
 
 
SPOROČILO ZA MEDIJE                                                                                       Ljubljana, 13. januar 2013 
 
MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO V LEDNEM PLEZANJU 2013 – JANEZ SVOLJŠAK ODLIČEN 3.! 
 
Ta konec tedna, 12. in 13. januarja 2013, je v Saas Grundu v Švici potekalo prvo mladinsko svetovno prvenstvo v 
lednem plezanju. UIAA je prvenstvo organiziralo v dveh starostnih kategorijah, U18 in U22, in sicer v 
težavnostnem in hitrostnem plezanju. Naš reprezentant Janez Svoljšak je dosegel izvrstno 3. mesto! 
 
Kategorija U18 zajema tekmovalce starosti 12 do 17 let (letnik 1996 do 2001), U22 pa 18–21 letne tekmovalce 
(letnik 1992–1995). V slednji je tekmoval tudi naše reprezentant slovenske reprezentance v tekmovalnem lednem 
plezanju Janez Svoljšak (AO PD Kranj). 
 
V Švici, v Saas Grundu se je – potekala je istočasno kot prva tekma svetovnega pokala v tekmovalnem lednem 
plezanju UIAA (Koreja), kjer je tekmovala naša reprezentantka Tjaša Kosič – zbralo 48 mladih lednih plezalcev iz 10 
držav sveta. Tu je UIAA prvič pripravila mladinsko svetovno prvenstvo, in sicer v organizaciji Mladinske komisije 
UIAA (YC UIAA). Predsednik žirije je bil mednarodni sodnik in načelnik Podkomisije za tekmovalno ledno plezanje 
Komisije za alpinizem PZS Žiga Šter. 
 
V moški konkurenci U22 je nastopilo 19 tekmovalcev iz sedmih držav, najštevilčnejši sta bili ekipi iz Švice in 
Francije. Med 8 finalisti je na večerni finalni tekmi v težavnosti po tretjem mestu v kvalifikacijah Janez Svoljšak 
zadržal tretje mesto in prejel bronasto medaljo prvega mladinskega svetovnega prvenstva. Poleg Slovenije sta 
bili prejemnici medalj v težavnosti U22 še Francija s srebrom Garbolina Octaveja in Švica z zlatom Kevina Huserja.  
Smeri so potekale v kombinaciji skale, ledu in umetnih oprimkov. Za kvalifikacije je štel skupni rezultati dveh 
smeri, ki sta bili sorazmerno lahki, saj je oba vrha doseglo osem tekmovalcev. Zaradi višine stene je bil čas za 
plezanje v finalu omejen na 5 minut, tako da je večini tekmovalcev pri plezanju zmanjkalo časa za vrh smeri, ki ga 
je dosegel le zmagovalec. 
 
Celotni rezultati: UIAA in MSP Saas-Grund  
 
IZJAVA:  
Janez Svoljšak je ob svojem dosegu žlahtnega brona dejal: »Na tekmi je bilo super, na začetku prve kvalifikacijske 
smeri sem bil še malo živčen, v drugi smeri pa je vse potekalo gladko. V finalu sem plezal dobro, žal pa je bilo 
zaradi nižje stene  za plezanje na voljo samo 5 minut in mi je 4 gibe pod vrhom zmanjkalo časa.« 
Janezovi cilji za letošnje tekmovalno leto:  »Želim dobiti čim več izkušenj na tekmovanjih in se čim večkrat uvrstiti 
v polfinale. Tekmoval bom v težavnosti. Treniram pa večinoma doma in v plezališčih za plezanje s cepini (večinoma 
Podljubelj). Treniram večinoma sam. Največ poudarka sem pri treningu namenil moči, malo manj pa tehniki. 
Udeležil se bom vseh tekem svetovnega pokala UIAA 2013, razen tekme v Koreji, ker se je časovno prekrivala z 
mladinskim svetovnim prvenstvom v Švici. Želje za letos so, da bom čim bolje nastopil na tekmah in da bom pri 
športnem plezanju v skali preplezal 8b+.« 
 
Mladinsko svetovno prvenstvo je bilo uvedeno tudi  v sklopu prizadevanj UIAA, Mednarodnega združenja 
planinskih in plezalnih organizacij, k uvrstitvi tekmovalnega lednega plezanja v družino olimpijskih športov. Tekma 
lednega plezanja pa je tudi uradno že uvrščena v kulturni program Olimpijskih iger Soči 2014. 
  
»UIAA se trudi promovirati ledno plezanje tudi kot del uradnega programa zimskih olimpijskih,« je dejal Israfil 
Ashurly, predsednik Mladinske komisije UIAA (YC UIAA). »Mladinsko svetovno prvenstvo v tekmovalnem lednem 
plezanju je tako pomemben korak v tej smeri. Kdo ve, morda bodo mladi športniki, ki so sodelovali na svetovnem 
prvenstvu v Saas Grundu, jutrišnji najmočnejši ledni plezalci v boju za olimpijsko zlato,« je še dejal Ashurly. 

 
Dodatne informacije:  
Zdenka Mihelič, predstavnica PZS za odnose z javnostmi, 041 222 358, zdenka.mihelic@pzs.si  
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