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PLANINSKI ŠPORTI

P

laninstvo ima v Sloveniji bogato tradicijo in temelji na večstoletni veliki povezanosti Slovencev z gorami. Zagotovo je ravno
tradicija eden izmed najpomembnejših razlogov za vsebinsko širino
dejavnosti, ki jih izvajamo pod okriljem planinske organizacije, in da
je planinstvo najbolj priljubljena prostočasna rekreativna dejavnost
Slovencev. V planinstvu, ki ima v Sloveniji že skoraj 125-letno tradicijo
organiziranega delovanja, so se že tri desetletja po začetku delovanja
začele pojavljati prve tekmovalne aktivnosti, saj so bila pod okriljem
planinske organizacije izvedena številna tekmovanja v smučanju in tudi
smučarskih skokih, predvsem v času med obema svetovnima vojnama.
Na mednarodnem področju lahko kot svojevrstno tekmovanje
obravnavamo tudi podeljevanje olimpijskih medalj za uspehe v alpinizmu. Tako so na letnih olimpijskih igrah kar trikrat podelili olimpijske
medalje za uspehe v alpinizmu, ki so jih prejeli angleški general Charles
Granville Bruce leta 1924 za vodenje odprave na Mount Everest, brata
Schmidt iz Nemčije leta 1932 za prvenstveno smer v severni steni
Matterhorna in zakonca Günter iz Švice leta 1936 za njune uspehe na
himalajskih odpravah. Poleg tega so na zaključku zimskih olimpijskih iger leta 1924 podelili kar 20 medalj za uspehe v alpinizmu (11
medalj za Veliko Britanijo, 7 medalj za Indijo, 1 medaljo za Avstrijo
in 1 medaljo za Nepal).

nosti, medtem ko so na mednarodni ravni upravičena predvidevanja,
da se bosta tako ali drugače v prihodnosti uvrstila na program zimskih
olimpijskih iger, kar bo razvoju in množičnosti v teh dveh športih
zagotovo dalo dodaten zagon.
Nekateri menijo, da prostovoljno in prostočasno ukvarjanje s planinarjenjem nima veliko skupnega s tekmovalnimi športi, a sam se s
tem ne strinjam. Vsi planinski športi so izšli iz naše osnovne dejavnosti,
torej hoje in plezanja v gorah, ter se v pretežni meri še vedno izvajajo
v okviru planinskih društev, ki tako svojim članom lahko ponudijo
širši obseg aktivnosti. Tudi na ta način planinska organizacija ohranja
sedanje člane in pridobiva nove, ki so potem temelj za nadaljnji razvoj
vseh dejavnosti planinstva. In krog je uspešno sklenjen.
.
Bojan Rotovnik,
predsednik PZS

Po II. svetovni vojni so prekinili podeljevanje olimpijskih medalj
za uspehe v alpinizmu, a tekmovalne aktivnosti so bile bolj ali manj
prisotne ves čas delovanja. Tako so se že kmalu po II. svetovni vojni
v planinski organizaciji začela izvajati planinska orientacijska tekmovanja, ki so se pozneje večinoma preusmerila v orientacijski tek,
ki je konec osemdesetih let preteklega stoletja prešel v Orientacijsko
zvezo Slovenije, kjer kot samostojna športna panoga uspešno deluje
in se razvija še danes.
V sedemdesetih, še bolj aktivno pa v osemdesetih letih preteklega
stoletja, se je iz alpinizma razvila nova športna panoga, imenovana
športno plezanje, ki se je postopoma iz sten v naravnem okolju selila
na umetne plezalne stene v dvoranah in je v letu 2016 dosegla zgodovinski uspeh s tem, ko je Mednarodni olimpijski komite uvrstil
športno plezanje na program olimpijskih iger Tokio 2020.
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V devetdesetih letih preteklega stoletja sta prav tako iz alpinizma
izšla še dva športa: tekmovalno ledno plezanje in tekmovalno turno
smučanje, ki v Sloveniji še pridobivata na prepoznavnosti in razširje-
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Z

ima ni ponudila posebnih presežkov. Večinoma se je ponavljalo
klasične lahke smeri, nastalo je nekaj novih zimskih smeri, a nobena
posebej ne izstopa. A so vzrok slabe zime ali razvajenost alpinistov, je
vprašanje, ki še nima odgovora. Tako je nekaj plezalcev zaradi pomanjkanja kakovostnih lednih razmer poletelo čez lužo v mrzlo Kanado,
kjer so opravili kar nekaj dobrih ponovitev lednih in kombiniranih
smeri. Slovenske lipe listi so obiskali tudi Škotsko, ki zaradi etičnih
pravil ponudi intenzivno in prvinsko plezalno izkušnjo. Kot vsako leto
tudi letos Chamonix ni ostal brez slovenskega pridiha. Samooklicana
meka zimskega alpinizma je videla nekaj solidnih vzponov, a presežka
tudi tukaj ni bilo.
Pomlad je minila v ogrevanju in pripravah na poletno sezono, ki je
prinesla nekaj težkih vzponov. Sem ter tja so alpinisti pogledali izven
okvirov klasičnih smeri in sten, a še vedno je bila večina težkih vzponov
opravljenih v severni steni Triglava in drugih enostavno dostopnih
stenah. Udobnost dostopa, sestopa in predvsem veliko informacij o
smereh so velik magnet za mlade generacije. Nekaj več obiska so v
letošnji sezoni doživeli Trenta ter smeri Vršaca in Mlinarice. Tudi v
Dolomitih so naši alpinisti preplezali nekaj težkih smeri, veseli nas,
da je ena izmed teh smeri v 1200-metrski steni Civette.
Na področju odprav je bila sezona nekoliko siromašnejša, a je bila
zato po kakovosti bogatejša. Na tem področju velja kot paradnega konja
vsekakor izpostaviti Luko Lindiča, ki je v nahrbtnik pospravil kar nekaj
prvenstvenih smeri. Bil je uspešen v Kanadi in na Kitajskem, najbolj pa
seveda izstopa odličen poskus v SZ grebenu Gašerbruma IV, kjer sta z
Alešem Česnom obupala šele na severnem vrhu. Za aklimatizacijo sta
se kot edina alpinista v sezoni povzpela na osemtisočak Broad Peak.
Aktivna sta bila tudi Nastja Davidova in Matic Jošt v pogorju Haptal
v indijski Himalaji. Žal jima je smele načrte prekrižalo vreme, a sta
vseeno uspela opraviti nekaj vzponov in raziskati dolini Shimling in
Denyai. Odličen vzpon sta v Kirgiziji opravila tudi Grega Lačen in
Andrej Gradišnik, ki sta v dolini Ak-Su načrtovala prosto ponovitev
900-metrske težke smeri v Pik Slesova. Kljub kislemu vremenu sta
fanta vztrajala in iz situacije uspela izvleči pozitiven izkupiček, saj je
Gregi uspelo opraviti prosti vzpon. Omeniti velja tudi prvi vzpon in
pristop na šesttisočak Jang Tsang Go v Tibetu, ki ga je opravil Domen
Kastelic s švedskima kolegoma.
Tik pred koncem leta so se v stenah naredile odlične razmere,
katerih značilnost je bila majhna količina snega, a je bil zelo dobre
kakovosti in posledično je bilo veliko vzponov. Kot pozitivno je treba
oceniti »ponovno odkritje« Martuljških gora, ampak žal so alpinisti spet
slepo sledili objavam v virtualnem svetu in redki so zmogli pogledati
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čez te »(pre)visoke« planke. Mogoče bi na tem mestu izpostavili le
ponovitev Čopovega stebra.
Če potegnemo črto pod sezono, moramo priznati, da je bila, z
izjemo nekaterih svetlih trenutkov, precej povprečna. Kot da postaja
alpinizem prostočasna dejavnost in ne več način življenja. Kot da ni
več tiste drzne predrznosti, s katero se je slovenski alpinizem ponosno
postavil ob bok največjim akterjem. Vedno bolj pridobivajo na pomenu
številke, ocene, »lajki« in občudovanje družbenih omrežij, vedno manj
pa je raziskovanja, iskanja, obračanja in učenja iz porazov, pisanja
zgodbe, doživetja. Vedno manj je pristnega alpinizma. To je deloma
trend tudi na svetovni sceni, kjer se mogoče bolj čuti pritisk sponzorjev,
ki stojijo za plezalci. In sponzorji pričakujejo pojavnost. Takšno, ki se
prodaja. Prodaja pa se samo težko, težje, najtežje, nevarno, nevarnejše,
še dobro, da smo bili mi. A je to prava smer, pa bo pokazal čas.
Peter Bajec,
član Komisije za alpinizem PZS

IZBOR NAJUSPEŠNEJŠIH ALPINISTOV
2016

K

omisija za alpinizem (KA) PZS vsako leto opravlja izbor najuspešnejših alpinistk in alpinistov v preteklem letu. Namen izbora
je predvsem ocena in ovrednotenje najkakovostnejših alpinističnih
vzponov ter predstavitev najboljših alpinističnih dosežkov širši javnosti.
V sodelovanju s KA PZS je tokrat izbor najuspešnejših alpinistk in
alpinistov opravila skupina izkušenih alpinistov različnih generacij,
ki poznajo razmere v slovenskem in svetovnem alpinizmu. Izbor so
opravili Urban Ažman, Tadej Debevec, Tina Di Batista, Tomaž Jakofčič,
Matjaž Jeran, Matej Kladnik, Neda Podergajs in Tone Škarja ter Peter
Bajec 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.
Prednost so dobili vzponi s pravim alpinističnim značajem.
Tudi letos smo podelili priznanje za življenjsko delo na področju
alpinizma, poleg tega pa izbrali posameznike ali navezo, ki so z enim ali
več vrhunskimi vzponi pomembneje zaznamovali preteklo alpinistično
leto. Tem je bilo podeljeno priznanje za posebne dosežke v alpinizmu.
Primerjava alpinističnih vzponov in njihova ocena je vedno težka
ter nehvaležna naloga, tudi letos je bilo tako. 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 2016,
da bi presegli lanske dosežke in se vedno varno vrnili domov.
Miha Habjan,
načelnik Komisije za alpinizem PZS
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NAJUSPEŠNEJŠI ALPINISTI 2016
Kandidati:
najuspešnejši alpinist leta 2016:

Luka Lindič
najuspešnejša alpinistka leta 2016:

Anastasija Davidova, Tjaša Jelovčan
najperspektivnejši alpinist leta 2016:

Matija Volontar, Andrej Jež, Žiga Oražem
najperspektivnejša alpinistka leta 2016:

naveza Marija Jeglič-Sara Jaklič
Razglasitev:

Luka Lindič,

najuspešnejši alpinist leta 2016

Tjaša Jelovčan,

najuspešnejša alpinistka leta 2016

Matija Volontar,

najperspektivnejši alpinist leta 2016

naveza Marija Jeglič-Sara Jaklič,

najperspektivnejši alpinistki leta 2016

PREDSTAVITEV NAJUSPEŠNEJŠIH
ALPINISTOV V LETU 2016
Luka Lindič (AO PD Celje - Matica)
najuspešnejši alpinist

Luka Lindič se je v letu 2016 dokončno uveljavil med peščico svetovnih alpinistov, ki narekujejo trend razvoja te dejavnosti na najvišji
ravni. Za njim so tri uspešne odprave. V Skalnem gorovju Severne
Amerike je s soplezalcem Marcom Andreejem Leclercom preplezal
tri zahtevne prvenstvene kombinirane smeri. V Karakorumu je z
Alešem Česnom za aklimatizacijo osvojil vrh osemtisočaka Broad
peaka (bila sta edina naveza na vrhu v sezoni), zatem pa sta s hitrim
vzponom v kratki vremenski luknji po severozahodnem grebenu
priplezala na skoraj 8000 metrov visoki severni vrh Gašerbruma 4.
Ob koncu sezone je plezal na kitajski strani gorovja Kookshai too. Z
uveljavljeno nemško soplezalko Ines Papert sta v steni Kyzyl Askerja
preplezala lepo prvenstveno smer in osvojila vrh gore. Odprave
so nedvomno vrhunec alpinističnega udejstvovanja in Luka je v
lanskem letu s tega vidika opravil odlično delo.
• Skalno gorovje, Mt Temple, severna stena, Greenwood-Locke:
1125 m, M6+, prosta ponovitev
• Skalno gorovje, Mt Tuzo, severna stena, Lindič-Leclerc: 1100 m,
M7+, WI6+, R, prvenstvena
• Skalno gorovje, Mt Tuzo, severna stena, Fantastic Mr Fox: 500 m,
M5, WI 5, prvenstvena
• Skalno gorovje, Mt Neptuak, severna stena, Psychological effect:
700 m, M7, WI5+, prv.
• Karakorum, Broad Peak, Avstrijska smer
• Karakorum, severni vrh Gašerbruma 4, Severozahodni greben
• Kookshai too, Great walls of China, Border control: 650 m, M7,
WI5, 1. prosta ponovitev
• Kookshai too, Kyzyl Asker, Lost in China: 1200 m, ED M6, WI5+,
prvenstvena

Priznanje za posebne dosežke v alpinizmu prejmeta:

Aleš Česen in Domen Kastelic (posthumno)
Priznanje za življenjsko delo na področju alpinizma
prejme:

Andrej Štremfelj
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Tjaša Jelovčan (AO PD Kranj)
najuspešnejša alpinistka

Tjaša Jelovčan je sezono posvetila visokim alpskim skalnim stenam.
Večletno plezanje na visokI ravni je s predanim in trdim delom nadgradila z naborom odličnih smeri zgornje osme stopnje, krono udejstvovanja pa je predstavljala veličastna alpska tura po Peutereyskem
grebenu na Mont Blanc.
• Dolomiti, Zahodna Cina, Raz Cortinskih veveric: 500 m, VIII+, NP
• Dolomiti, Velika Cina, Hasse Brandler: 500 m, VIII+, NP
• Julijske Alpe, Triglav, Raz mojstranških veveric: 1000 m, VIII+, RP
• Mont Blanc, Peuterey Ridge: IV/2, M, 5c (4500 metrov, 2 dni in pol)
• Julijske Alpe, Triglav, Na drugi strani časa: 350 m, VIII/VIII+, NP
• Julijske Alpe, Triglav, Bergantova smer: 350 m, VIII+/IX-, RP

Matija Volontar (AO PD Jesenice)
najperspektivnejši alpinist

Matija je v letu 2016 pokazal izjemen napredek in predvsem vsestransko
naravnanost. Bil je aktiven poleti in pozimi, predvsem pa inovativen v
iskanju novih linij v slovenskih gorah – v navezi z različnimi soplezalci
so nastale tri nove smeri.
• Veliki Draški vrh, S stena, Nebeška streha: 300 m, IX, 1. ponovitev
• Mala Mojstrovka, SZ stena, Krokarjev ples: 300 m, VII-/VI+,
prvenstvena
• Marmolada, J stena, Don Kihot z var. Gatto Di Marmo: 850 m,
VIII-, NP
• Triglav, S stena, Kaveljc: 1000 m, VIII-, 1 ponovitev (NP)
• Teme, J stena, Prostovoljec in Jež: 500 m, VII, A2, prvenstvena
• Škrlatica, S stena, Skalaški steber: 500 m, V/M5, 90°, zimska ponovitev
• Stenar, S stena, Kavkin slap: 350 m, M6, 90°
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Naveza Marija Jeglič (AO PD LjubljanaMatica) in Sara Jaklič (AO PD Kranj)
najperspektivnejši alpinistki

Marija in Sara že več let, večinoma v navezi, uspešno plezata zahtevne
smeri v gorah in venomer dvigujeta plezalno raven ter razvijata svojo
vsestranskost. Čeprav sta prejšnja leta kot naveza sodelovali še več, sta
lansko sezono kronali z odpravama v Kanado, kjer sta plezali krajše
ledne in kombinirane smeri, ter na Madagaskar, kjer sta uživali v topli
skali tamkajšnjih visokih sten.
• Canadian Rockies, Icefield Parkway, Curtain Call: 120 m, WI6
• Triglav, Na drugi strani časa: 350 m, VIII/VIII+, NP/flash
• Vežica, Petek trinajsti: 200 m, VIII, NP/flesh
• Madagaskar, Tsaranoro Kley, Out of Africa: 600 m, VIII, NP/
flesh, 2 dni

Aleš Česen (Alpski gorniški klub)
priznanje za posebne dosežke

Aleš je lani veliko plezal z Luko Lindičem – skupaj sta sezono kronala
v pakistanskem Karakorumu, kjer sta se kot edina naveza v sezoni za
aklimatizacijo povzpela na 8047 metrov visoki Broad peak, nato pa
dodala še izjemen vzpon v severozahodnem grebenu na severni vrh
Gašerbruma 4. Čeprav glavnega cilja odprave nista izpolnila, sta prepričala s svojim drznim in hkrati premišljenim pristopom.

Domen Kastelic (Akademski AO)

priznanje za posebne dosežke (posthumno)
Domen Kastelic je tudi v letu 2016 plezal raznovrstne smeri po vseh
gorstvih Evrope, sezono pa kronal z odpravo v tibetansko pogorje Nyanchentanglha, kjer je s švedskima soplezalcema preplezal prvenstveno
smer na 6300 metrov visoki Jang Tsang Go. Smer so poimenovali Dom,
težave pa ocenili z AI4, M5. Domna je jeseni pod Mont Blancom doletela
tragična usoda – z italijanskim soplezalcem sta preminula v snežnem
plazu. Priznanje prejema posthumno.
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MOJSTER.
Andrej Štremfelj.

priznanje za življenjsko delo na področju alpinizma

T
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udi v zrelih letih ohraniti iskreno navdušenje nad življenjem uspe le
posebnim ljudem. Andrej Štremfelj je po tej plati edinstven. Njegov
odnos do alpinizma, tudi življenja, vzdržuje svežino in zrelost hkrati.
Čeprav utegne kdo pripomniti, da so bile njemu zvezde še posebej
naklonjene, je jasno, da se za njihovo milost ves čas trudi bolj, kot so to
od njega pričakovale omenjene zvezde usode. Vrednote, s katerimi navdušuje svojo okolico, se kljub velikim družbenim spremembam zanj niso
spremenile. Vloga pedagoga se poda njegovemu značaju.
Andrej je marsikomu, tudi meni, svoje izkušnje in nazore posredoval
najmočneje z neposrednim zgledom, včasih tudi z besedo, ki jo zna podpreti z ustreznim poudarkom in sočutjem. Andrej zna še vedno povezati
igrivost z odgovornostjo, kar je verjetno eden od bistvenih »trikov« za
zadovoljno alpinistično starost.
Na Menlungtseju sva bila sama in sva si neposredno delila vrednote,
spontanost, igrivost, pa tudi prepričanje, da skupaj lahko preplezava karkoli. Slednje sva hitro zamenjala za spoštljivost in bila zato obdarjena z res
doživetim vzponom na vrh, s katerega sva imela slikovit razgled predvsem
vase. Po merilih romantičnega alpinizma sva uspela živeti izkušnjo, ki jo
lahko doživimo, kadar smo res uglašeni drug z drugim. Ob pospravljanju baznega tabora sva z nekaj drobnimi vejicami uspela ustvariti toliko
ognja, da sva lahko zakurila tudi gorljive smeti. Ko je bilo že skoraj vse
pospravljeno, sem na tleče ostanke postavil še prazno bombico plina za
prenosni kuhalnik. Stala sva ob ugašajočem ognjišču in opazovala preobrazbo pločevinke. V nekem trenutku je napihnjena pločevika zasikala,
potem pa jo je v idealnem balističnem loku odneslo nekaj sto metrov daleč.
Z nasmehom sva se spogledala, takoj zatem pa že popravljala kurišče in
iskala drugo bombico za ponovitev poskusa. Našel sem eno, v kateri je
bilo še nekaj tekočega plina. Vedela sva, da utegne biti učinek preostanka
plina v bombici tokrat intenzivnejši. Zato sva počepnila za šotor in vsak
na svoji strani navihano opazovala pločevinko na kadečem kupčku. Ko
sva neučakano pomislila, da iz vsega skupaj ne bo nič, je močno počilo, po
naju in po šotoru pa sta začela padati tleča žerjavica in vroč pesek. Tam,
kjer je bilo improvizirano izstrelišče, je nastal manjši krater, na šotoru in
vsem, kar je bilo v njem, so se pojavile črno obrobljene luknjice. S trenutno
potešeno radovednostjo sva se oba režala svoji pobalinščini.
Zdaj že dlje časa nisva skupaj tešila radovednosti, a se ob naključnem
srečanju še vedno vsakič otroško razveseliva drug drugega.
Mladinska pisateljica Polonca Kovač je istega leta, ko je Andrej debitiral
v Himalaji (1977), izdala delo z naslovom Andrejev ni nikoli preveč. Če
ob tem pomislim na našega (saj je zdaj že nekoliko tudi naš, alpinistični)

Andreja, se s tem seveda strinjam. Takih Andrejev, kot je Štremfljev Andrej,
se alpinizem ne bo kmalu naveličal.
Kako je Andrej Štremfelj uspel zadovoljen priti do točke, ko se mu
širša alpinistična skupnost zahvaljuje za izjemen prispevek k razvoju alpinizma, morda ve le on sam. Zato se bežno ozrimo na to, kar tudi sam
izpostavlja, ko se predstavi.
Rodil se je 17. decembra 1956 v Kranju, kjer živi z ženo Marijo, s katero
imata tri otroke (Katarino, Anžeta in Nežo). Končal je gimnazijo v Kranju in
leta 1983 diplomiral na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani, zdaj Fakulteti
za šport. Zaposlen je v Šolskem centru Škofja Loka kot učitelj športne vzgoje.
Že kot osnovnošolec je skupaj z bratom Markom pogosto hodil v gore.
Leta 1972 se je začel ukvarjati z alpinizmom in postal član Alpinističnega
odseka Kranj.
Če si kdo v Sloveniji zasluži naziv himalajec, je to Andrej.
V trofejno zbiranje osemtisočakov se premišljeno ni spustil, je pa
tvorno sodeloval pri uveljavljanju alpskega načina plezanja kot temelja
(himalajskega) plezanja. Pri še ne dopolnjenih 21 letih je okusil himalajsko
zadovoljstvo na Gašerbrumu I z Nejcem Zaplotnikom, ki mu je mentorsko
posredoval tudi svojo filozofijo in odnos do alpinizma.
Druga himalajska izkušnja je bila le dve leti za tem. Everest prek zahodnega grebena. Največji uspeh jugoslovanskega alpinizma. Ponovno
z Nejcem Zaplotnikom. Takratni čas je bil še naklonjen posvečevanju
sredstev za dosego cilja, vendar je vzpon prek zahodnega grebena na
Everest ohranil status izjemne zahtevnosti vse do današnjih dni, ko vemo,
da je način vzpona pomembnejši od vrha. Prav Andrej je zmogel in znal
uveljaviti alpski slog kot edini sprejemljiv način plezanja tudi tam, kjer je
bila uporaba jeklenk kisika in fiksnih vrvi skorajda zapovedana. Po Everestu
l. 1979 se je povzpel še na šest vrhov, višjih od osem tisoč metrov (Broad
Peak, Gašerbrum II, Šiša Pangma, južni vrh Kangčendzenge, Čo Oju,
Daulagiri), na dveh po prvenstveni smeri in na treh v čistem alpskem slogu.
Na najvišjem Zemljinem vrhu je bil dvakrat. Enajst let po vzponu z
Nejcem je na vrh prišel še z ženo Marijo.
Prva velika smer v alpskem slogu je bil prvenstveni vzpon v južni
steni Šiša Pangme (skupaj s Pavletom Kozjekom). Ocenjuje, da je svoj
največji uspeh dosegel samo pol leta po drugem vzponu na Mt. Everest,
ko sva preplezala novo smer v alpskem slogu na južni vrh Kangčendzenge.
Za ta vzpon sva prejela mednarodno alpinistično priznanje zlati cepin.
Andrej je bil kasneje žirant in tudi predsednik žirije, ki vsako leto izbere
nominirance in “zmagovalca”.
V svoji dolgi alpinistični karieri je bil Andrej na več kot dvajsetih
odpravah v nepalski Himalaji in treh v Karakorumu, večkrat tudi kot
vodja. Med drugim je opravil prve pristope na sedemtisočake Nyanang
Ri, Menlungtse in Janak Chuli (vse po novih smereh v alpskem slogu) in
preplezal novo smer na najvišji sedemtisočak Gyachung Kang.
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Dvakrat je deloval kot inštruktor v šoli za gorske vodnike v Manangu
in bil enkrat tudi vodja šole. Plezal je še v Patagoniji (nova smer v severnem
stolpu Paine), Pamirju (Pik Komunizma po stebru Bezzubkina), Skalnem
gorovju (Nos v El Capitanu), na Kavkazu (Elbrus) in na Škotskem. Vzpel
se je tudi na najvišja vrhova Severne in Južne Amerike (Denali in Aconcagua). Odkrito si želi še na najvišji vrh Antarktike.
Nekaj svoje energije je vložil tudi v organizacijsko plat alpinizma kot
načelnik Alpinističnega odseka Kranj, načelnik Podkomisije za vrhunski
alpinizem pri Komisiji za alpinizem in načelnik Komisije za alpinizem
pri Planinski zvezi Slovenije.
Gorski vodnik je od leta 1982, skoraj dve desetletji tudi inštruktor pri
Združenju gorskih vodnikov Slovenije.
Pogosto se spomim na kakšno najino skupno prigodo, odvisno od
situacije, ki sproži miselne povezave. Poleg Andrejeve igrivosti je tisto, kar
največkrat pride na plano, Andrejeva predanost gibanju v gorah.
Ko sva na Kanču tretji dan vzpona stala na ledeniškem platoju sredi
mogočne gore, že spoštljivo nad 7000 metri, mi je Andrej tiho posredoval
lekcijo, ki se je neizbrisno dotaknila tudi moje podzavesti.
“Sliši in pozabi. Vidi in si zapomni. Stori in razumi.”
Veter je pihal s tako močjo, da nisva zmogla nadaljevati predvidenega
plezanja po grebenu. Spustila sva se na plato, od koder je vodila mikavna
rešitev proti normalki, na kateri so ostali člani odprave z vrvmi in šotori
opremljali svojo smer vzpona. Ob dejstvu, da sva bila sama sredi osemtisočaka, se nama je ta možnost umika pred močnim vetrom tiho ponujala kot
najrazumnejša, najvarnejša. Pritisk odločitve je name deloval tudi fiziološko.
Pred vetrom sem se skril v bližnjo razpoko, kjer sem opravil potrebno. Ko
sem olajšan za pritisk v črevesju zadovoljen zlezel na plano, da bi se z Andrejem skupaj lotila še (pritiska) odločitve, sem zaprepaden ugotovil, da
Andrej že nadaljuje s plezanjem v smeri, ki sva jo opazovala kot možnost
brez očitnega izhoda. Počutil sem se izigranega. Andrej se je za oba odločil
sam. Poleg tega se je razdalja med nama izdatno povečala, bila sva se na
ledeniškem platoju, kjer vse razpoke niso bile vidne. Jezen sem se zapodil
za njim in med sopihanjem razmišljal, kako ga bom “napadel”. Hitel sem, a
zaradi redkega zraka Andreja nisem mogel ujeti. Počasi se je razdalja med
nama vendarle krajšala, ker se je Andrej premikal nekoliko počasneje. Ko
sem se mu približal na govorno razdaljo, sem se moral najprej nadihati.
Andrej se mi je takoj nasmehnil z besedami: “Dobro ti gre. A greš naprej?”
Vsa moja jeza je v trenutku izpuhtela.
Tako spretno zna Andrej uravnavati odnose med njim in okolico.
Njegova nekonfliktna pojava je njegov zaščitni znak. Včasih mu utegne
kdo tovrstno neodzivnost celo zameriti, a z zamerami se Andrej ne obremenjuje, zato v njegovi družbi vsako bojevito vzdušje hitro zamre.
Vsaj toliko kot uspehi, po katerih mu je razvajena javnost hitela natikati
zmagoslavni lovorov venec, so tudi Andreja oblikovala doživetja, ki jih

širše občinstvo površno označi za neuspešne, ker je vrh najbolj priročno
merilo (ne)uspeha.
Mednje zagotovo sodijo južna stena Lotseja, južna stena Anapurne,
Lotse Shar, K2, vzhodna stena Daulagirija in nepalski Api, kjer sva čudežno
preživela podor seraka …
Verjetno se Andrej strinja z mano, da je bil v življenju deležen tudi
velikodušnih odmerkov sreče. Njegova nesreča v francoskih Alpah ima
srečen konec, čeprav bi se vse skupaj zlahka končalo tudi drugače.
Padec soplezalke Barbare v Šitah in Nejčeva smrt pod Manaslujem
sta Andrejevo predanost goram preizkusili do skrajnosti.
Pleza še vedno največ v Alpah in evropskih plezališčih. Njegovi letniki
s podobno aktivnostjo so resnična redkost v svetu alpinizma.
Nekajkrat sem okusil privilegij prisotnosti v družbi priznanih alpinističnih legend z različnih delov sveta. Čeprav ima marskateri tujec težave z
izgovarjavo Andrejevega priimka, se pri vsakem, ki ga omeni ali nagovori,
čutita globoka spoštljivost in priznanje.
Zdaj je Andrej že v letih, ko ga iskreno spoštujejo vse generacije.
Priznanje za življenjsko delo je samoumevno. Ker pa priznanje vendarle
predstavlja tudi ogledalo našemu alpinističnemu plemenu, je prav zato
dobrodošla priložnost, da skozi podobo v ogledalu poskusimo pogledati
v prihodnost. Andrejev res ne bo nikoli preveč.
Andreju se za njegov prispevek v zakladnico slovenskega in svetovnega alpinizma lahko s spoštovanjem hvaležno poklonimo. Priznanje za
življenjsko delo bi se ga verjetno močneje dotaknilo takrat, ko bo betežen
sedel na klopci pred hišo in zrl proti hribom, na debelo obloženim s
spomini. Pomisel, da Andrejev neugnani duh ne bo dopustil sedenja na
klopci, nas prepričuje, da je čas za poklon povsem ustrezen. Andreja to
ne bo ustavilo, morda pa utegne v njem najti navdih tudi kdo od mlajših.
V času, ko pretvarjanje postaja splošno sprejeta norma, je Andrej njegov
antipod in zato ustrezno netilo za mlade, ki jih razganja od želje po dokazovanju in prepoznavnosti.
Vsak človek se po svoje trudi, da sestavi svojo zgodbo življenja. Kako
je sestavljal in prestavljal odločitve, ki so ga privedle do točke, kjer je zdaj,
morda ve le Andrej sam. Tiho upam, da bo zmogel delček svojih prigod
sestaviti tudi v knjigo. Jaz lahko le skromno in hvaležno sklenem, da je
Andrejev alpinistični, tudi življenjski opus vreden iskrenega spoštovanja.
Ker je zavist najbolj iskrena oblika spoštovanja, je on eden redkih, ki mu
kdaj tudi malce zavidam. Zato, ker je znal in zmogel ostati original.
Andrej. Ki je en sam.
Če bomo sami dovolj dolgo sledili skupnim vrednotam, bomo mogoče
kdaj srečali tudi svojega “Andreja” …
Zato: Srečno Andreju in bodočim “Andrejem”, ki jih res ni nikoli preveč!
Marko Prezelj
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o 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.
Težavnostno plezanje je že nekaj let slovenska paradna disciplina,
lanska sezona se je končala sanjsko. Slovenija je osvojila 1. mesto v ekipni razvrstitvi svetovnega pokala pred velesilama Francijo in Avstrijo.
Zasluge za ekipni uspeh gredo vsekakor selektorju slovenske reprezentance Gorazdu Hrenu in njegovemu pomočniku Luki Fondi, ki sta
v reprezentanco poleg strokovne kakovosti vnesla sproščeno vzdušje
in pozitivni duh.
Junakinja lanske sezone je brez konkurence Janja Garnbret. V nekaj
stavkih ni mogoče zajeti vseh uspehov in nagrad, ki jih je lani dosegla
naša mlada plezalka. Po rezultatskih merilih šteje največ osvojeni naslov
svetovne prvakinje v Parizu. Sledita prvo mesto v skupnem seštevku
svetovnega pokala težavnosti in v kombinaciji, ki si ju je priborila s
štirimi posamičnimi zmagami in še tremi uvrstitvami na zmagovalne
stopničke na tekmah za svetovni pokal. Za njene uspehe jo je Društvo
slovenskih novinarjev postavilo ob bok nosilkama olimpijskih medalj
Tini Trstenjak in Anemari Velenšek ter Janjo uvrstilo na tretje mesto na
izboru športnice leta 2016. Povrhu tega je Janjo izbralo še za najobetavnejšo mlado športnico Slovenije.
Lanska sezona je bila prelomna tudi za Domna Škofica, ki je v težavnosti končno pristal na mestu, ki mu pripada. Najboljši v skupnem
seštevku svetovnega pokala v težavnosti je naslov, ki si ga je priboril s
tremi zmagami in enim drugim mestom na tekmah za svetovni pokal.
Na svetovnem prvenstvu v Parizu se mu je medalja za las izmuznila iz
rok, vendar je s 4. mestom dosegel še vedno vrhunski rezultat.
Janja in Domen sta lani postavila višje standarde tudi v pojavljanju
v medijih, kar sicer ni bilo samo po sebi umevno, kaže pa na njun profesionalni odnos do športa ter razumevanje, kakšne pozitivne učinke
imajo njuni uspehi na razvoj naše športne panoge.
Po nekaj zadnjih sanjskih sezonah je Mina Markovič po krajšem
premoru spet zajela pravi veter v jadra in na svetovnem prvenstvu v
Parizu stopila na oder za zmagovalke in osvojila bronasto medaljo. S tem
vrhunskim rezultatom je bila uvrščena na 6. mesto med športnicami
Slovenije leta 2016. Tudi na zadnji tekmi za svetovni pokal v domačem
Kranju je s 4. mestom potrdila, da sodi v svetovni vrh ženskega plezanja,
kjer bo – upamo – ostala še nadaljnjih nekaj let.
Tudi preostali del ekipe članske reprezentance je lani dosegel nekaj
vrhunskih rezultatov. Izstopal je Urban Primožič, ki je v treh uvrstitvah v

finale težavnosti tekem za svetovni pokal dosegel 5., 6. in 7. mesto. Finale
v težavnosti je dosegla še Tjaša Kalan, ki je bila 7. v Imstu.
Balvansko plezanje v lanski sezoni Sloveniji ni prineslo podobnih
uspehov kot težavnost. Edine stopničke na tekmi za svetovni pokal v
balvanih je dosegla Janja Garnbret, ki je bila 2. v Innsbrucku, uvrstitev
v finale pa je uspela Juliji Kruder s 6. mestom v Münchnu.
Mladinska reprezentanca je v pretekli sezoni na najpomembnejših
tekmah ponovno dosegala vrhunske rezultate. Na svetovnem prvenstvu
na Kitajskem so mladinke osvojile 6 medalj, po pričakovanju je bila zlata
Janja Garnbret, ki sta se ji na odru za zmagovalke pridružili Mia Krampl in
Vita Lukan, odlično uvrstitev pa sta dosegla še Luka Potočar s 4. in Tjaša
Slemenšek s 5. mestom v težavnosti. Tokrat so se z evropskih prvenstev
mladinci domov vrnili z bronasto medaljo Mie Krampl.
V lanskem letu je Komisija za športno plezanje PZS na predlog Jurija
Ravnika ustanovila reprezentanco v paraplezanju. Že v svoji prvi sezoni
je ekipa dveh tekmovalcev, Tanje Glušič in Gregorja Selaka, pod vodstvom selektorja Jurija Ravnika dosegla kopico izvrstnih rezultatov, ki
jih je kronal Gregor Selak z bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu
v paraplezanju v Parizu.
V sezoni, ki je pred nami, že poteka štiriletni olimpijski ciklus, ki
se bo končal na olimpijskih igrah v Tokiu. Slovenski športni plezalci so
že začeli s skrbnimi in načrtnimi pripravami. Planinska zveza Slovenije in njena Komisija za športno plezanje se bosta potrudili zagotoviti
kakovostne pogoje za trening in nastope najboljših. Nastop v Tokiu bo
omogočen le peščici najboljših na svetu, med katerimi, upamo, bosta vsaj
dva slovenska predstavnika. Glede na vrhunske rezultate naših plezalcev
v zadnjih letih in močan potencial lahko leta 2020 v Tokiu upravičeno
računamo tudi na olimpijsko medaljo.
Aleš Pirc,
načelnik Komisije za športno plezanje PZS
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omisija za športno plezanje je ob koncu letošnje sezone sklenila, da kot običajno razglasi najuspešnejšo športno plezalko in
plezalca, poleg tega pa podeli še štiri priznanja za vrhunske dosežke
ter sedem priznanj mladim perspektivnim plezalcem za dosežene
rezultate na tekmah svetovnega in evropskega mladinskega prvenstva
ter mladinskega evropskega pokala. Prav tako je sklenila, da podeli
tudi priznanje trenerju najuspešnejše športne plezalke in posebno
priznanje za bronasto kolajno na svetovnem paraplezalnem prvenstvu.

Janja Garnbret (Šaleški AO)
najuspešnejša športna plezalka

Že v sezoni 2015 je pokazala, da na prizorišče svetovnega tekmovalnega
plezanja prihaja tekmovalka, ki bo brez dvoma krojila svetovni vrh.
Nihče pa najbrž ni pričakoval, da bo v letu 2016 pobrala praktično vse,
kar je na tekmovanjih trenutno mogoče. Postala je svetovna prvakinja
v težavnosti, poleg tega pa je dominirala na tekmah svetovnega pokala.
Sedem uvrstitev na zmagovalne stopničke, od tega štiri zmage, so ji
na koncu prinesle še naslov skupne zmagovalke svetovnega pokala
v težavnosti in tudi v kombinaciji. Vse to ni ostalo neopaženo tudi v
širši športni javnosti. Društvo slovenskih športnih novinarjev jo je
uvrstilo na tretje mesto na izboru športnice leta 2016.

Tjaša Kalan (AO PD Kranj)

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih

Za finale in končno 7. mesto na tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Imstu.

Julija Kruder (ŠPO PD Celje - Matica)

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih
Za finale in končno 6. mesto na tekmi svetovnega pokala v balvanih
v Münchnu.

Mina Markovič (ŠPK Plus)

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih
Za bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu v težavnosti. Poleg tega
se je še petkrat uvrstila v finale tekem svetovnega pokala v težavnosti
in sezono končala na 5. mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala
v tej disciplini.

Urban Primožič (PK Škofja Loka)

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih
Za njim je ena najboljših sezon do zdaj, saj se je kar trikrat uvrstil v
finale tekem svetovnega pokala v težavnosti.

Domen Škofic (ŠPO PD Radovljica)
najuspešnejši športni plezalec

Uspelo mu je tisto, kar doslej ni še nobenemu slovenskemu tekmovalcu. Če mu je po svetovnem prvenstvu s 4. mestom ostal nekoliko
grenak priokus, je v skupnem seštevku svetovnega pokala dosegel
tisto, kar si želi vsak tekmovalec. S tremi zmagami in enim drugim
mestom si je več kot zasluženo priboril naslov skupnega zmagovalca
svetovnega pokala v težavnosti. Za lep zaključek nepozabne sezone
pa je v domačem prvenstvu še petič zapored postal državni prvak.
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Gregor Selak (ŠPD Gre gor)
posebno priznanje

Za bronasto kolajno na paraplezalnem svetovnem prvenstvu v Parizu
v kategoriji RP3.
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PRIZNANJA PERSPEKTIVNIM ZA
REZULTATE NA SVETOVNEM IN
EVROPSKEM MLADINSKEM PRVENSTVU
IN EVROPSKEM MLADINSKEM POKALU

PREGLED UVRSTITEV ČLANOV NA NAJVEČJIH TEKMAH
V FINALE SVETOVNEGA PRVENSTVA OZIROMA TEKEM
SVETOVNEGA POKALA ZA LETO 2016
1. mesto

Matic Kotar (ŠD Proteus)

Za bronasto kolajno v kombinaciji na evropskem prvenstvu v Mitterdorfu.

Mia Krampl (AO PD Kranj)

Za srebrno kolajno na svetovnem mladinskem prvenstvu v težavnosti
v kategoriji kadetinj in za bronasto kolajno na evropskem mladinskem
prvenstvu v težavnosti v isti kategoriji.

Vita Lukan (ŠPO PD Radovljica)

Za srebrno kolajno v balvanih in bronasto v težavnosti na svetovnem
mladinskem prvenstvu v kategoriji kadetinj.

2. mesto

Luka Potočar (ŠPO PD Radovljica)

Za finale in končno četrto mesto na svetovnem mladinskem prvenstvu
v težavnosti v kategoriji starejših dečkov.

Lučka Rakovec (ŠD Proteus)

Za bronasto kolajno na tekmi evropskega mladinskega pokala v balvanih v kategoriji starejših deklic in 2. mesto na tekmi evropskega
mladinskega pokala v težavnosti v isti kategoriji.

3. mesto

4. mesto

5. mesto

Urška Repušič (ŠPO APD Kozjak Maribor)
Za bronasto kolajno na tekmi evropskega mladinskega pokala v balvanih v kategoriji kadetinj.

Tjaša Slemenšek (Šaleški AO)
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Za finale in končno 6. mesto na svetovnem mladinskem prvenstvu v
težavnosti v kategoriji kadetinj.

6. mesto

PRIZNANJE TRENERJU
Gorazd Hren (Šaleški AO)

7. mesto

Trener Janje Garnbret, najuspešnejše športne plezalke v pretekli sezoni.

Janja Garnbret

Pariz (FRA)

svetovno prvenstvo

težavnost

Janja Garnbret

Chamonix (FRA)

svetovni pokal

težavnost

Janja Garnbret

Villars (ŠVI)

svetovni pokal

težavnost

Janja Garnbret

Briancon (FRA)

svetovni pokal

težavnost

Janja Garnbret

Xiamen (KIT)

svetovni pokal

težavnost

Janja Garnbret

skupna uvrstitev

svetovni pokal

težavnost

Janja Garnbret

skupna uvrstitev

svetovni pokal

kombinacija

Domen Škofic

Chamonix (FRA)

svetovni pokal

težavnost

Domen Škofic

Briancon (FRA)

svetovni pokal

težavnost

Domen Škofic

Imst (AVS)

svetovni pokal

težavnost

Domen Škofic

skupna uvrstitev

svetovni pokal

težavnost

Mina Markovič

Imst (AVS)

svetovni pokal

težavnost

Domen Škofic

Kranj (SLO)

svetovni pokal

težavnost

Janja Garnbret

Innsbruck (AVS)

svetovni pokal

balvani

Janja Garnbret

Kranj (SLO)

svetovni pokal

težavnost

Janja Garnbret

Arco (ITA)

svetovni pokal

težavnost

Mina Markovič

Pariz (FRA)

svetovno prvenstvo

težavnost

Domen Škofic

Pariz (FRA)

svetovno prvenstvo

težavnost

Mina Markovič

Kranj (SLO)

svetovni pokal

težavnost

Domen Škofic

Arco (ITA)

svetovni pokal

težavnost

Janja Garnbret

Imst (AVS)

svetovni pokal

težavnost

Mina Markovič

Arco (ITA)

svetovni pokal

težavnost

Mina Markovič

Xiamen (KIT)

svetovni pokal

težavnost

Mina Markovič

skupna uvrstitev

svetovni pokal

težavnost

Urban Primožič

Villars (ŠVI)

svetovni pokal

težavnost

Janja Garnbret

Meiringen (ŠVI)

svetovni pokal

balvani

Mina Markovič

Chamonix (FRA)

svetovni pokal

težavnost

Urban Primožič

Kranj (SLO)

svetovni pokal

težavnost

Julija Kruder

München (NEM)

svetovni pokal

balvani

Tjaša Kalan

Imst (AVS)

svetovni pokal

težavnost

Urban Primožič

Briancon (FRA)

svetovni pokal

težavnost
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PREGLED UVRSTITEV MLADINCEV NA ZMAGOVALNE
STOPNIČKE NA SVETOVNEM OZIROMA EVROPSKEM
MLADINSKEM PRVENSTVU V LETU 2016
1. mesto

2. mesto

3. mesto
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Janja Garnbret

Guangzhou (KIT)

svetovno prvenstvo

kadetinje

DRŽAVNO PRVENSTVO
Težavnost:
Rezultati:

težavnost

Člani

Članice
1. Janja Garnbret (Šaleški AO)

Janja Garnbret

Guangzhou (KIT)

svetovno prvenstvo

kadetinje

balvani

1. Domen Škofic (ŠPO PD Radovljica)

Mia Krampl

Guangzhou (KIT)

svetovno prvenstvo

kadetinje

težavnost

2. Urban Primožič (PK Škofja Loka)

2. Mina Markovič (ŠPK Plus)

Vita Lukan

Guangzhou (KIT)

svetovno prvenstvo

kadetinje

balvani

3. Martin Bergant (PK Škofja Loka)

3. Tjaša Kalan (AO PD Kranj)

Mia Krampl

Mitterdorf (AVS)

evropsko prvenstvo

kadetinje

težavnost

Skupno 26 uvrščenih

Skupno 20 uvrščenih

Vita Lukan

Guangzhou (KIT)

svetovno prvenstvo

kadetinje

težavnost

Mladinci

Mladinke

1. Zan Sudar (AK Ravne)

1. Sara Lukič (Šaleški AO)

2. Anže Peharc (AO PD Kranj)

2. Kaja Skvarč Božič (ŠD Proteus)

3. Igor Primc (ŠPO PD Radovljica)

3. Klara Jovan (Šaleški AO)

Skupno 9 uvrščenih

Skupno 8 uvrščenih

Kadeti

Kadetinje

1. Klemen Novak (AO PD Kranj)

1. Mia Krampl (AO PD Kranj)

2. Jaka Šprah (DRPK)

2. Vita Lukan (ŠPO PD Radovljica)

3. Maks Bogolin (AO PD Črnuče)

3. Tjaša Slemenšek (Šaleški AO)

Skupno 11 uvrščenih

Skupno 12 uvrščenih

St. dečki

St. deklice

1. Žiga Zajc (PS Ascendo)

1. Lučka Rakovec (ŠD Proteus)

2. Andrej Polak (PK Škofja Loka)

2. Janja Oblak (PK Škofja Loka)

3. Luka Potočar (ŠPO PD Radovljica)

3. Ema Stopar (ŠPK Plus)

Skupno 21 uvrščenih

Skupno 22 uvrščenih

Ml.dečki

Ml. deklice

1. Bine Meke (PS DPČ Šmartno) in
Anej Batagelj (DRPK)

1. Betka Debevec (PK Kamnik)

3. Grega Verbuč (ŠPS PD Mozirje)

3. Maja Majcen (ŠPO PD Celje Matica)

Skupno 18 uvrščenih

Skupno 31 uvrščenih

Cicibani

Cicibanke

1. Jaka Jaki (DRPK)

1. Eva Hren (ŠPO APD Kozjak Maribor)

2. Tim Korošec (PK Škofja Loka)

2. Rosa Rekar (ŠPO PD Jesenice)

3. Luka Jerman (PK Kamnik)

3. Ninsei Perat (DEŠ)

Skupno 19 uvrščenih

Skupno 22 uvrščenih

2. Letija Fajfar (AO PD Kranj)
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VZPONI V PLEZALIŠČIH

Balvansko plezanje:
Rezultati:
Člani

Članice

1. Jernej Kruder (ŠPO PD Celje Matica)

1. Janja Garnbret (Šaleški AO)

2. Urban Primožič (PK Škofja Loka)

2. Katja Kadič (ŠD Proteus)

3. Domen Škofic (ŠPO PD Radovljica)

z rdečo piko

na pogled

3. Mia Krampl (AO PD Kranj)

Bionnassay (FRA), Max Power 8c

La balme de Yenne (FRA), Szum szum 8a

Skupno 26 uvrščenih

Skupno 22 uvrščenih

Magland (FRA), Un dallouse 8b

Mladinci

Mladinke

1. Anže Peharc (AO PD Kranj)

1. Sara Lukič (Šaleški AO)

Verdon (FRA), Voyage au coeur du
monstre 8b

2. Nejc Dvoršek (Šaleški AO)

2. Julija Kruder (ŠPO PD Celje Matica)

3. Zan Sudar (AK Ravne)

3. Ana Berčič (PK Škofja Loka)

Skupno 9 uvrščenih

Skupno 9 uvrščenih

Kadeti

Kadetinje

1. Kilian Čop (Šaleški AO)

1. Urška Repušič (ŠPO APD Kozjak Maribor)

2. Klemen Novak (AO PD Kranj)

2. Mia Krampl (AO PD Kranj)

3. Jaka Šprah (DRPK)

3. Tjaša Slemenšek (Šaleški AO)

Skupno 13 uvrščenih

Skupno 12 uvrščenih

St. dečki

St. deklice

1. Aljaž Resnik (PK Kamnik)

1. Lučka Rakovec (ŠD Proteus)

Katja Kadič

2. Žiga Zajc (PS Ascendo PD Grosuplje)

2. Janja Oblak (PK Škofja Loka)

z rdečo piko

3. Luka Potočar (ŠPO PD Radovljica)

3. Petra Glušič (AK Ravne)

Skupno 22 uvrščenih

Skupno 19 uvrščenih

Ml. dečki

Ml. deklice

1. Anej Batagelj (DRPK)

1. Dominika Kodra (PK Kamnik)

Katarina Kejžar

2. Bine Meke (PS DPČ Šmartno)

2. Letija Fajfar (AO PD Kranj) in Ema
Seliškar (AK Slovenska Bistrica)

z rdečo piko

3. Grega Verbuč (ŠPS PD Mozirje)
Skupno 18 uvrščenih

Skupno 32 uvrščenih

Cicibani

Cicibanke

1. Luka Jerman (PK Kamnik)

1. Ema Kordež (AK Ravne)

2. Tim Korošec (PK Škofja Loka)

2. Sara Čopar (PK Laško)

3. Jaka Jaki (DRPK)

3. Ninsei Perat (DEŠ)

Skupno 20 uvrščenih

Skupno 21 uvrščenih

Klubski pokal:
1. Šaleški AO
2. AO PD Kranj
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Martina Čufar

Janja Garnbret
z rdečo piko

na pogled

Mišja peč, Ninja želva 8c
balvani
Chironico (ŠVI), Miss Schweiz, Le
Pilier, Serre moi fort Fb 8a

na pogled

Baratro (ITA), Attila 8c/c+

na pogled

Čreta, Game of Thrones 8b

Mia Krampl
z rdečo piko

na pogled
Skedenj, Sex and Candy 8a+

Mina Markovič
z rdečo piko

na pogled

Mišja peč, Strelovod 8c

3. PK Škofja Loka

Mišja peč, Karizma 8b+

4. PK Kamnik

Stavanger (NOR), Doorkeeper 8b

5. ŠPO PD Radovljica

na flash

Skupno 32 uvrščenih klubov s točkami

Siurana, Karea Borroka 8b+
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Maltatal (AVS), Hide and sick Fb
8b+

Maja Vidmar
z rdečo piko

na pogled

Sobrio (ŠVI), Ninja skills Fb 8b+

Bohinjska Bela, Privid 8c

Chironico (ŠVI), Big kat Fb 8b+

Klemen Bečan

Val Bavona (ŠVI), The shelter Fb
8b+

z rdečo piko

na pogled

Oliana (ŠPA), Joe’s Mama 9a+

Blato, Črtica Fb 8b
Maltatal (AVS), Air sit Fb 8b

Oliana (ŠPA), Papichulo 9a+
Gašper Pintar
Jakob Bizjak
z rdečo piko

na pogled

z rdečo piko

na pogled

Siurana (ŠPA), Estado critico 9a

El Chorro (ŠPA), Trango 8b

Kotečnik, Miza za šest 8c+
Zan Sudar
Miha Hribar

balvani

balvani

Magic Wood (ŠVI), One summer in
paradise Fb 8b

Maltatal (AVS), Wrestling with an
alligator Fb 8b

Magic Wood (ŠVI), Steppenwolf
Fb 8b

Klemen Kejžar
z rdečo piko

na pogled

Domen Škofic

Bohinjska Bela, Privid 8c+

Skedenj, Fight the faida 8b
Rodellar (ŠPA), La Kanabica 8b
Rue des masques (FRA), Racing in the
street 8b

z rdečo piko

na pogled

Flatanger (NOR), Thor's Hammer 9a+

Medveja (HRV), Colpo di Fulmine 8b+

Kotečnik, Botulin 8c+

Skedenj, El Trabajo del Borracho 8b+

balvani

Kotečnik, Kmečka malca 8b

Chironico (ŠVI), Einfisch Kleinfisch
Fb 8b

na flash
Flatanger (NOR), Nordic Flower 8c+

Jernej Kruder

Gregor Vezonik

z rdečo piko

na pogled

balvani

Mallorca (ŠPA), Es pontas 9b

Maltatal (AVS), Psi 8b+

Mišja peč, Za staro kolo in majhnega psa 8c+

Mallorca (ŠPA), Odissy 8b

Red Rocks (ZDA), Meadwork Lemon Stand Fb 8b

Mallorca (ŠPA), Commando Madrid 8b

Red Rocks (ZDA), Reflecting pool
Fb 8b

Gorges du Tarn (FRA), Le plaisir qui
demonte 8b

Ožbalt, Ramadan FB 8b

balvani
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OCENA TEKMOVALNE SEZONE
2015/2016 KOMISIJE ZA GORSKE
ŠPORTE PZS

T

ekmovalno turno smučanje je športna panoga, ki se odvija v
naravnem okolju in doživlja v zadnjih letih zelo hiter razvoj in vse
večjo priljubljenost. Poleg klasičnih tekem v gorah, na katerih tekmovalci premagujejo več kilometrov dolge proge s tehnično in dolžinsko
različno zahtevnimi vzponi in spusti, postajajo vedno bolj priljubljene
tekme, izpeljane ob smučiščih, ki so zaradi lažje dostopnosti privlačne
tako za tehnično manj izkušene tekmovalce kot tudi medije in gledalce. Tekmovanja potekajo v različnih disciplinah, najpogostejše so
posamične tekme in tekme v vzponu. Z več desetletij dolgo tradicijo
ostajajo klasične večetapne tekme v parih, v zadnjem času pa je vedno
več tudi tekem v šprintu in štafetah.
Tekmovalno ledno plezanje ima v Sloveniji že precej dolgo tradicijo. Tekmovanja se zaradi varstva naravnega okolja in izrednega
napredka v tehniki plezanja selijo z naravnih zaledenelih slapov na
umetne previsne konstrukcije, kjer je vse manj ledu in vse več umetnih
oprimkov za kategorijo težavnost, hitrostno plezanje pa ostaja na ledu.
Že od prvih tekem svetovnega pokala v devetdesetih letih prejšnjega
stoletja so uspešno tekmovali tudi Slovenke in Slovenci.
Po dveh sezonah pogostega uvrščanja med finaliste je Janez Svoljšak
v sezoni 2015/2016 dokazal, da spada med najboljše plezalce na tekmah svetovnega pokala in da prvo mesto na mladinskem svetovnem
prvenstvu (U 21) leta 2014 ni bilo naključje. Na stopničke svetovnega
pokala je prvič stopil v Saas Feeju z doseženim drugim mesto, potem pa
zmagal na tekmi v Rabensteinu in postal evropski prvak v težavnosti.
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Nejc Kuhar (TSO PD Jezersko)
najuspešnejši turni smučar

Je odličen tekmovalec tako v turnem smučanju kot tudi v gorskem
teku. Nejc je večkratni zmagovalec državnega pokala in državnih
prvenstev v različnih kategorijah turnega smučanja. V pretekli sezoni
je na evropskem prvenstvu v Švici na tekmi v vzponu osvojil 11.
mesto, v posamični tekmi pa 13. mesto. Med tekmami svetovnega
pokala izstopa 8. mesto na tekmi v vzponu v Italiji, s slovite tekme
Mountain Attack v Avstriji pa je domov prinesel zlato kolajno.

Janez Svoljšak (AO PD Kranj)
najuspešnejši ledni plezalec

Je vsestranski plezalec in alpinist in tudi naš trenutno najuspešnejši
tekmovalec v lednem plezanju. V pretekli sezoni je samo še nadgradil
sezono 2015 in v italijanskem Rabensteinu postal evropski prvak.
Med mednarodnimi rezultati izstopa še 2. mesto na tekmi svetovnega
pokala v Saas Feeju, z ostalimi dosežki na tekmah svetovnega pokala
pa si je v skupnem seštevku priboril odlično 3. mesto.

29

PARTNERJI V LETU 2016

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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