medaljo v plezanju, kar nedvomno predstavlja
zgodovinski športni mejnik.
Slovenska paraplezalna reprezentanca pod vodstvom Jurija Ravnika
je tudi v pretekli sezoni enakovredno nastopala v svetovni konkurenci
paraplezalcev. Tanja Glušič in Gregor Selak sta v Innsbrucku na svetovnem prvenstvu v paraplezanju osvojila bronasti medalji. Tanja Glušič
je s tem rezultatom postala športnica invalidka Slovenije leta 2018, vsi
trije s selektorjem Ravnikom pa so ponovno prejeli priznanje Zavoda
za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja (ZŠIS-POK)
za tekmovalne dosežke.
Razvoj tekmovalnega plezanja je v zadnjih letih močno napredoval
pod vplivom priprav na prve olimpijske igre v Tokiu. Format kombinacijskega tekmovanja OI narekuje vsestranost plezalcev v vseh treh
osnovnih disciplinah. Slovenci so lani začeli z načrtnim treningom
hitrosti, v napredku katere imajo še veliko rezervo. V svetovnem pokalu
so vidni veliki premiki tako v širini kot v kakovosti, konkurenca je zato
vsako leto močnejša in pestrejša. Slovenska reprezentanca v športnem
plezanju je v tej igri zadnja leta imela eno glavnih vlog. Zaželimo ji, da
bo tudi v letošnji sezoni krojila svetovni vrh, pri tem pa bodo plezalci
uživali v vzpenjanju proti vrhovom.
Aleš Pirc,
načelnik Komisije za športno plezanje PZS
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omisija za športno plezanje je ob koncu pretekle sezone sklenila, da
kot običajno razglasi najuspešnejšo športno plezalko in plezalca,
poleg tega pa podeli še sedem priznanj za vrhunske dosežke ter devet
priznanj mladim perspektivnim plezalcem za dosežene rezultate na
tekmah svetovnega in evropskega mladinskega prvenstva ter mladinskega evropskega pokala. Prav tako bo podelila tudi priznanje trenerju
najuspešnejše športne plezalke oziroma športnega plezalca. Poleg tega je
sklenila, da podeli priznanje tudi obema prejemnikoma medalj svetovnega prvenstva v paraplezanju in trenerju paraplezalne reprezentance.

Janja Garnbret (Šaleški AO)
najuspešnejša športna plezalka

Po vseh preteklih naslovih ji je na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku
uspelo osvojiti še naslov svetovne balvanske prvakinje in tako je postala
prva ženska v zgodovini, ki ima v žepu naslov svetovne prvakinje tako
v težavnosti kot v balvanih. Za nameček je postala še svetovna prvakinja v t. i. olimpijski kombinaciji in s srebrom v težavnosti je domov
odšla kot najuspešnejša tekmovalka prvenstva. Na tekmah svetovnega
pokala je v obeh disciplinah pobrala šest zmag in štiri druga mesta, na
koncu pa še skupni naslov v težavnosti in kombinaciji. Vse to ni ostalo
neopazno tudi v širši športni javnosti. Društvo slovenskih športnih
novinarjev jo je izbralo za športnico leta 2018.

Jernej Kruder (ŠPO PD Celje-Matica)
najuspešnejši športni plezalec

Specialistu za balvanske tekme je v pretekli sezoni šlo kot po maslu. Na
tekmah svetovnega pokala v balvanih samo enkrat ni bil v finalu, je pa
zato štirikrat stal na zmagovalnih stopničkah. Že na prvi tekmi sezone je
dosegel svojo prvo zmago, sezono nadaljeval vrhunsko in po desetih letih
nastopanja na tekmah najvišjega ranga so se mu uresničile otroške sanje.
Postal je prvi Slovenec s skupno zmago svetovnega pokala v balvanih.
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Katja Kadić (PK Škofja Loka)

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih

Dvakrat se je uvrstila v finale svetovnega pokala v balvanih in v
skupnem seštevku osvojila peto mesto.

Mia Krampl (AO PD Kranj)

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih
Trikrat se je uvrstila v finale tekem svetovnega pokala v težavnosti
in v skupnem seštevku osvojila deseto mesto. Na svetovnem prvenstvu v težavnosti je prav tako nastopila v finalu in osvojila sedmo
mesto. Ob teh članskih uspehih pa je postala še evropska mladinska
prvakinja v balvanih.

Tjaša Kalan (AO PD Kranj)

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih
Dvakrat se je uvrstila v finale tekem svetovnega pokala v težavnosti
in v skupnem seštevku osvojila šesto mesto.

Vita Lukan (ŠPO PD Radovljica)

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih

Bila je finalistka tekme svetovnega pokala v težavnosti v Brianconu,
kot udeleženka mladinskih olimpijskih iger v težavnosti je osvojila
srebrno kolajno, na svetovnem mladinskem prvenstvu je postala zlata v
težavnosti in bronasta v balvanih, z evropskega mladinskega prvenstva
pa se je vrnila z bronastima kolajnama v vsaki disciplini.

Mina Markovič (ŠPK Plus)

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih

Trikrat se je uvrstila v finale tekem svetovnega pokala v težavnosti in
v skupnem seštevku osvojila osmo mesto.
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Domen Škofic (ŠPO PD Radovljica)

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih

Petkrat se je uvrstil v finale tekem svetovnega pokala v težavnosti (od
tega ena zmaga in dve tretji mesti) in v skupnem seštevku osvojil tretje
mesto. Na svetovnem prvenstvu v težavnosti je prav tako nastopil v
finalu in po vodstvu v polfinalu na koncu osvojil peto mesto.

Gregor Vezonik (AK Ravne na
Koroškem)

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih
Trikrat je bil na stopničkah svetovnega pokala v balvanih in prav na
zadnji tekmi si je priplezal svojo prvo zmago svetovnega pokala. Na
koncu je v skupnem seštevku osvojil peto mesto. Tudi na svetovnem
prvenstvu v balvanih je naravnost blestel in osvojil bronasto kolajno.
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PRIZNANJE ZA REZULTATE NA
SVETOVNEM IN EVROPSKEM
MLADINSKEM PRVENSTVU,
TER TEKMAH EVROPSKEGA
MLADINSKEGA POKALA
Betka Debevec (PK Kamnik)

Za bronasto kolajno na evropskem mladinskem prvenstvu v balvanih.

Letija Fajfar (AO PD Kranj)

Za tretje mesto na tekmi evropskega mladinskega pokala v balvanih.

Luka Potočar (ŠPO PD Radovljica)

Za srebrni kolajni na evropskem in svetovnem mladinskem prvenstvu
v težavnosti, dvakrat je zmagal na tekmah evropskega mladinskega
pokala v težavnosti, na svetovnem članskem prvenstvu v težavnosti
pa si je priboril polfinale.

Lučka Rakovec (ŠD Proteus)

Za naslov evropske mladinske prvakinje v balvanih, srebrno kolajno na svetovnem mladinskem prvenstvu v balvanih, na tekmah
evropskega mladinskega pokala je petkrat stala na zmagovalnih
stopničkah, kot udeleženka mladinskih olimpijskih iger je osvojila
13. mesto, na svetovnem članskem prvenstvu v težavnosti pa si je
priborila polfinale.

Urška Repušič (ŠPO APD Kozjak
Maribor)

Za srebrno kolajno na svetovnem mladinskem prvenstvu v balvanih in za dve zmagi na tekmah evropskega mladinskega pokala v
balvanih.

Lana Skušek (ŠPO PD Komenda)

Za tretje mesto na tekmi evropskega mladinskega pokala v težavnosti.
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Tjaša Slemenšek (Šaleški AO)

Za dve drugi mesti na tekmah evropskega mladinskega pokala v težavnosti.

Lucija Tarkuš (AK Impol Slovenska
Bistrica)

Za bronasto kolajno na evropskem mladinskem prvenstvu v težavnosti
in za štiri uvrstitve na zmagovalne stopničke (od tega dve zmagi) na
tekmah evropskega mladinskega pokala v težavnosti.

Žiga Zajc (PS Ascendo PD Grosuplje)

Za drugo mesto na tekmi evropskega mladinskega pokala v težavnosti.

PRIZNANJA TRENERJEM
Gorazd Hren (Šaleški AO)

Trener Janje Garnbret, najuspešnejše športne plezalke v pretekli sezoni.

PARAPLEZANJE
Tanja Glušič (AK Ravne na Koroškem)

Za bronasto kolajno na paraplezalnem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku v kategoriji B2.

Gregor Selak (DRPK)

Za bronasto kolajno na paraplezalnem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku v kategoriji RP3.

Jurij Ravnik (AO PD Kranj)

Trener Tanje Glušič in selektor paraplezalne reprezentance.
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PREGLED UVRSTITEV ČLANOV NA ZMAGOVALNE
STOPNIČKE NA NAJVEČJIH TEKMAH V LETU 2018
1. mesto

2. mesto

3. mesto

Janja Garnbret

Innsbruck (AVS)

svetovno prvenstvo

balvani

Janja Garnbret

Innsbruck (AVS)

svetovno prvenstvo

kombinacija

Janja Garnbret

Villars (ŠVI)

svetovni pokal

težavnost

Janja Garnbret

Briancon (FRA)

svetovni pokal

težavnost

Janja Garnbret

Arco (ITA)

svetovni pokal

težavnost

Janja Garnbret

Wujiang (KIT)

svetovni pokal

težavnost

Janja Garnbret

Moskva (RUS)

svetovni pokal

balvani

Janja Garnbret

München (NEM)

svetovni pokal

balvani

Janja Garnbret

skupna uvrstitev

svetovni pokal

težavnost

Janja Garnbret

skupna uvrstitev

svetovni pokal

kombinacija

Jernej Kruder

skupna uvrstitev

svetovni pokal

balvani

Jernej Kruder

Meiringen (ŠVI)

svetovni pokal

balvani

Gregor Vezonik

München (NEM)

svetovni pokal

balvani

Domen Škofic

Xiamen (KIT)

svetovni pokal

težavnost

Janja Garnbret

Innsbruck (AVS)

svetovno prvenstvo

težavnost

Janja Garnbret

Chamonix (FRA)

svetovni pokal

težavnost

Janja Garnbret

Meiringen (ŠVI)

svetovni pokal

balvani

Janja Garnbret

Kranj (SLO)

svetovni pokal

težavnost

Janja Garnbret

Xiamen (KIT)

svetovni pokal

težavnost

Jernej Kruder

Moskva (RUS)

svetovni pokal

balvani

Jernej Kruder

Taian (KIT)

svetovni pokal

balvani

Jernej Kruder

München (NEM)

svetovni pokal

balvani

Gregor Vezonik

Innsbruck (AVS)

svetovno prvenstvo

balvani

Gregor Vezonik

Moskva (RUS)

svetovni pokal

balvani

Gregor Vezonik

Taian (KIT)

svetovni pokal

balvani

Domen Škofic

skupna uvrstitev

svetovni pokal

težavnost

Domen Škofic

Briancon (FRA)

svetovni pokal

težavnost

Domen Škofic

Arco (ITA)

svetovni pokal

težavnost
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PREGLED UVRSTITEV MLADINCEV NA ZMAGOVALNE
STOPNIČKE NA SVETOVNEM IN EVROPSKEM
MLADINSKEM PRVENSTVU V LETU 2018
1. mesto

2. mesto

3. mesto

Vita Lukan

Moskva (RUS)

svetovno prvenstvo

mladinke

težavnost

Lučka Rakovec

Bruselj (BEL)

evropsko prvenstvo

kadetinje

balvani

Mia Krampl

Bruselj (BEL)

evropsko prvenstvo

mladinke

balvani

Luka Potočar

Imst (AVS)

evropsko prvenstvo

kadeti

težavnost

Urška Repušič

Moskva (RUS)

svetovno prvenstvo

mladinke

balvani

Luka Potočar

Moskva (RUS)

svetovno prvenstvo

kadeti

težavnost

Lučka Rakovec

Moskva (RUS)

svetovno prvenstvo

kadetinje

balvani

Lucija Tarkuš

Imst (AVS)

evropsko prvenstvo

starejše deklice

težavnost

Vita Lukan

Imst (AVS)

evropsko prvenstvo

mladinke

težavnost

Betka Debevec

Bruselj (BEL)

evropsko prvenstvo

starejše deklice

balvani

Vita Lukan

Bruselj (BEL)

evropsko prvenstvo

mladinke

balvani

Vita Lukan

Moskva (RUS)

svetovno prvenstvo

mladinke

balvani

PARAPLEZANJE
3. mesto
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Tanja Glušič

Innsbruck (AVS)

svetovno prvenstvo paraplezanje

težavnost

Gregor Selak

Innsbruck (AVS)

svetovno prvenstvo paraplezanje

težavnost

DRŽAVNO PRVENSTVO
Težavnost:
Rezultati:
Člani

Članice

1. Potočar Luka (ŠPO Radovljica)

1. Krampl Mia (AO Kranj)

2. Preskar Milan (PK Kamnik)

2. Markovič Mina (ŠPK Plus)

3. Novak Klemen (AO Kranj)

3. Lukan Vita (ŠPO Radovljica)

Mladinci

Mladinke

1. Novak Klemen (AO Kranj)

1. Krampl Mia (AO Kranj)

2. Šprah Jaka (DRPK)

2. Lukan Vita (ŠPO Radovljica)

3. Peharc Aleš (AO Kranj)

3. Slemenšek Tjaša (Šaleški AO)

Kadeti

Kadetinje

1. Potočar Luka (ŠPO Radovljica)

1. Rakovec Lučka (ŠD Proteus)

2. Zajc Žiga (PS Ascendo)

2. Glušič Petra (AK Ravne)

3. Polak Andrej (PK Škofja Loka)

3. Stopar Ema (ŠPK Plus)

Starejši dečki

Starejše deklice

1. Batagelj Anej (DRPK)

1. Tarkuš Lucija (AK Impol Slovenska Bistrica)

2. Meke Bine (PS DPČ Šmartno)

2. Seliškar Ema (AK Impol Slovenska Bistrica)

3. Verbuč Grega (ŠPS PD Mozirje)

3. Majcen Maja (ŠPO Celje)

Mlajši dečki

Mlajše deklice

1. Jaki Jaka (DRPK)
Jerman Luka (PK Kamnik)

1. Čopar Sara (PK Laško)

3. Korošec Tim (PK Škofja Loka)

3. Kordež Ema (AK Ravne)

Cicibani

Cicibanke

1. Trost Denis (AK Slovenj Gradec)

1. Zajc Neža (PS Ascendo)

2. Vrban Zal (ŠPO Celje)

2. Gorič Lana (ŠPO Celje)

3. Koštomaj Anej (ŠPO Celje)

3. Rakar Tinka (ŠPO Jesenice)

2. Hren Eva (ŠPO APD Kozjak Maribor)
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Balvansko plezanje:
Rezultati:
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Člani

Članice

1. Sudar Zan (AK Ravne)

1. Markovič Mina (ŠPK Plus)

2. Potočar Luka (ŠPO Radovljica)

2. Lukan Vita (ŠPO Radovljica)

3. Peharc Anže (AO Kranj)

3. Skušek Lana (ŠPO Komenda)

Mladinci

Mladinke

1. Bogolin Maks (AO Črnuče)
Novak Klemen (AO Kranj)

1. Skušek Lana (ŠPO Komenda)

3. Peharc Aleš (AO Kranj)
Šprah Jaka (DRPK)

3. Krampl Mia (AO Kranj)

Kadeti

Kadetinje

1. Potočar Luka (ŠPO Radovljica)

1. Rakovec Lučka (ŠD Proteus)

2. Resnik Aljaž (PK Kamnik)

2. Glušič Petra (AK Ravne)

3. Lešnik Havijer (DEŠ)

3. Stopar Ema (ŠPK Plus)

Starejši dečki

Starejše deklice

1. Meke Bine (PS DPČ Šmartno)

1. Seliškar Ema (AK Impol Slovenska Bistrica)

2. Verbuč Grega (ŠPS PD Mozirje)

2. Tarkuš Lucija (AK Impol Slovenska Bistrica)

3. Židan Žiga (PK Kamnik)

3. Puhar Eva (ŠPO Radovljica)

Mlajši dečki

Mlajše deklice

1. Korošec Tim (PK Škofja Loka)

1. Čopar Sara (PK Laško)

2. Jerman Luka (PK Kamnik)

2. Skok Lena (PK Škofja Loka)

3. Jaki Jaka (DRPK)

3. Kordež Ema (AK Ravne)

Cicibani

Cicibanke

1. Koštomaj Anej (ŠPO Celje)

1. Zajc Neža (PS Ascendo)

2. Baloh Elija (PK Kamnik)

2. Buckley Jennifer (DRPK)

3. Trost Denis (AK Slovenj Gradec)

3. Batagelj Julija (DRPK)

2. Lukan Vita (ŠPO Radovljica)

Hitrost:
Rezultati:
Člani

Članice

1. Kruder Jernej (ŠPO Celje)

1. Rakovec Lučka (ŠD Proteus)

2. Kotar Matic (ŠD Proteus)

2. Kruder Julija (ŠPO Celje)

3. Resnik Aljaž (PK Kamnik)

3. Krampl Mia (AO Kranj)

Mladinci

Mladinke

1. Kotar Matic (ŠD Proteus)

1. Krampl Mia (AO Kranj)

2. Novak Klemen (AO Kranj)

2. Lukan Vita (ŠPO Radovljica)

3. Rihtaršič Gal (AO Kranj)

3. Slemenšek Tjaša (Šaleški AO)

Kadeti

Kadetinje

1. Potočar Luka (ŠPO Radovljica)

1. Rakovec Lučka (ŠD Proteus)

2. Lešnik Havijer (DEŠ)

2. Mali Katra (PK Kamnik)

3. Zajc Žiga (PS Ascendo)

3. Glušič Petra (AK Ravne)

Starejši dečki

Starejše deklice

1. Verbuč Grega (ŠPS PD Mozirje)

1. Puhar Eva (ŠPO Radovljica)

2. Židan Žiga (PK Kamnik)

2. Fajfar Letija (AO Kranj)

3. Meke Bine (PS DPČ Šmartno)

3. Majcen Maja (ŠPO Celje)

Mlajši dečki

Mlajše deklice

1. Jerman Luka (PK Kamnik)

1. Čopar Sara (PK Laško)

2. Korošec Tim (PK Škofja Loka)

2. Kordež Ema (AK Ravne)

3. Zore Timon (ŠPO APD Kozjak Maribor)

3. Stamenčič Ana (ŠPO APD Kozjak Maribor)

Cicibani

Cicibanke

1. Koštomaj Anej (ŠPO Celje)

1. Sedeljšek Zoja (AK Slovenj Gradec)

2. Trost Denis (AK Slovenj Gradec)

2. Gorič Lana (ŠPO Celje)

3. Janc Svit (ŠD Pajki)

3. Gliebe Žana (AK Ravne)

Klubski pokal:
1. ŠPO PD Radovljica
2. AO PD Kranj
3. PK Kamnik
4. DRPK
5. PK Škofja Loka
Skupno 38 uvrščenih klubov s točkami
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OCENA TEKMOVALNE SEZONE
2017/2018 KOMISIJE ZA GORSKE
ŠPORTE PZS

N

ajmanjša in najmlajša komisija PZS podpira in pokriva področje dveh tekmovalnih zimskih športov, to sta temovalno turno
smučanje in tekmovalno ledno plezanje.
Tekmovalno turno smučanje doživlja v zadnjih letih zelo hiter
razvoj in vse večjo priljubljenost. Poleg klasičnih tekem v gorah so v
zadnjih letih vse bolj priljubljene tekme, izpeljane na smučiščih, ki
so zaradi lažje dostopnosti privlačne tako za organizatorje kot tudi
za množično udeležbo vrhunskih in rekreativnih tekmovalcev. Tekmovanja v lednem plezanju pa so se zaradi varstva naravnega okolja
in izrednega napredka v tehniki praktično že preselila iz naravnega
okolja na umetne previsne konstrukcije, kjer je vse manj ledu in vse
več umetnih oprimkov.
V pretekli sezoni je pri turnem smučanju treba omeniti velik uspeh
Luke Kovačiča, ki je za las zgrešil kolajno na evropskem prvenstvu,
mlada reprezentanca v lednem plezanju pa je bila zlasti uspešna na
tekmah evropskega pokala.
Komisija za gorske športe je ob koncu letošnje sezone sklenila, da
kot običajno razglasi najuspešnejšega turnega smučarja, najuspešnejšo
ledno plezalko in najuspešnejšega lednega plezalca.
Jasna Pečjak,
načelnica Komisije za gorske športe PZS
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Luka Kovačič
(Društvo za razvoj turnega smučanja)
najuspešnejši turni smučar

Luka je z vztrajnim delom v letu 2018 dokazal, da se lahko enakovredno kosa z najboljšimi turnimi smučarji na svetu. Tako je na
svojem prvem evropskem prvenstvu v kategoriji mlajših članov v
disciplini vzpon dosegel odlično četrto mesto, hkrati pa se je uvrstil
v prvo deseterico tudi v disciplini posamezno. Udeleževal se je tudi
drugih tekem in na izredno priljubljeni tekmi Mountain Attack v
Avstriji dosegel odlično šesto mesto.

Maja Šuštar (AO PD Domžale)
najuspešnejša ledna plezalka

Nekdanja tekmovalka v športnem plezanju je v pretekli sezoni pozornost namenila tekmovalnemu lednemu plezanju in po zmagi v
slovensko-hrvaško-srbskem pokalu nastopila na tekmah evropskega
pokala. V Bratislavi je osvojila srebrno kolajno, na koncu pa dosegla
tudi odlično peto mesto v skupnem seštevku. Temu je dodala še zmago
na odprtem avstrijskem državnem prvenstvu.

Jaka Hrast (AO PD Domžale)
najuspešnejši ledni plezalec

Postal je zmagovalec tekem slovensko-hrvaško-srbskega pokala in
zelo uspešno nastopal na tekmah evropskega pokala. V seriji štirih
tekem je ob koncu v skupnem seštevku osvojil odlično drugo mesto.
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PARTNERJI V LETU 2018

V

seh letošnjih uspehov in doseženih rezultatov 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 plezanje drži korak s svetovnim vrhom. Hvala v imenu vseh.
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