
 
Datum: 27. 3. 2014 
 

Na podlagi Pravilnika Komisije za športno plezanje 

 

S K L I C U J E M 

 

redni zbor KŠP za leto 2014, ki bo v četrtek, 24. aprila 2014, ob 18. uri v Veliki predavalnici  

Gimnazije Šentvid 
*
, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana Šentvid.  

 

Predlog dnevnega reda:  

1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika 
zbora KŠP 

2. Akcijsko in finančno poročilo za preteklo leto 
3. Državno prvenstvo  

- tekmovalni sistem 
- tekmovalni pravilnik 
- cena licenc, štartnin in članarina KŠP 

4. Načrt aktivnosti  in finančni načrt za tekoče leto 
5. Vključitev obeh regijskih lig v tekmovalni sistem PZS-KŠP 
6. Razno 

Pisno gradivo za zbor boste prejeli naknadno. 

Vabljeni:  

- načelniki/predsedniki registriranih članov KŠP  

- člani IO KŠP 

- Bojan Rotovnik - predsednik PZS 

- Matej Planko – generalni sekretar PZS 

 
 

*Vstop v Gimnazijo je skozi stranski vhod s parkirišča nasproti Zdravstvenega doma. Velika predavalnica se 
nahaja v pritličju prizidka glavne stavbe, po vstopu skozi stranski vhod na hodniku levo. 

  

Opomba: 

pravico glasovanja na seji imajo načelniki/predsedniki (oz. njihovi pisno pooblaščeni namestniki) članov KŠP, ki 

so registrirani pri KŠP za leto 2014. 

 

  Aleš Pirc 

Načelnik KŠP 

 

https://www.google.si/#q=46.0987664%2C14.4655317


Planinska zveza Slovenije 

K O M I S I J A  Z A  Š P O R T N O   P L E Z A N J E 
www.pzs.si/ksp 
 
Ljubljana, 14.3.2014 
 

Poročilo o delu v letu 2013 
 
Registracija klubov/odsekov  
V letu 2013 je bilo registriranih 43 klubov/odsekov, ki so kakorkoli gojili športno plezanje. Ob registraciji za 
leto 2014 je bila opravljena tudi anketa o njihovi dejavnosti in članstvu v letu 2013 na dan 31.12.2013. 
(glej prilogo) 
 
Organizacija dela  
Na Zboru načelnikov 17.aprila 2013 je bila uvrščena na dnevni red dodatna točka o glasovanju o zaupnici 
načelniku in članom KŠP. Po glasovanju je Zbor načelnikov izglasoval nezaupnico tako načelniku kot tudi 
vsem članom KŠP. V zvezi s tem je bil sprejet sklep o pripravi razpisa za volitve novega načelnika in 
članov KŠP. Tako je bilo na izrednem Zboru načelnikov 24.junija 2013 izbrano novo vodstvo KŠP in sicer: 
načelnik Aleš Pirc in šest članov: Jure Golob, Janez Hafner, Erih Obrez, Sandi Pelko, Jernej Peterlin in 
Albin Simonič. 
 
Ostali delujoči organi oziroma sestava pa je bila: 
 
Članska reprezentanca:  
Simon Margon - selektor, Marina Maričič - maserka, ostali sodelavci: Roman Krajnik, Aljoša Grom, Jure 
Bečan, David Stepanjan, Blaž Rant, Miha Hribar in Gregor Šeliga,. 
Mladinska reprezentanca: Borut Kavzar – selektor, ostali sodelavci: Martina Čufar, Roman Krajnik, Urh 
Čehovin, Gorazd Hren, Anže Štremfelj, David Stepanjan, Blaž Rant, Jure Bečan,  
Vodja sodniškega zbora: Mira Pirc 
Vodja projekta opremljanja slovenskih plezališč: Betka Galičič 
Koordinatorja šolskih športnih tekmovanj: Andrej Kokalj (srednje šole) in Albin Simonič (osnovne šole) 
 
Vodja izobraževanja: Jure Klofutar  
 
Vodja izpitov za športne plezalce1: Polona Juričinec, ostali sodelavci: Mojca Žerjav, Tina Di Batista, Alen 
Marinovič, Mitja Šorn, Aleš Česen, Peter Jeromel, Nejc Pozvek, Miha Habjan in Albin Simonič  
 
V skladu s Pravilnikom KŠP so pri projektu opremljanja plezališč sodelovali opremljevalci z ustrezno 
usposobljenostjo. 
 
 
Državno prvenstvo  
V  tekmovalni sezoni 2013 je bilo izpeljano prvenstvo v težavnosti in balvanskem plezanju za vse 
kategorije. Na sporedu je bilo 15 tekem v težavnosti (4 v starejših, 5 v srednjih in 6 mlajših kategorijah) in 
6 tekem v balvanskem plezanju (po dve v starejših, srednjih in mlajših kategorijah). Ob koncu sezone je 
bilo v Kranju ponovno finale državnega prvenstva tako v težavnosti kot tudi v balvanih. V tekmovalni 
sezoni 2013 je bilo skupno izdanih 260 tekmovalnih licenc.  
V članski konkurenci sta v težavnosti postala državna prvaka Mina Markovič in Domen Škofic, v 
balvanskem plezanju pa Katja Kadič in Sergej Epih. V klubskem pokalu je bil najuspešnejši AO Kranj.  
 
 
 
 
 



Seznam organizatorjev tekem za DP 2013: 
 
 
organizator 

težavnost 
kategorije 

 boulder 
kategorije 

 
 ml. sr. st.  ml. sr. st. 
Društvo Prosti čas 
Šmartno 

X X X     

AO Kranj X X X     
ŠPO Tržič X X X     
PK Škofja Loka X X X     
KŠP     X X X 
AK Slovenska Bistrica X X      
PS Ascendo-PD Grosuplje X       
ŠPD Korenjak     X X X 
 
 
Število izdanih licenc v letu 2013 
 
Klub SKUPAJ podaljšana Nova
  1. PK Škofja Loka 30 27 3
  2. ŠPO Tržič 18 18   
  3. AO Kranj 21 20 1
  4. ŠPO Jesenice 14 11 3
  5. AK  Sl.Gradec 0     
  6. ŠPO Domžale 3 3   
  7. ŠPK Andreja Kokalja 6 3 3
  8. AO Žiri 1 1   
  9. ŠPO Celje 15 13 2
10. PK Laško 6 3 3
11. ŠPO Radovljica 15 11 4
12. PD Grosuplje-PS Ascendo 5 5   
13. AK Sl.Bistrica 5 5   
14. ŠD Triumf 0     
15. Posavski AK 4 4   
16. AK Ravne na Kor. 10 10   
17. ŠPS APD Kozjak MB 3 3   
18. Šaleški AO 10 7 3
19. ŠPO Kamnik 17 11 6
20. ŠPD Korenjak 13 10 3
21. AO Lj - Matica 0     
22. AO Mojstrana 0     
23. ŠPO PD Ptuj 0     
24. PK Ribnica 2   2
25. PK Divača 0     
26. DP Koper 3 3   
27. AO Vipava 5 4 1
28. PK Rogaška Slatina 3 3   
29. PS DPČ Šmartno 7 7   
30. ŠPO Žirovnica 4 3 1
31. PK 6b Ptuj 0     



32. PD Krimper 0     
33. AO Črnuče 4 4   
34. PK Martinček 0     
35. ŠPO Rašica 11 9 2
36. DEŠ (D.extremnih športov) 7 6 1
37. AO Trbovlje 4 2 2
38. PK Stena 2   2
39. AK Črna na Korškem 0     
40. ŠPS PD Mozirje 3 2 1
41. Soški AO 0     
42. DRPK 3   3
43. Hrvaška 2   2
44. PK Slovenske Konjice 1 1   
45. Kanada 1   1
46. Italija 2 1 1
    
SKUPAJ 260 210 50

 
 
Organizacija mednarodnih tekmovanj  
Tradicionalna tekma svetovnega pokala (že osemnajsta zapovrstjo) v težavnosti je bila v Kranju od 16.-
17.novembra 2013, tokrat spet finalna tekma sezone. Na tekmovanju je sodelovalo točno 100 najboljših 
športnih plezalcev (41 žensk in 59 moških)  iz 24 držav sveta.  
Slovenska reprezentanca je imela tokrat ponovno dve finalistki v ženski konkurenci. Naša najboljša 
tekmovalka Mina Markovič je osvojila tretje mesto in si tako zagotovila skupno zmago v kombinaciji ter 
drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti. Tudi tokrat je nacionalna televizija 
prenašala finale v živo. 
 
 
Članska reprezentanca  
Tudi v letu 2013 so po nekaj izjemnih sezonah slovenske športne plezalke in plezalci s presežki zaključili 
tekmovalno sezono.  

Paradna disciplina ostaja ženska težavnost. Mina Markovič se je znova vpisala v zgodovino svetovnega 
športnega plezanja z vrhunskimi rezultati: 3 zmage, 3 druga mesta na tekmah za svetovni pokal, zmaga 
na svetovnih igrah v Caliju, skupno 1. mesto v kombinaciji svetovnega pokala, skupno 2. mesto v 
težavnosti svetovnega pokala in tri srebrne medalje na evropskem prvenstvu. Svetovno konkurenco je 
premagala tudi na eni najprestižnejših tekem, tradicionalnem Rock Mastru v Arcu, kar je lovorika, ki je 
doslej še ni osvojila. Skupaj z Jain Kim je bila v sezoni 2013 razred zase v konkurenci težavnosti. V deseti 
sezoni nastopanja v svetovnem pokalu je Mina dosegla že svojo 15. zmago.  

Maja Vidmar, ki že 12 let dosega vrhunske rezultate, svoje bere dvanajstih zmag v svetovnem pokalu 
sicer ni povečala, nas je pa ponovno razveselila z odličnimi uvrstitvami in to kljub poškodbam, ki se jo 
pestile celo sezono. Dosegla je 6. in 8. mesto v svetovnem pokalu in 4. mesto na evropskem prvenstvu v 
težavnosti.  

V moški reprezentanci se vrstijo vedno boljše uvrstitve mlajše generacije reprezentantov. Tako je v 
težavnosti preboj v člansko elito dokončno uspel Domnu Škoficu, ki se je v svojem slogu – z medaljami - 
poslovil od mladinske kategorije. Na polovici tekem svetovnega pokala v težavnosti je bil v finalu. Z 
uvrstitvijo na zmagovalne stopničke na prestižnem mastru v Arcu pa je napovedal, da je sposoben tudi 
največjih rezultatov. Vrhunski dosežek je ponovil Urban Primožič s 5. mestom v težavnosti svetovnega 
pokala, svoje prvo finale pa je le za las zgrešil Jure Raztresen z 9. mestom na domači tekmi v Kranju. 

V balvanskih tekmah svetovnega  pokala, kjer se vsako leto bolj kaže specializacija discipline, je Mina 
Markovič dokazala svojo vsestranost z dvema 5. mestoma in srebrno medaljo na evropskem prvenstvu.  



Med moškimi je najboljši slovenski  balvanist Jernej Kruder dosegel odlično  6. in 7. mesto na posamičnih 
tekmah ter 11. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala v balvanih. 

 
 
Pregled rezultatov članske reprezentance v letu 2013 
 
 
Svetovne igre Cali (COL) – 3.-4.8.2013 
 Težavnost 
 Skupno  18 

tekmovalk 
Mina Markovič 1 
 Skupno 17 

tekmovalcev 
Domen Škofic 8 
 
Evropsko prvenstvo Chamonix težavnost (FRA) 10.-13.7.2013/ Eindhoven (NED) balvani 31.8.-1.9.2013 
 
 Težavnost Balvani Kombinacija 
 Skupno  45 

tekmovalk 
Skupno 46 
tekmovalk 

 

Mina Markovič 2 2 2 
Maja Vidmar 4 / / 
Tina Šušteršič 25 / / 
 Skupno 49 

tekmovalcev 
Skupno 62 

tekmovalcev 
 

Domen Škofic 11 / / 
Martin Bergant 22 / / 
Sergej Epih  24 / / 
Jure Raztresen  28 / / 
Klemen Bečan / 11 / 
Jernej Kruder  / 31 / 
 
 
 
 
Svetovni pokal – težavnost 
 
 
 

    Briancon Imst 
Puurs Perm Wujiang Mokpo Valence 

 Skupno 48 
tekmovalk 

Skupno 35 
tekmovalk 

Skupno 38 
tekmovalk 

Skupno 25 
tekmovalk 

Skupno 19 
tekmovalk 

Skupno 27 
tekmovalk 

Skupno 34 
tekmovalk 

Mina Markovič  2 1 2 4 1 1 2 
Maja Vidmar 26 15 / / / / 6 
Tina Šušteršič 23 11 21 25 / / 12 
Katja Kadič / 24 / / / / 21 
 Skupno 53 

tekmovalcev 
Skupno  41 

tekmovalcev 
Skupno 51 

tekmovalcev 
Skupno 32 

tekmovalcev 
Skupno 22 

tekmovalcev 
Skupno 31 

tekmovalcev 
Skupno 41 

tekmovalcev 
Domen Škofic 4 / 9 9 6 11 11 
Urban Primožič / 12 / / 13 5 14 
Klemen Bečan / / 13 16 / / / 
Sergej Epih 24 15 / / / / / 
Jure Raztresen 30 / 15 / / / / 
Martin Bergant / 26 / / / / / 



 
Kranj 

Svetovni pokal 
skupno 

 Skupno 41 
tekmovalk 

Skupno 78 
tekmovalk s 

točkami 
Mina Markovič  3 2 
Maja Vidmar 8 16 
Tjaša Kalan 16 37 
Jera Lenardič 20 42 
Tina Šušteršič 26 21 
Anja Šerbinek 34 / 
Katja Kadič 38 47 
 Skupno 59 

tekmovalcev 
Skupno 84 

tekmovalcev s 
točkami 

Domen Škofic 24 9 
Urban Primožič 17 14 
Klemen Bečan 16 24 
Jure Raztresen 9 26 
Sergej Epih 12 27 
Martin Bergant 32 67 
Gašper Pintar 27 71 
Jure Bečan 33 / 
Gregor Vezonik 43 / 
Jernej Kruder 44 / 

 
 
Svetovni pokal – balvansko plezanje 
 
 Chongqing Millau Kitzbuhel Log-

Dragomer 
Innsbruck Toronto Vail 

 Skupno  22 
tekmovalk 

Skupno  46 
tekmovalk 

Skupno 53 
tekmovalk 

Skupno  51 
tekmovalk 

Skupno 56 
tekmovalk 

Skupno 32 
tekmovalk 

Skupno 37 
tekmovalk 

Mina Markovič 12 18 5 5 14 / / 
Maja Vidmar / / 35 / / / / 
Mateja 
Hohkraut  

/ / / 25 / / / 

Julija Kruder / / / 39 / / / 
Jera Lenardič / / / 44 / / / 
Katja Kadič / / / 45 / / / 
 Skupno 28  

tekmovalcev
Skupno 45 

tekmovalcev 
Skupno 67 

tekmovalcev
Skupno 65 

tekmovalcev
Skupno  69 

tekmovalcev 
Skupno  37 

tekmovalcev 
Skupno 48 

tekmovalcev 
Jernej Kruder 10 32 6 11 29 11 7 
Klemen Bečan / 20 10 17 16 16 16 
Urban Primožič / / 18 27 / / / 
Jure Bečan  / / 17 45 / / / 
Domen Škofic  / / / 27 / / / 
Gregor Vezonik / / / 33 / / / 
Sergej Epih / / / 57 / / / 
Jure Raztresen / / / 57 / / / 

 
 
 Munchen Svetovno 

pokal skupno 
 Skupno  54 

tekmovalk 
Skupno 95 

tekmovalk s 
točkami 



Mina Markovič 10 10 
Mateja 
Hohkraut  

/ 78 

Maja Vidmar / / 
Julija Kruder / / 
Jera Lenardič / / 
Katja Kadič / / 
 Skupno 65  

tekmovalcev
Skupno  95 

tekmovalcev s 
točkami 

Jernej Kruder 13 11 
Klemen Bečan 47 16 
Urban Primožič / 47 
Jure Bečan  / 49 
Domen Škofic  / 86 

 
Svetovni pokal – kombinacija  
 
 Kombinacija 
 Skupno 29 

tekmovalk s 
točkami 

Mina Markovič 1 
 Skupno  19 

tekmovalcev s 
točkami 

Domen Škofic 7 
Klemen Bečan 8 
Urban Primožič 9 

 
 

Pregled uvrstitev članov na največjih tekmah med prvo peterico za leto 2013 
 
1.mesto Mina Markovič Cali (COL) Svetovne igre Težavnost 
 Mina Markovič Imst (AUT) Svetovni pokal Težavnost 
 Mina Markovič Wujiang (CHN) Svetovni pokal Težavnost 
 Mina Markovič Mokpo (KOR) Svetovni pokal Težavnost 
 Mina Markovič Skupna uvrstitev Svetovni pokal kombinacija 
2.mesto Mina Markovič Chamonix (FRA) Evropsko prvenstvo težavnost 
 Mina Markovič Eindhoven (NED) Evropsko prvenstvo balvani 
 Mina Markovič Chamonix/Eindhoven Evropsko prvenstvo kombinacija 
 Mina Markovič Briancon (FRA) Svetovni pokal Težavnost 
 Mina Markovič Puurs (BEL) Svetovni pokal Težavnost 
 Mina Markovič Valence (FRA) Svetovni pokal Težavnost 
 Mina Markovič Skupna uvrstitev Svetovni pokal Težavnost 
4.mesto Maja Vidmar Chamonix (FRA) Evropsko prvenstvo Težavnost 
 Mina Markovič Perm (RUS) Svetovni pokal Težavnost 
 Domen Škofic Briancon (FRA) Svetovni pokal Težavnost 
5.mesto Urban Primožič Mokpo (KOR) Svetovni pokal Težavnost 
 Mina Markovič Kitzbuhel (AUT) Svetovni pokal Balvani 
 Mina Markovič Log-Dragomer (SLO) Svetovni pokal balvani 

 
 
Vsi podrobnejši rezultati so dostopni tudi na spletni strani mednarodne plezalne zveze IFSC 
http://www.ifsc-climbing.org/result 
 



 
 
Mladinska reprezentanca 
Dobrim rezultatom v članski reprezentanci je sledila tudi mladinska reprezentanca. Na evropskem 
mladinskem prvenstvu  so mladinci osvojili 9 kar medalj, od tega 4 zlate. Poleg Domna Škofica sta se 
izkazala najmlajša Janja Garnbret in Matic Kotar, ki sta že na svojem prvem uradnem mednarodnem 
tekmovanju osvojila zlati medalji. Janja je zmago ponovila tudi na svoji drugi mednarodni tekmi – 
evropskem prvenstvu v težavnosti. Med dobitnike medalj na mladinskih evropskih prvenstvih so se lani 
vpisali še Anže Peharc in Martin Bergant s srebrno in Sara Lukič z bronasto medaljo. Komplet treh medalj 
je v svojo bogato zbirko dodal naš najuspešnejši mladinec zadnjih let Domen Škofic: zlato v balvanih, 
srebrno v težavnosti na evropskem prvenstvu ter bronasto na mladinskem svetovnem prvenstvu v 
težavnosti. Za Domnom je zares izjemno uspešna in naporna sezona, saj se je poleg mladinskih 
prvenstev udeležil praktično vseh najpomembnejših članskih mednarodnih tekmovanj v težavnosti. 

 

Pregled rezultatov 
 

Svetovno mladinsko prvenstvo težavnost  – Central Saanich (CAN) 15.-19.avgust 2013 
 
 
Skupina 14-15 let - starejše deklice in dečki 
4. Janja Garnbret Slovenija ni imela predstavnika 
Skupno 38 uvrščenih Skupno 42 uvrščenih 
 
Skupina 16-17 let - kadetinje in kadeti 
Slovenija ni imela predstavnice 16. Martin Bergant  
 25. Anže Peharc 
Skupno 43 uvrščenih Skupno 53 uvrščenih 
 
 
Skupina 18-19 let - mladinke in mladinci 
22. Jera Lenardič 3. Domen Škofic  
Skupno 31 uvrščenih Skupno 41 uvrščenih 

 
 

Evropsko mladinsko prvenstvo balvani  – Grindelwald (SUI) 25.-26.maj 2013 
 
 
Skupina 14-15 let  - starejše deklice in dečki 
1. Janja Garnbret 1. Matic Kotar 
3. Sara Lukič 5. Miha Hajna 
4. Tjaša Slemenšek  
12. Brina Pirc  
Skupaj 39 uvrščenih Skupaj 37 uvrščenih 
 
 
Skupina 16-17 let – kadetinje in kadeti 
6. Julija Kruder 2. Anže Peharc 
11. Tjaša Kalan 8. Martin Bergant 
 24. Tim Unuk 
 29. Milan Preskar 
Skupaj 45 uvrščenih Skupaj 46 uvrščenih 
 
Skupina 18-19 let - mladinke in mladinci 



6. Katja Kadič 1. Domen Škofic  
15. Anja Šerbinek 7. Gregor Vezonik 
21. Jera Lenardič 22. Dominik Fon 
Skupno 27 uvrščenih Skupno 41 uvrščenih 
 
 
 

Evropsko mladinsko prvenstvo težavnost  – Imst (AUT) 26.-28.julij 2013 
 
Skupina 14-15 let  - starejše deklice in dečki 
1. Janja Garnbret 21. Zan Sudar 
9. Tjaša Slemenšek 29. Tine Rozmanič 
16. Larisa Fabjan 33. Miha Hajna 
Skupaj 39 uvrščenih Skupaj 52 uvrščenih 
 
Skupina 16-17 let – kadetinje in kadeti 
11. Tjaša Kalan 2. Martin Bergant 
21. Veronika Meke 12. Milan Preskar 
23. Julija Kruder 13. Anže Peharc 
 21. Tim Unuk 
Skupaj 45 uvrščenih Skupaj 65 uvrščenih 
 
Skupina 18-19 let - mladinke in mladinci 
5. Jera Lenardič 2. Domen Škofic  
13. Katja Kadič 15. Gregor Vezonik 
16. Ajda Remškar  
Skupno 34 uvrščenih Skupno 44 uvrščenih 

 
 
 

Pregled uvrstitev mladincev na največjih tekmah med prvo peterico za leto 2013 
 
 
1.mesto Janja Garnbret Grindelwald (SUI) Evropsko prvenstvo 

– st.deklice 
balvani 

 Janja Garnbret Imst (AUT) Evropsko prvenstvo 
– st.deklice 

težavnost 

 Matic Kotar Grindelwald (SUI) Evropsko prvenstvo 
– st.dečki 

balvani 

 Domen Škofic Grindelwald (SUI) Evropsko prvenstvo 
– mladinci 

Balvani 

2.mesto Anže Peharc Grindelwald (SUI) Evropsko prvenstvo 
– kadeti 

Balvani 

 Domen Škofic Imst (AUT) Evropsko prvenstvo 
– mladinci 

težavnost 

 Martin Bergant Imst (AUT) Evropsko prvenstvo 
– kadeti 

težavnost 

3.mesto Sara Lukič Grindelwald (SUI) Evropsko prvenstvo 
– st.deklice 

balvani 

 Domen Škofic Central Saanich (CAN) Svetovno prvenstvo 
– mladinci 

težavnost 

4.mesto Tjaša Slemenšek Grindelwald (SUI) Evropsko prvenstvo 
– st.deklice 

Balvani 

 Janja Garnbret Central Saanich (CAN) Svetovno prvenstvo težavnost 



– st.deklice 
5.mesto Miha Hajna Grindelwald (SUI) Evropsko prvenstvo 

– st.dečki 
Balvani 

 Jera Lenardič Imst (AUT) Evropsko prvenstvo 
– mladinke 

težavnost 

 
 
 
Prvenstvo Osnovnih šol 
Na prvenstvu v Kranju je sodelovalo 286 tekmovalcev iz 105 šol. 
 
Prvenstvo Srednjih šol 
Na prvenstvu v Ljubljani je sodelovalo 162 tekmovalcev. 
 
Urejanje plezališč 
Nadaljevali smo opremljanje slovenskih plezališč po zastavljenem načrtu (več glej prilogo). 
 
Izobraževanje 
V preteklem letu so bili izpeljani naslednji seminarji in izpiti: 
Izpiti za športnega plezalca 1: izpit je uspešno opravilo 110 kandidatov. 
 
Kategorizacija 
V skladu z razpisi in ustaljeno prakso OKS so se predlogi za kategorizirane športnike poslali trikrat letno. 
V trenutno aktualnem seznamu (stanje 31.12.2013) imamo na področju športnega plezanja 1 svetovni, 16 
mednarodnih, 12 perspektivnih, 6 državnih in 9 mladinskih razredov. 
 
 
Razglasitev najuspešnejših športnih plezalcev  
Komisija za športno plezanje je ob koncu letošnje sezone sklenila, da kot običajno razglasi najuspešnejšo 
športno plezalko in plezalca, poleg tega pa podeli še tri priznanja za vrhunske dosežke ter pet priznanj 
mladim perspektivnim plezalcem za dosežene rezultate na tekmah svetovnega in evropskega 
mladinskega prvenstva. Prav tako je sklenila, da podeli tudi priznanje trenerjema najuspešnejše športne 
plezalke in plezalca, prvič pa še priznanje za fair play. 
 
 
 
Najuspešnejša športna plezalka  
 
Mina Markovič 
Preteklo sezono je brez dvoma ponovno zaključila kot najuspešnejša plezalka v  tekmovalnem plezanju 
na svetu. Po srebrni kolajni na evropskem prvenstvu v težavnosti so sledile svetovne igre. Mina je domov 
prinesla zlato kolajno. Srebrna kolajna na evropskem prvenstvu v balvanih ji je prinesla še končno drugo 
mesto v kombinaciji. Sledil je prestižni master v Arcu, kjer je z zmago osvojila tudi to lovoriko. Celotna 
sezona svetovnega pokala je ves čas nakazovala, da bo na finalni tekmi v Kranju ponovno zelo napeto. 
Tokrat je bila še tretja zaporedna skupna zmaga v težavnosti za malenkost predaleč, zato pa je še tretjič 
zapored postala skupna zmagovalka svetovnega pokala v kombinaciji vseh disciplin. Naslov državne 
prvakinje ob koncu sezone je bila še pika na i zelo uspešne sezone. 
 
Priznanje trenerju: 
 
Roman Krajnik  
Trener Mine Markovič, najuspešnejše športne plezalke za leto 2013 in tudi trener državne članske 
reprezentance 



 
 
Najuspešnejši športni plezalec  
 
Domen Škofic 
Domen si počasi in vztrajno gradi svoje mesto med najboljšimi tekmovalci v težavnosti na svetu. Preboj v 
finale mu je v pretekli sezoni uspel na polovici tekem in na eni je bil tik za stopničkami. Na mastru v Arcu 
pa je dokazal, da se ne boji stopiti še višje in s tretjim mestom pokazal konkurenci, da morajo v prihodnje 
z njim resno računati. V domačem prvenstvu pa je že drugič zapored osvojil naslov državnega prvaka. 
 
 
Priznanje trenerju: 
 
Uroš Grilc  
Trener Domna Škofica, najuspešnejšega športnega plezalca za leto 2013  
 
 
Priznanja za vrhunske dosežke na tekmovanjih 
 
Jernej Kruder  
Balvanske tekme svetovnega pokala so zelo nepredvidljive in zasedba v finalu se zelo pogosto menja. 
Jerneju je uspelo v Kitbuhlu, kjer je osvojil odlično 6.mesto. V končnem seštevku pa je bil na 11.mestu. 
 
Urban Primožič 
Pred dvema letoma je z uvrstitvijo v finale na domači tekmi svetovnega pokala presenetil vse. Da to ni bil 
samo preblisk je ponovno dokazal v lanski sezoni in na tekmi v Koreji izenačil svoj najboljši rezultat. 
 
Maja Vidmar  
Preteklo sezono je imela ponovno veliko dela s poškodbami in posledično s pomanjkanjem treninga. Toda 
prav ob koncu sezone je dokazala, da se je kljub vsem težavam sposobna uvrstiti v finale na tekmah 
svetovnega pokala. Na evropskem prvenstvu pa je s četrtim mestom za las ostala brez kolajne. 
 
 
Priznanja perspektivnim za rezultate na svetovnem in evropskem mladinskem prvenstvu  
 
Martin Bergant 
Srebrna kolajna na evropskem mladinskem prvenstvu v težavnosti v kategoriji kadetov. 
 
Janja Garnbret 
Evropska mladinska prvakinja tako v težavnosti kot tudi v balvanih v kategoriji st.deklic. 
 
Matic Kotar 
Evropski mladinski prvak v balvanih v kategoriji st.dečkov.  
 
Sara Lukič 
Bronasta kolajna na evropskem mladinskem prvenstvu v balvanih v kategoriji st.deklic.  
 
Anže Peharc 
Srebrna kolajna na evropskem mladinskem prvenstvu v balvanih v kategoriji kadetov. 
 
 
Priznanje fair play 
 
Anže Štremfelj 



Priznanje prejme za fair play potezo, ko je na tekmi za državno prvenstvo kot trener opozoril sodnika na 
napako svoje tekmovalke pri nepravilnem vpenjanju. Anže je s tem pokazal svoj športni duh in dosledno 
spoštovanje pravil ter samonadzora tako ob zmagi kot ob porazu. 
 
 
 
 
pripravil 
 
Strokovni sodelavec      Načelnik KŠP 
Tomo Česen       Aleš Pirc 
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Tabela št. 1 
 
Opremljevalec: JURE RAVNIK 
 

Porabljeni material Ime smeri Obdobje obnove 
oz. nadelave Št. klinov Št. sidrišč 

Vrsta smeri 
(nova/obnov.) 

OSP 
Štafetna logika 2013 12 1 N 
Le chat cest moi 2013 12 1 N 
Herr Erik 2013 12 1  
Helikopter v omaki 2013 10 1 N 
 

SKUPAJ 
 

46 
 

4 
 
 

Tabela št. 2  
 
Opremljevalec: KLEMEN VODLAN 
                         

Porabljeni material Ime smeri Obdobje obnove 
oz. nadelave Št. klinov Št. sidrišč 

Vrsta smeri 
(nova/obnov.) 

MIŠJA PEČ 
Ptičja perspektiva mar 13 2 1 O 
Izgubljeni sin mar 13 6 0 O 



Tortuga – do vrha maj 13 3 1 N 
Šunka nov 13 4 1 N 
Figa  apr 13 1 - O 

Teta Liza mar 13 7 - O 

Kindergarten  mar 13 3 - O 
ČRNOTIČE 
Gnojna bula jul 13 7 - O 

Gibanica  jul 13 7 - O 
TRHLOVCA 
? jul 13 6 1 N 

? jul 13 6 - N 
NO MAN'S LAND 
Bonaca  jan 13 6 1 N 

? jan 13 6 1 N 

? jan 13 8 1 N 

? jan 13 10 1 N 
 

SKUPAJ 
 

82 
 

8 
 
 

Tabela št. 3  
 
Opremljevalec: BETKA GALIČIČ  
 

Porabljeni material Ime smeri Obdobje obnove 
oz. nadelave Št. klinov Št. sidrišč 

Vrsta smeri 
(nova/obnov.) 

ČRNI KAL 
Let's start again apr 13 14 1 N 

Princeska Prva apr 13 11 1 N 

Franček Frančišek apr 13 13 1 N 

Čarovnici iz BiaSep maj 13 14 1 N 

Vsakdo išče svoje parkirišče maj 13 11 1 N 

Mokre sanje maj 13 12 1 N 

PREDLOKA 
Gamsek Bluzič 2013 18 1 N 

Rdeča kapica 2013 19 1 N 

Prodana duša 2013 18 1 N 

Otroci socializma 2013 19 1 N 

Šiki Miki 2013 20 1 N 

Sij galaksij 2013 7 1 N 

U la la 2013 18 1 N 

Najlepše nogice 2013 15 1 N 

Tržaška  2013 20 1 N 

Miško  2013 16 2 N 

Iluzije  2013 15 1 N 



Grešni kozel 2013 17 1 N 

Tiho čas polzi 2013 17 1 N 

DAMELJ 
Smer 1  sep 13 8 1 N 

Smer 2  sep 13 7 1 N 

Smer 3  sep 13 7 1 N 

Smer 4  sep 13 4 - N 

Smer 5  sep 13 7 1 N 

Smer 6  sep 13 10 1 N 

Smer 7  sep 13 - 1 N 

Smer 8  sep 13 9 1 N 
 

SKUPAJ 
 

346 
 

27 
 
 
 

Tabela št. 4 
 
Opremljevalec: TOMAŽ CINGERLE 
 

Porabljeni material Ime smeri Obdobje obnove 
oz. nadelave Št. klinov Št. sidrišč 

Vrsta smeri 
(nova/obnov.) 

DRNULK 
Pat 2013 9 1 N 
Mat 2013 10 1 N 
Korupcija 2013 9 1 N 
Razigrano otroštvo 2013 9 1 N 
Gačnikov globel 2013 9 1 N 
Klientela  2013 9 1 N 
 

SKUPAJ 
 

55 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela št. 5 
 
Opremljevalec: DEJAN KOREN 
 

Porabljeni material Ime smeri Obdobje obnove 
oz. nadelave Št. klinov Št. sidrišč 

Vrsta smeri 
(nova/obnov.) 

VIPAVA 
Smeri v sektorju 
TRIPTIH 

2013 - 16 O 

 

SKUPAJ 
 

- 
 

16 
 
 
 
 



Tabela št. 6 
 
Opremljevalec: RAJKO ZAJC 
 

Porabljeni material Ime smeri Obdobje obnove 
oz. nadelave Št. klinov Št. sidrišč 

Vrsta smeri 
(nova/obnov.) 

ČRETA 
Ledena doba 2013 10 2 N 

Racija  2013 5 - N 

100 % BIO 2013 9 1 N 

Pornič  2013 1 - N 

Bazinga  2013 14 1 N 

P  2013 2 - N 

Poletna noč 2013 5 1 N 

Nč popuščat, samo gas 2013 8 1 N 

TER 
Pravljica  2013 14 1 N 

Čigave so skale 2013 10 1 N 

Čemaž 2013 5 1 N 

Samotova 2013 5 - N 

Slišna poč 2013 7 1 N 

Prokleta naglca 2013 8 1 N 

? 2013 9 1 N 

Pot v X 2013 11 1 N 

Survivor 2013 13 1 N 

Stara fora 2013 8 1 N 

Trpleje 2013 13 1 N 

Dobra misel 2013 12 1 N 

Lepa igra 2013 16 1 N 

Izica 2013 4 1 N 

Pšenično 2013 5 - N 

Muca 2013 5 1 N 

? 2013 5 - N 

Umazani ples 2013 11 1 N 

KAMNIŠKA BISTRICA 
Zvium area 2013 4 - N 

Na kraju zločina 2013 7 1 N 
 

SKUPAJ 
 

226 
 

22 
 
 
 
 
 
Tabela št. 7 
 
Opremljevalec: IZIDOR ZUPAN 
 



Porabljeni material Ime smeri Obdobje obnove 
oz. nadelave Št. klinov Št. sidrišč 

Vrsta smeri 
(nova/obnov.) 

GOLOBOVE PEČINE 
Torture chamber 2013 10 1 N 
Kovca mož 2013 10 1 N 
Super klatež 2013 10 1 N 
 

SKUPAJ 
 

55 
 

3 
 

 
 

Tabela št. 8 
 
Opremljevalec: MARKO BELINGAR 
 

Porabljeni material Ime smeri Obdobje obnove 
oz. nadelave Št. klinov Št. sidrišč 

Vrsta smeri 
(nova/obnov.) 

PRI ŽVIKARJU 
Smeri v sektorju A 2013 29 7 O 
 

SKUPAJ 
 

29 
 

7 
 
 
 
Tabela št. 9 
 
Opremljevalec: JERNEJ GRUDNIK 
 

Porabljeni material Ime smeri Obdobje obnove 
oz. nadelave Št. klinov Št. sidrišč 

Vrsta smeri 
(nova/obnov.) 

KROFIČKA 
Kalimero  2013 6 1 N 
Puf Julka 2013 5 1 N 
Okidoki  2013 7 1 N 
Oglušujoča tišina 2013 5 - N 
Slepeča odsotnost 
svetlobe 

2013 8 1 N 

Ljubi jo nežno 2013 7 1 N 
Volk in medvedka 2013 11 1 N 
Tiho čas beži 2013 9 - N 
Zelje s klobaso 2013 9 1 N 
Večerna zajeda 2013 27 - N 
Umik  2013 18 - N 
Premik  2013 24 - N 
Zvitorepson  2013 44 - N 
Brankina smer 2013 51 - N 
IGLA 
Čedno dekle 2013 25 - N 
Trdunka  2013 4 1 N 
Povabilo k ljubezni 2013 6 1 N 



Pražival  2013 11 1 N 
Adrijana  2013 13 - N 
Hudič na sankah 2013 7 1 N 
Žalik žena 2013 15 - N 
Dolgolasec  2013 11 1 N 
Široko zaprte oči 2013 8 1 N 
P 2013 11 1 N 
KLEMENČA PEČ 
Trije hudi lokalci 2013 58 - N 
 

SKUPAJ 
 

400 
 

14 
 
 
 

SKUPAJ nameščeno 
 

  1214  klinov 

     107  sidrišč 

 
 

Pripravila:  Betka Galičič 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PZS, 
Komisija za 
športno 
plezanje  FINANČNO POROČILO 2013  
   
Prihodki 
2013    
      

1 MŠŠ    132.685,00   
2 registracija klubov       2.795,00   
3 licence, pritožbe      12.520,65   
4 pritožbe            90,00   
5 Fundacija člani      65.754,00  
6 Fundacija mladinci      62.872,64   
7 OKS sofinanciranje SI Cali       1.070,00   
8 mladinci sofinanciranje       9.820,79   
9 seminarji,tečaji - kotizacije       3.480,00   

10 Fundacija - plezališča      22.125,00   
11 Fundacija - vgradnja športne oprema        8.000,00   
12 pl.stena Kranj - najem       4.743,00   
13 sponzorji,donatorji,vstopnine,      19.138,41   
14 planinski sklad - enkratno za velike prireditve       4.000,00   
15 Korenjak        7.500,00   

      
  SKUPAJ prihodki    356.594,49   

 
 
Stroški 
skupaj       
    stroški 2013  planirano za 2013 

1 Materialni stroški - 300 47.365,16  53.458,20
2 Državno prvenstvo - 310 18.403,43  23.220,00
3 Članska reprezentanca - 320 110.210,67  90.924,47

4 
Mladinska reprezentanca - 
330 74.891,16  72.943,54

5 Seminarji, tečaji - 340 3.727,60  12.910,00
6 Mednarodni seminarji 345 358,00  358,00
7 Svetovni pokal Kranj - 350 49.330,58  50.962,00
8 Svetovni pokal Log - 355 17.392,16  14.000,00
9 Urejanje plezališč - 360 17.569,75  18.800,00

10 
Vgradnja športne opreme - 
365 15.653,21  16.000,00

11 Stena Kranj - 370 7.090,78  7.400,00
12 Prvenstvo OŠ - 390 4.907,00  4.400,00
13 Prvenstvo SŠ 391 373,38  373,38

        
  Skupaj 367.272,88   

 
 
 
 
 
 



Materialni stroški - 300     
      

1 pisarniški material 364,34
2 drobni material 345,86
3 stroški telefona,faxa - vsi segmenti KŠP 745,76
4 seje KŠP-potni stroški 412,56
5 odhodki za strokovno službo 36.294,00
6 fotokopije-za vse segmente KŠP 438,72
7 bančni stroški 67,60
8 IFSC članarina 2.000,00
9 tehnična oprema-vsi segmenti KŠP 101,63

10 osnovno sredstvo 877,82
11 pretekle obveznosti 1.300,56
12 razglasitev 1.865,00
13 amortizacija opreme 634,69
14 pretekle obveznosti EYC 980,00
15 zavarovanje str.kadrov 936,62

      
Skupaj   47.365,16

 
 
 
Državno prvenstvo - 310     
      

1 kolajne in pokali 2.327,79 
2 zavarovanje tekmovalcev 643,28 
3 tekmovalne majice + tisk 1.913,16 
4 računalniška obdelava podatkov 5.250,00 

5 
stroški KŠP na tekmah - postavljanje 
balvani 1.600,00 

6 šopki ob zaključku DP 108,00 
7 stroški sodnikov 5.235,00 
8 najem boulder stene 1.326,20 

      
Skupaj   18.403,43 

 
 
 
Članska 
reprezentanca 
- 320     
      

1 telefon/internet 34,00
2 cestnine,tuneli 1.550,79
3 bencin 5.978,86
4 lokalni prevozi 1.111,39
5 najem kombi 4.921,17
6 letalske karte 27.730,66
7 parkirnina 129,00
8 prehrana 15.800,71
9 prenočišča 14.390,18

10 treningi - najem stene,vstopnine 1.315,54
11 IFSC štartnine 4.815,00



12 IFSC licence 360,00
13 tehnična oprema - oprimki 655,00
14 vize 862,00
15 drobni materialni stroški 39,12
16 oblačila reprez. 437,88
17 honorar vodstva 25.938,12
18 reklamne storitve 3.586,80
19 ostalo 554,45

      
Skupaj   110.210,67

 
Mladinska 
reprezentanca 
- 330     
      

1 prenočišče 7.236,41
2 prehrana 6.841,43
3 cestnine,tuneli 1.131,09
4 bencin 4.515,80
5 lokalni prevozi 1.885,57
6 najem vozil 4.565,73
7 letalske karte 9.217,54
8 štartnina 432,99
9 IFSC licence 960,00

10 bančne provizije 21,57
11 IFSC taksa 200,00
12 treningi - najem stene in vstopnina 1.859,36
13 oblačila ekipe 616,00
14 honorar vodstva 35.224,37
15 zavarovanje 64,40
16 ostali stroški 118,90

      
Skupaj   74.891,16

 
Seminarji, 
tečaji - 
340     
      

1 najem učilnic za seminarje 233,00
2 stroški inštruktorjev 3.105,32
3 hrana izpiti 295,88
4 diplome 93,40

      
Skupaj   3.727,60

 
Mednarodni 
seminarji - 
345     
      

1 
licenčni seminar 
sodniki 358,00

      
Skupaj   358,00



Svetovni 
pokal 
Kranj - 
350     
      

1 IFSC taksa za tekmo 4.000,00
2 IFSC service fee 12.500,00
3 prenočišče IFSC 393,60
4 denarne nagrade 14.300,00
5 doping kontrola 979,76
6 najem ograj + lestve 189,10
7 bančne provizije 71,48
8 razglasitev šopki 285,00
9 stroški tehn.ekipe 7.867,28

10 promocijski material 796,02
11 internet priključek 745,37
12 majice tehn.ekipe 732,29
13 računalniške storitve 1.750,00
14 najem mešalne mize 231,80
15 potrošni material 436,94
16 najem projektorja 597,80
17 organizacija 2.145,00
18 takse 22,66
19 drobni material 356,82
20 ozvočenje 200,00

21 
prehrana tehnične 
ekipe+IFSC 729,66

      
Skupaj   49.330,58

 
 
Svetovni 
pokal 
Log - 
355     
      

1 IFSC service fee 12.500,00
2 IFSC taksa za tekmo 4.000,00
3 doping kontrola 892,16

      
Skupaj   17.392,16

 
 
Urejanje 
plezališč 
- 360     
      

1 klini,sidrišča 12.673,10
2 lepilo 480,56
3 ostali stroški 198,08

4 
stroški opremljanja 
plezališč 4.218,01

      
Skupaj   17.569,75



 
 
Vgradnja 
športne 
opreme - 
365     
      

1 oprimki, volumni 9.350,31
2 vgradnja 6.302,90

      
Skupaj   15.653,21

 
 
Stena 
Kranj 
- 370     
      

1 
plačilo 
najema 7.090,78 

      
Skupaj   7.090,78 

 
 
Prvenstvo 
osnovnih 
šol - 390     
      

1 stroški sodnikov 381,18
2 dvorana 439,32
3 tehnična ekipa 2.685,11

5 
hrana tehnične + 
tekmovalci 296,77

6 računalniške storitve 820,00
7 ozvočenje 150,00
8 zavarovanje 134,62

      
Skupaj   4.907,00

 
 
Prvenstvo 
srednjih 
šol - 391     
      

1 
stroški 
sodnikov 373,38

      
Skupaj   373,38

 
 



 

Planinska zveza Slovenije 
K O M I S I J A  Z A  Š P O R T N O   P L E Z A N J E 

 
 

KOLEDAR  TEKMOVANJ  DRŽAVNEGA  PRVENSTVA  2014 
 
 

Težavnost 
 
Starejše kategorije: 
Datum Kraj Organizator 
 
24.maj Šmartno pri Litiji DPČ Šmartno 
27.september Tržič ŠPO Tržič 
  8.november Škofja Loka PK Škofja Loka 
29.november Kranj AO Kranj 
 
Srednje kategorije: 
Datum Kraj Organizator 
 
11.maj Slovenska Bistrica AK Sl.Bistrica 
24.maj Šmartno pri Litiji DPČ Šmartno 
27.september Tržič ŠPO Tržič 
  8.november Škofja Loka PK Škofja Loka 
30.november Kranj AO Kranj 
 
Mlajše kategorije: 
Datum Kraj Organizator 
 
11.maj Slovenska Bistrica AK Sl.Bistrica 
25.maj Šmartno pri Litiji DPČ Šmartno 
31.maj Grosuplje PS Ascendo 
28.september Tržič ŠPO Tržič 
  9.november Škofja Loka PK Škofja Loka 
28.november Kranj AO Kranj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Balvansko plezanje 
 
Starejše kategorije 
Datum Kraj Organizator 
   
  7.junij Log-Dragomer ŠPD Korenjak 
30.avgust Log-Dragomer ŠPD Korenjak 
28.november 
kvalifikacije 
30.november 
finale 

Kranj KŠP 

 
Srednje kategorije 
Datum Kraj Organizator 
   
  8.junij Log-Dragomer ŠPD Korenjak 
31.avgust Log-Dragomer ŠPD Korenjak 
29.november Kranj KŠP 
 
Mlajše kategorije 
Datum Kraj Organizator 
   
  8.junij Log-Dragomer ŠPD Korenjak 
31.avgust Log-Dragomer ŠPD Korenjak 
29.november 
(ml.deklice/dečki) 
30.november 
(cicibanke/cicibani) 

Kranj KŠP 
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PRAVILNIK  O  ORGANIZACIJI  IN  SOJENJU  TEKMOVANJ  ZA 

DRŽAVNO PRVENSTVO  REPUBLIKE SLOVENIJE 

V ŠPORTNEM PLEZANJU 

 
 

I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(organizacija tekmovanj) 

(1) Tekmovanja za državno prvenstvo Republike Slovenije v športnem plezanju prireja Komisija za športno 
plezanje (v nadaljevanju: KŠP) pri Planinski zvezi Slovenije (v nadaljevanju: PZS). 
 
(2) Tekmovanja organizirajo registrirani člani KŠP (športno plezalni odseki, alpinistični odseki, plezalni klubi in 
alpinistične sekcije v okviru matičnih planinskih društev ali drugi klubi, ki gojijo športno plezanje in so registrirani 
pri KŠP), z njihovim sodelovanjem pa tudi ostala športna društva oziroma zveze. 
 
(3) Tekmovanje lahko organizira tudi KŠP. 
         

2. člen 
(tekmovalna pravila) 

(1) Kar ni s tem pravilnikom izrecno določeno, se izvede po pravilih mednarodne zveze IFSC. 
 

3. člen 
(kategorije) 

(1) Tekmuje se v naslednjih kategorijah:  
 

        mlajše kategorije srednje kategorije starejše kategorije 

Leto cicibani/ke mlajši/e 
dečki/klice 

starejši/e 
dečki/klice 

kadeti/nje mladinci/ke absolutna kategorija 
(člani/ce) 

2014 Letnik 2003 in mlajši 2002/2001 2000/99 98/97 96/95 brez omejitev 

 
(2) Tekmovalci lahko tekmujejo le v svojih kategorijah. 
 
(3) Starostna omejitev za udeležbo v absolutni kategoriji je dopolnjenih 16 let v tekočem tekmovalnem letu. 
 
(4) V posamezni kategoriji mora tekmovati najmanj pet tekmovalcev, v nasprotnem primeru se naslov 
državnega prvaka ne podeli. 
 

4. člen 
(tekmovalne discipline) 

(1) Tekmovalne discipline v športnem plezanju so: 
 

 težavnostno plezanje, 

 balvansko plezanje, 

 hitrostno plezanje 

 
5. člen 

(pogoj za udeležbo) 

(1) Tekmovanja so odprta za vse državljane Republike Slovenije ter za tuje tekmovalce, ki izpolnjujejo pogoje 
tega pravilnika. 
 
(2) Tuje tekmovalce lahko prijavi samo njihova nacionalna panožna zveza, ki je članica IFSC. 
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(3) Pogoji za prijavo in pridobitev licence so enaki kot za vse državljane Republike Slovenije. 
 
(4) Skupaj s prijavo mora njihova nacionalna panožna zveza poslati tudi izjavo, da njihovi tekmovalci tekmuje jo 
na lastno odgovornost. 
 

6. člen 
(izvedba tekmovanja) 

(1) Tekmovanja državnega prvenstva se praviloma izvedejo v enem dnevu, ki mora biti sobota ali nedelja. 
 
(2) Posamezna starostna kategorija (mlajše, srednje, starejše) praviloma tekmuje na isti dan v istem kraju. 
 
(3) O izjemah odloča KŠP. 
 

7. člen 
(tekmovalne stene) 

(1) Tekmovanja so organizirana izključno na umetnih stenah.  
 
(2) Če stena stoji na prostem, mora biti tekmovanje organizirano v času od 1.5. do 30.9, stena pa mora biti 
zaščitena proti dežju (streha).     
 

8. člen 
(tekmovalne smeri) 

(1) Tekmovalna smer je lahko postavljena tako, da so oprimki v smeri posamezne kategorije enake barve. 
 
(2) Tekmovalci so dolžni upoštevati navodila glavnega sodnika in morajo za plezanje uporabljati samo tisto 
barvo oprimkov, ki jim je bila določena. 
 
(3) O posebnostih kot je uporaba reliefov in druge označbe, glavni sodnik ali postavljavec smeri pred pričetkom 
tekmovanja obvesti tekmovalce v izolacijski coni ali med ogledom smeri . 
 

9. člen 
(razpis za organizacijo tekem) 

(1) KŠP pošlje razpis za organizacijo tekem državnega prvenstva vsem registriranim članom KŠP. 
 
(2) Kandidat za organizatorja mora v prijavi navesti: 
 

 splošne podatke (ime organizatorja, naslov in telefon pooblaščenega predstavnika) 
 izjavo, da je seznanjen z določili tega Pravilnika ter da je pripravljen in sposoben (prostorsko, finančno, 

organizacijsko) izpeljati tekmovanje  

 tekmo, za katero kandidira (mlajše/srednje/starejše kategorije) 

 v katerem času (spomladanskem, jesenskem ali  kadarkoli)  želi prirediti tekmovanje 

 ali bo tekmovanje v dvorani ali na  prostem. 

 
10.  člen 

(izbira organizatorja) 

(1) V primeru, da je število prijav večje kot število razpisanih tekmovanj, organizatorje izbere KŠP na osnovi 
kvalitete dosedanjih prireditev kandidatov oz. (za nove  organizatorje) na osnovi možnosti, ki jih ima kandidat za 
čim kvalitetnejšo izvedbo tekmovanja. 
 
(2) Rezultate izbora in koledar tekmovanj pošlje KŠP odsekom najkasneje 2 tedna po koncu razpisa. 
 

11.  člen 
(razpis za izvedbo tekmovanja) 

(1) Razpis za izvedbo tekme državnega prvenstva sestavi KŠP v sodelovanju z organizatorjem, objavi ga na 
spletni strani KŠP in pošlje v elektronski obliki vsem registriranim klubom/odsekom vsaj 2 tedna pred 
tekmovanjem. 
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(2) Pooblaščeni predstavnik organizatorja je dolžan KŠP vsaj 3 tedne pred tekmovanjem v pisarno KŠP 
(Planinska zveza Slovenije, Komisija za športno plezanje, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana, e-pošta: 
sportno.plezanje@pzs.si) posredovati vse potrebne podatke. 
 

12.  člen 
(pričetek tekmovanja) 

(1) Tekmovanje se ne sme pričeti pred 9.uro.  
 

13.  člen 
(štartne liste) 

(1) Žrebanje štartne liste za kvalifikacije se opravi po metodi slučajnega izbora. 
 
(2) Izjema od navedenega je deset najboljših tekmovalcev v absolutni konkurenci, ki nastopijo pred vsemi 
ostalimi. 
 
(3) Na prvi tekmi prvenstva je to prvih deset tekmovalcev iz skupnega vrstnega reda preteklega leta, na 
naslednjih tekmah pa prvih deset v trenutnem vrstnem redu. 
 
(4) V starejših kategorijah velja naslednja izjema: v primeru, da v kvalifikacijah (predtekmovanju) polovica ali 
več finalistov doseže vrh smeri (oziroma si deli prvo mesto), se štartna lista finala določi glede na trenutno 
razvrstitev v skupnem vrstnem redu državnega prvenstva, tako da plezajo po vrstnem redu od nižje k višje 
uvrščenemu. 
 
(5) Štartne liste so objavljene na spletni strani KŠP večer pred tekmovanjem, 45 minut pred pričetkom 
tekmovanja morajo biti dane na vpogled v izolacijski coni in na mestu tekmovanja.  
 
(6) Vrstni red nastopa v finalu ali superfinalu je obraten vrstnemu redu mest, doseženih v kvalifikacijah oz. 
finalu. 
 
(7) V primeru enakih rezultatov se vrstni red na deljenih mestih določi po štartnih številkah. 
 

14.  člen 
(izolacijska cona) 

(1) Izolacijska cona se mora odpreti najkasneje 1 uro (za starejše kategorije 1 uro in pol) pred pričetkom 
(kvalifikacij oz. finala), zapre pa se pol ure pred pričetkom. 
 
(2) Pri mlajših kategorijah se izolacijska cona ne zapre in se uporablja za ogrevanje. 
 
(3) Na tekmovanju lahko nastopijo le tekmovalci, ki so pravočasno prišli v izolacijsko cono. 
 
(4) V primeru zamude v izolacijsko cono zaradi opravičljivega razloga lahko glavni sodnik tekmovalcu odobri 
vstop v izolacijsko cono in nastop na tekmovanju. 
 

15.  člen 
(tehnični zbor) 

(1) Tehnični zbor 30 minut pred pričetkom tekmovanja skliče vodja tekmovanja. 
 
(2) Na tehničnem zboru je obvezna prisotnost glavnega sodnika, vodje postavljavcev, vodje tekmovanja in 
zdravnika oziroma usposobljenega zdravstvenega delavca.  

 
16.  člen 

(pogoji za prijavo na tekmovanje) 

(1) Na tekmovanje se lahko prijavijo tekmovalci, ki  imajo potrjeno licenco za tekoče leto.  
 
(2) Licence izdaja oziroma potrjuje KŠP. 
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(3) Pravico za pridobitev licence imajo tekmovalci, ki: 

 
 so člani/ce Planinske zveze Slovenije (ne velja za tuje državljane), 

 so člani klubov/odsekov, ki so registrirani pri KŠP (ne velja za tuje državljane), 

 imajo opravljen izpit za pripravnika športnega plezanja (tisti, ki v tekoči sezoni dopolnijo 14 let kategorija 
st.dečki/deklice) oziroma opravljen izpit za športnega plezalca (ki dopolnijo v tekoči sezoni 16 let ali več - od 
kategorije kadeti/kadetinje dalje). 

 
(4) Na tekmovanjih, ki jih organizira KŠP, nihče ne more nastopiti izven konkurence. 
 
(5) Tekmovalec skozi celotno sezono nastopa za tisti klub, za katerega mu je bila izdana tekmovalna licenca na 
začetku sezone. 
 

17.  člen 
(prijava na tekmovanje) 

(1) Prijava na tekmovanje se lahko izvede izključno preko spletne aplikacije. 
 
(2) Rok prijav je določen v razpisu za tekmovanje. 
 
(3) Kasnejših prijav se v nobenem primeru ne upošteva. 
 

18.  člen 
(nagrade in priznanja) 

(1) Prvi trije uvrščeni v skupnem seštevku državnega prvenstva prejmejo pokale KŠP, prvih 6 pa diplome. 
 
(2) Poleg priznanj, ki jih prispeva KŠP (za zmagovalce državnega prvenstva), lahko priznanja ter nagrade 
podeljuje tudi organizator. 
 
(3) KŠP prvim petim tekmovalcem v vsaki kategoriji podeli diplomo ter prvim trem vsaj eno od ostalih  priznanj 
(medalje, pokali, skulpture) na katerih so označene kategorija, naziv in datum tekmovanja ter doseženo mesto. 
 
(4) Nagrade in priznanja se podeljujejo skupno neglede na državljanstvo, razen v skupnem vrstnem redu 
državnega prvenstva, kjer tujci tekmujejo izven konkurence. 
 
(5) Vrednost prvih treh nagrad pri ženskah mora biti približno enaka kot pri moških, število nagrad pa mora biti 
pri moških in pri ženskah enako. 
 
(6) Vrednost nagrade mora biti v skladu z doseženim mestom (tekmovalec na nižjem mestu ne sme dobiti 
nagrade, ki bi bila vrednejša od nagrade tekmovalca uvrščenega pred njim). 
 

19.  člen 
(vodstvo tekmovanja) 

(1) Za izvedbo tekmovanja morata KŠP in organizator zagotoviti prisotnost naslednjih oseb: 
 
 vodja tekmovanja 

 glavni sodnik (predsednik sodniške žirije) 

 sodnik smeri 

 merilec časa 

 postavljavec smeri 

 varovalec 

 video tehnik 

 računalniški operater 

 napovedovalec 

 oseba tranzitne cone 

 oseba izolacijske cone 

 oseba, ki čisti oprimke v balvanskih problemih 

 zdravnik ali usposobljen zdravstveni delavec 
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20.  člen 

(posebne zahteve) 

(1) Veljavna licenca za tekoče leto je pogoj za opravljanje nalog na naslednjih funkcijah: 

 
 glavni sodnik in sodnik smeri: uspešno opravljen tečaj za sodnika športnega plezanja in potrjena 

sodniška licenca za tekoče leto, 

 postavljavec smeri: uspešno opravljen tečaj za postavljavca smeri in potrjena licenca za tekoče leto (to 
velja za vse člane postavljavske ekipe. Tudi kot pomočnik oziroma asistent pri postavljanju smeri ne sme 
sodelovati nihče, ki ni uspešno končal tečaja za postavljavca smeri). Člani postavljavske ekipe ne smejo 
postavljati in nastopati na tistih tekmah (tekme, kjer v istem vikendu nastopajo vse kategorije), kjer bi njihov 
nastop v njihovi kategoriji kršil pravila plezanja na pogled. 

 varovalec: športni plezalec z izpitom (star vsaj 18 let) ali registriran alpinist, ki obvlada dinamično 
varovanje, hitro podajanje vrvi in spuščanje pod nevarne robove. 

 
(2) Vse ostale člane vodstva tekmovanja po lastni izbiri imenuje organizator. 

 
21.  člen 

(obveznosti organizatorja) 

(1) Organizator krije vse stroške osebja, razen sodnikov. 
 
(2) Organizator mora zagotoviti tudi vso tehnično opremo, potrebno za izvedbo tekmovanja (ozvočenje, video, 
štoparica idr.) ter zagotoviti dostop do interneta za potrebe računalniškega operaterja, ki objavlja rezultate.  
 
(3) Oglasna deska, na kateri je posebej označeno »Štartna lista« in »Rezultati«, mora biti postavljena na vidno 
in dostopno mesto. 
 
(4) Če se hkrati tekmuje v več smereh mora organizator za vsako smer zagotoviti prisotnost naslednjih oseb: 

 
 sodnik, 

 varovalec, 

 video tehnik. 

 
(5) Organizator ima pravico podvajati tudi druge funkcije (npr. postavljavec za moške in ženske smeri ipd.). 
 
(6) Organizator mora glede na število prijavljenih tekmovalcev predvideti zadostno število članov vodstva 
tekmovanja, ki se lahko v primeru utrujenosti, na svojih funkcijah zamenjajo (vsaj 2 varovalca na 1 smer ipd.). 
 
(7) Organizator poskrbi, da oseba izolacijske cone evidentira prihod tekmovalcev v izolacijsko cono in na štartni 
listi označi vse tekmovalce, ki so pravočasno vstopili v izolacijsko cono. 
 
(8) Po zaprtju izolacijske cone listo preda glavnemu sodniku. 

 
22.  člen 

(vodja tekmovanja) 

(1) Vodja tekmovanja je odgovoren za delo celotnega vodstva tekmovanja, razen sodniške ekipe. 
 

23.  člen 
(naloge vodstva tekmovanja) 

(1) Vodstvo tekmovanja mora poskrbeti, da tekmovalec ni oviran v času priprave in izvedbe vzpona. 
 
(2) Omogočena mora biti komunikacija sodnika s tekmovalcem, tudi ko je visoko v steni. 
 

24. člen 
(zaključek tekmovanja) 
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(1) Vodja tekmovanja poskrbi, da je v času pol ure po zaključku tekmovanja, ki se konča s podelitvijo priznanj, 
onemogočeno plezanje v tekmovalnih smereh oziroma balvanskih problemih. 
 

25. člen 
(video snemanje) 

(1) Za potrebe izdelave video posnetkov nastopov tekmovalcev, organizator priskrbi video kamere in osebe, ki z 
njimi upravljajo. 
 
(2) Mesto postavitve video kamer sodnik ali vodja postavljavcev predlaga video tehniku. 
 
(3) Videoposnetki se v času tekmovanja uporabljajo izključno za potrebe sodniških odločitev. 
 
(4) Sodnik ni dolžan z videoposnetkom dokazovati tekmovalcu pravilnosti svojih odločitev. 
 
(5) Video posnetkov, ki so jih posneli gledalci, sodnik v pritožbenem postopku ne sme upoštevati. 
 

26.  člen 
(glavni sodnik) 

(1) Glavni sodnik je odgovoren za delo sodniške ekipe. 
 
(2) Glavni sodnik skupaj s sodnikom smeri s svojim podpisom overja rezultate tekmovanja, sestavi zapisnik 
tekme ter ga skupaj z rezultati pošlje v arhiv KŠP. 
 
(3) Glavni sodnik, sodnik smeri in postavljavec smeri preverijo potek smeri (skico), varnost, zorne kote video 
kamer in določijo največji dovoljeni čas plezanja. 
 
(4) Glavni sodnik sprejema, odloča in pisno odgovarja na morebitne pritožbe tekmovalcev. 
 

27.  člen 
(sodnik smeri) 

(1) Sodnik smeri določa rezultat tekmovalca. 
 
(2) Rezultat tekmovalca takoj zatem sporoči uradnemu napovedovalcu, ki ga mora javno objaviti. 
 
(3) Sodnik smeri sodeluje z drugimi osebami iz vodstva tekmovanja. 
 

28. člen 
(cona tehničnega incidenta) 

(1) V primeru tehničnega incidenta je do ponovnega nastopa tekmovalec izoliran v coni tehničnega incidenta, ki 
je ločena od izolacijske in tranzitne cone. 
 
(2) Iz cone tehničnega incidenta se ne sme videti tekmovalnega območja, prepovedan in onemogočen mora biti 
tudi dostop v izolacijsko cono ter stik z gledalci.  
 
(3) V primeru ponovitve vzpona se upošteva boljši rezultat.  
 

29. člen 
(odlomljen oprimek) 

(1) V primeru odlomljenega oprimka postavljavec smeri namesti enakega ali podobnega. 
 
(2) Če je to nemogoče, se tekmovanje prekine in v kolikor je to mogoče, krog tekmovanja ponovi. 
 

30. člen 
(prekinitev tekmovanja) 

(1) Glavni sodnik lahko začasno prekine tekmovanje, če so tekmovalci ovirani v času priprave in izvedbe 
vzpona. 
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31. člen 
(pritožba) 

(1) Rok za pritožbe poteče 5 minut po objavi neuradnih rezultatov. 
 
(2) Tekmovalec odda pisno pritožbo glavnemu sodniku na predpisanem obrazcu za pritožbo. 
 
(3) Odločitev glavnega sodnika je dokončna in jo tekmovalec prejme na vpogled v pisni obliki. 
 
(4) Tekmovalec je sam dolžan priti po odgovor. 
 
(5) Ob pritožbi glavnemu sodniku, tekmovalec plača takso v višini 30 €. 
 
(6) Ob plačilu takse za pritožbo, sodnik ali drug predstavnik KŠP tekmovalcu izda potrdilo. 
 
(7) Taksa se v primeru pozitivno rešene pritožbe tekmovalcu vrne, sicer gre v blagajno KŠP. 
 

32. člen 
(pritožba na KŠP) 

(1) Če se tekmovalec ali njegov predstavnik (trener, vodja ekipe ipd.) ne strinja z odločitvijo glavnega sodnika, 
lahko v roku 3. dni od dneva tekmovanja odda pritožbo na elektronski naslov KŠP: sportno.plezanje@pzs.si.  
 
(2) Pritožbo na KŠP mora tekmovalec najaviti glavnemu sodniku na dan tekmovanja in mu hkrati vplačati takso 
v višini 40 €. 
 
(3) Organizator je v tem primeru dolžan glavnemu sodniku vročiti originalni video posnetek spornega primera.  
 
(4) Sodniška komisija daje pisno mnenje na pritožbo. 
 

33. člen 
(predlogi in pripombe) 

(1) Predloge in pripombe na delo vodstva tekmovanja lahko uradni predstavnik kluba posreduje pisno na KŠP.  

 
 

II. Težavnostno plezanje 
 

34.  člen 
(mlajše kategorije) 

(1) Tekmovanje v mlajših kategorijah (cicibani/cicibanke in mlajši dečki/deklice) poteka v enem krogu (finale). 
 
(2) Vsaka kategorija pleza dve plezalni smeri, najprej vsi prvo, nato v istem vrstnem redu drugo smer. 
 
(3) Demonstracija posamezne smeri je obvezna, tekmovalci plezajo »na flash«. 
 
(4) Tekmovalci plezajo z varovanjem od zgoraj (»top rope«). 
 
(5) V kolikor pride do delitve prvega mesta, prvouvrščeni plezajo superfinale na pogled, z varovanjem od zgoraj. 

 
 

35.  člen 
(srednje kategorije) 

(1) Tekmovanje v srednjih kategorijah (starejši dečki/deklice in kadeti/kadetinje) poteka v dveh krogih, 
kvalifikacijah in finalu. 
 
(2) Vsaka kategorija pleza po eno kvalifikacijsko smer na pogled. 
 
(3) Tekmovalci plezajo z varovanjem od spodaj. 
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(4) Iz kvalifikacij se v finale uvrsti 5 najbolje uvrščenih tekmovalcev iz vsake kategorije. 
 
(5) V primeru enakega rezultata kvalifikacij dveh ali več tekmovalcev, zaradi katerega je število finalistov (5) 
preseženo, plezajo v finalu vsi, ki so si zagotovili finalni nastop na podlagi rezultata (plavajoče kvote ni). 
 

36.  člen 
(starejše kategorije) 

(1) Tekmovanje v starejših kategorijah (mladinci/mladinke in člani/članice) poteka v dveh krogih, kvalifikacijah in 
finalu. 

 
(2) Vsaka kategorija pleza po eno kvalifikacijsko smer na pogled. 
 
(3) Tekmovalci plezajo z varovanjem od spodaj. 
 
(4) V starejših kategorijah je plavajoča kvota za finale 8/10/12 (ženske 7/8/9), kar pomeni, da se v finale uvrstijo 
vsi tekmovalci (tekmovalke), ki so dosegli eno od prvih 8 (7) mest, pa tudi toliko tistih, ki so dosegli eno od prvih 
10 (8) mest, da skupno število tekmovalcev ne presega 12 (9) mest. 
 
(5) Za vsako uvrstitev tujca v kvoto finalistov, se le-ta poveča za enega tekmovalca državljana Republike 
Slovenije. 
 
(6) Na prvi tekmi prvenstva je to skupni vrstni red preteklega leta. 
 

37. člen 
(uspešen vzpon) 

(1) Tekmovalec uspešno konča vzpon takrat, ko vpne vse komplete v smeri, vključno s sidriščem na vrhu smeri. 
 
(2) Med vzponom mora tekmovalec vpeti vse komplete v pravilnem zaporedju (prvi, drugi, tretji itd.), pri tem pa 
mora vrv v njih teči v smeri poteka smeri.  
 
(3) Tekmovalec lahko pleza navzdol, ne sme pa se ponovno dotakniti tal.  
 
(4) Sidrišče na vrhu smeri je treba vpeti na enak način kot vse ostale komplete v smeri, brez oprijemanja. 
 

38. člen 
(Z-klip) 

(1) Če tekmovalec vrv vpne v komplete v pravilnem zaporedju, pri tem pa vrv ne teče pravilno v smeri poteka 
smeri in nastane ti. »Z-klip«, mora potek vrvi popraviti. 
 
(2) Tekmovalec lahko izpne in ponovno vpne komplete, ki so vzrok Z-klipa, pri čemer lahko pleza tudi navzdol. 
 
(3) Pred nadaljevanjem vzpona morajo biti vsi kompleti vpeti v pravilnem zaporedju, pri tem pa mora vrv teči v 
smeri poteka smeri. 
 
(4) V kolikor tekmovalec ne popravi »Z-klipa«, sodnik smeri tekmovalca ustavi. 
 

39. člen 
(vpenjanje) 

(1) Spodnje vponke kompletov morajo biti obrnjene tako, da se odpirajo spodaj. 
 
(2) Plezalec mora vrv v komplet vpeti preden preide s celim telesom višino spodnje vponke kompleta. 
 
(3) V strehah in previsih z naklonom večjim od 135 stopinj, se to pravilo uporabi horizontalno, pri čemer 
tekmovalec lahko zaniha v nedovoljen položaj, vendar iz njega ne sme napredovati dokler ne vpne spornega 
kompleta.  
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(4) Postavljavec lahko tudi določi in vidno označi oprimek iz katerega je v strehah in previsih z naklonom večjim 
od 135 stopinj potrebno vpeti komplet, lahko pa v sodelovanju s sodnikom smeri določi in vidno označi mejo 
preko katere tekmovalec ne sme, ne da bi vpel komplet. 
 
(5) Če so pri plezanju z varovanjem od zgoraj zaradi previsnosti v smeri vpeti posamezni kompleti, jih mora 
tekmovalec izpeti najkasneje iz označenega oprimka. 
 
(6) Označba tega oprimka ne sme biti rdeče barve. 
 
(7) O vseh dodatnih označbah se tekmovalce obvesti najkasneje na ogledu smeri. 
  

40. člen 
(varovanje od zgoraj) 

(1) Pri plezanju z varovanjem od zgoraj mora biti vrv na vrhu vpeta na dveh mestih, z vponko z matico in sicer 
tako, da je preprečeno krotovičenje vrvi. 
 
(2) Vponka z matico je lahko vpeta v najlonski trak, ki je z veznim členom vpet v svedrovec. 
 
(3) Tekmovalci se lahko navezujejo na pas z dvema vponkama z varovalno matico. 
 
(4) Pri plezanju z varovanjem od zgoraj tekmovalec uspešno končna vzpon, ko z obema rokama zadrži zadnji 
oprimek v smeri, ki mora biti označen. 

 
41. člen 

(zaključek nastopa) 

(1) Takoj po končanem nastopu mora tekmovalec zapustiti tekmovalno območje. 
 
(2) Prepovedano in onemogočeno mora biti tudi vračanje tekmovalcev v tranzitno in izolacijsko cono, ter cono 
tehničnega incidenta.  
 

42.  člen 
(plezalna smer) 

(1) Plezalna smer mora izpolnjevati predpisane zahteve po velikosti, glede na kategorijo tekmovalcev. 

  
(2) Za starejše kategorije mora biti najmanj 2,5m široka, 8m visoka, 13m dolga in 3m previsna. 
 
(3) Za mlajše in srednje kategorije mora biti najmanj 2,5m široka, 7m visoka, 11m dolga in 2,5m (srednje) oz. 
2m (mlajše kategorije) previsna. 

 
(4) KŠP lahko v primeru manjših odstopanj od navedenih dimenzij, zlasti ob nezadostnem številu tekmovanj, 
odobri organizacijo tekmovanja tudi na takšnih plezalnih stenah, o čemer morajo biti tekmovalci obveščeni v 
razpisu tekmovanja. 
 

43. člen 
(varnost) 

(1) Glavni postavljavec zagotovi, da je plezalna smer zavarovana tako, da omogoča popolno varnost plezalcev. 
 
(2) Padec na tla ne sme biti mogoč po prvem vpenjanju.  
 
(3) V srednjih kategorijah je glede na odločitev glavnega sodnika, v dogovoru s postavljavcem, prvi svedrovec 
lahko vpet.  
 
(4) Vstop v plezalno smer je potrebno zavarovati z  blazinami. tako, da se onemogoči padec na nezaščiten del 
tekmovalnega prostora. 
 

44. člen 
(način varovanja) 
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(1) Varujoči mora varovati s primerno ohlapno vrvjo. 
 
(2) Nepotrebno zategovanje vrvi s strani varovalca je lahko razlog za tehnični incident s plezalčeve strani 
 
(3) Ko plezalec konča vzpon, ga mora varujoči varno spusti na tla.  
 

45. člen 
(napredovanje v smeri) 

(1) Tekmovalci lahko za napredovanje v smeri uporabljajo oprimke, volumne, robove, razpoke, ne pa tudi 
tehničnih pripomočkov kot so svedrovci, vrv ali druge mehanske pripomočke. 

  
(2) V kolikor plezalna smer poteka v bližini robu plezalne stene, le tega pa ni dovoljeno uporabiti za 
napredovanje, postavljavec smeri vidno označi nedovoljeno območje.  
 

46.  člen 
(čas plezanja) 

(1) Tekmovalci so o dovoljenem času plezanja obveščeni preko štartne liste, dodatno pa jih lahko obvesti tudi 
glavni sodnik. 

 
(2) Čas plezanja se prične meriti, ko plezalec vstopi v  smer in se izmeri, ko zaključi vzpon: 
 

 vpeto sidrišče na vrhu smeri (plezanje v vodstvu) 

 zadržan zadnji oprimek z obema rokama (varovanje od zgoraj) 

 ob padcu plezalca 
 
(3) Tekmovalec mora pričeti s plezanjem 40 sekund po vstopu v tekmovalni prostor. 
 
(4) Glavni sodnik ali merilec časa mora 10 sekund pred iztekom tega časa, opozoriti tekmovalca na pričetek 
plezanja.  
  

47.  člen 
(iztek časa) 

(1) Sodnik smeri razločno in glasno obvesti tekmovalca o izteku dovoljenega časa plezanja 
 
(2) Minuto pred koncem dovoljenega časa plezanja z obvestilom »ŠE MINUTA«. 
 
(3) Deset sekund pred koncem dovoljenega časa plezanja z obvestilom »ŠE DESET SEKUND«. 
 
(4) Po poteku dovoljenega časa plezanja z obvestilom »STOP«. 

 
(5) Na plezalčevo zahtevo je sodnik smeri dolžan informirati plezalca o preostanku časa plezanja. 
 

48.  člen 
(ogled smeri) 

(1) Ogled smeri traja 6 minut in mora biti končan najkasneje 5 minut pred začetkom tekmovanja. 
 
(2) Prostor za ogled smeri mora biti ograjen in je del tekmovalnega območja. 
 
(3) Ogled je dovoljen samo znotraj tega prostora. 
 
(4) Komunikacija z gledalci ni dovoljena.  
 
(5) Prepovedana je uporaba pripomočkov za pridobivanje višine (lestev, stol, delovni stolp ob smeri...).  
 
(6) Za korektnost ogleda smeri skrbi vodstvo tekmovanja.  
 
(7) Mlajše kategorije opravijo ogled tekmovalnih smeri po končani demonstraciji. 
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(8) Na ogledu lahko tekmovalce mlajših kategorij spremljajo trenerji. 
 
(9) Ogled smeri ni obvezen.  

49.  člen 
(spreminjanje smeri) 

(1) Po ogledu smeri je njeno spreminjanje prepovedano (spreminjanje oprimkov, dodajanje/odvzemanje 
kompletov, prestavljanje sidrišča, itd.).  
 

50.  člen 
(tranzitna cona) 

(1) Po ogledu smeri se tekmovalci vrnejo v izolacijsko cono. 
 
(2) V kolikor je ogled smeri neposredno pred začetkom tekmovanja, prva 2 nastopajoča ostaneta v tranzitni 
coni, kjer čakata na svoj nastop. 
 
(3) Iz izolacijske in tranzitne cone tekmovalcem ne sme biti omogočen pogled na tekmovalno območje.  
 

51.  člen 
(izolacijska cona) 

(1) Oseba izolacijske cone lahko v izolacijsko cono dovoli vsakemu tekmovalcu po enega spremljevalca. 
 
(2) Spremljevalec lahko po zaprtju izolacijske cone v njej ostane do odhoda spremljanega tekmovalca v 
tranzitno cono, nato pa cono skupaj z njim zapusti. 
 
(3) V kolikor po zaprtju izolacijske cone spremljevalec zaradi kakršnihkoli razlogov cono zapusti, ji oseba 
izolacijske cone ne sme dovoliti ponovnega vstopa.  
 
(4) V izolacijski coni morajo biti zagotovljeni pogoji za ogrevanje in čakanje na nastop:  

 
 plezalna stena: najmanj 20 m2 strnjene plezalne površine,  

 blazine,  

 pijača,  

 WC.  

 
52.  člen 

(tranzitna cona) 

(1) Oseba izolacijske cone privede naslednjega tekmovalca v tranzitno cono najkasneje do starta predhodnega 
tekmovalca. 
 
(2) Tekmovalec se v tranzitni coni naveže in pripravi na vzpon. 
 
(3) Na znak sodnika mora biti pripravljen za pristop k steni.  
 

53.  člen 
(plezalna oprema) 

(1) Vsak tekmovalec lahko uporablja plezalno opremo po lastni izbiri, vendar mora biti le ta skladna z določili 
UIAA. 
 
(2) Dovoljena je uporaba sedežnega pasu, razen če ni ta le sestavni del kombiniranega pasu. 
 

54.  člen 
(plezalni dres) 

(1) Tekmovalci morajo nastopiti v športnem dresu, ki ga sestavljata hlače in uradna majica državnega 
prvenstva. 
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(2) Uradne majice državnega prvenstva zagotovi KŠP. 
 

55.  člen 
(plezalna vrv) 

(1) Tekmovalci uporabljajo enojno plezalno vrv, ki jo priskrbi organizator. 
 
(2) V primeru, da se na tekmovanju uporablja več plezalnih vrvi, morajo biti enake. 

  
56.  člen 

(čiščenje oprimkov) 

(1) Pogostost čiščenja oprimkov določita postavljavec in sodnik smeri. 
 

57.  člen 
(skica smeri) 

(1) Višina oziroma vrednost vseh oprimkov mora biti določena pred začetkom tekmovanja in označena na skici 
smeri. 
 
(2) Kjer je očitno možno prijemanje za rob oziroma vmesne razčlembe v smeri, se te višine oziroma vrednosti 
vnesejo v skico smeri. 
 
(3) Skico smeri izdela postavljavec vsaj 30 minut pred nastopom prvega tekmovalca in jo skupaj z glavnim 
sodnikom in sodnikom smeri preveri. 
 
(4) Zadnji oprimek v tekmovalnih smereh mora imeti predpisani dve (2) višini. 
 

58.  člen 
(najvišja točka vzpona) 

(1) Najvišja točka vzpona se določi:  
 
 če tekmovalec drži (zadrži) oprimek (A), se določi višina tega oprimka,  

 
 če tekmovalec drži (zadrži) oprimek (A) in izvede za napredovanje koristen gib (premik) vendar mu ne uspe 

doseči naslednjega oprimka (B), se določi višina oprimka (A) in (+),   
 

 če tekmovalec drži (zadrži) oprimek (A) in se dotakne naslednjega oprimka (B), se določi višina oprimka (B) 
in (-), pri čemer velja (A < A+ < B- < B). 

 
(2) Odločitev o tem ali je tekmovalec oprimek zadržal ali pa se ga je le dotaknil ter o tem ali je bil premik 
tekmovalca koristen za napredovanje, je v pristojnosti in presoji sodnika smeri. 
 
(3) Najvišja točka vzpona se v primeru prečnice določi glede na linijo (os) smeri.  
 

59.  člen 
(objava rezultata) 

(1) Rezultat mora biti objavljen po mikrofonu ali na razglasni tabli takoj za tem, ko je bil določen. 
 
(2) Poleg rezultata se objavi in v zapisnik označi tudi višina vzpona, oz. dosežena najvišja točka vzpona.  
 

60.  člen 
(ustavljanje tekmovalca) 

(1) Tekmovalca sodnik smeri ustavi in mu izmeri najvišjo točko vzpona doseženo pred napako v primeru: 

 
 padca,   

 prekoračitve časa določenega za vzpon, 

 nevpetega kompleta ali nepravilnega vrstnega reda vpetih kompletov, 

 uporabe tehničnih pripomočkov za napredovanje,  
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 prestopa mejne oznake, 

 ponovnega dotika tal, 

 informacije pridobljene med vzponom. 

 
(2) Če tekmovalca sodnik smeri ne ustavi takoj po storjeni napaki oz. informaciji, kasneje te napake ne morejo 
biti razlog za odvzem višine. 
 
(3) Izjema od navedenega so naslednje napake, ki se jih lahko ugotavlja tudi naknadno po pregledu video 
posnetkov: 
 

 prestop mejne oznake, 

 ponovni dotik tal, 

 informacije pridobljene med vzponom. 
 

61. člen 
(tehnični incident) 

(1) V primeru tehničnega incidenta, zasuk ali odlom oprimka, narobe obrnjena vponka, kakršnokoli oviranje 
tekmovalca med vzponom, lahko tekmovalec: 

 
 nadaljuje vzpon,  

 zahteva ponoven poskus vzpona.  

 
(2) Če tekmovalec nadaljuje vzpon, izgubi pravico kasnejšega sklicevanja na taisti tehnični incident. 
 
(3) Če se tekmovalec odloči za ponoven poskus vzpona, zahteva odobritev s strani sodnika smeri, ki zahtevo 
odobri ali zavrne.  
 
(4) Če se tekmovalcu odobri ponoven vzpon, ga sme ponoviti takoj ali po vzponu enega od največ petih 
tekmovalcev. 
 
(5) Če za njim ni nobenega tekmovalca ali manj kot pet tekmovalcev, se za manjkajoče tekmovalce upošteva 
polovica največjega dovoljenega časa za vzpon.  
 

62.  člen 
(enak rezultat) 

(1) V primeru, da v finalu dva (ali več) tekmovalca dosežeta enak rezultat, odloča rezultat predhodnega kroga 
tekmovanja. 
 
(2) Če sta (so) še vedno enaka, mesto delita. 
 

63.  člen 
(superfinale) 

(1) V mlajših kategorijah se v primeru delitve 1. mesta izvede superfinale. 
 
(2) Če so tekmovalci enaki tudi po superfinalu, mesto delijo. 
 

64.  člen 
(točkovanje) 

(1) Vrstni red in točkovanje se na tekmovanju vodi za vsako kategorijo posebej. 
 
(2) Uvrstitev v kategoriji mladinci/mladinke se točkuje dvakrat in sicer v kategoriji mladinci/mladinke in absolutno 
skupaj s člani/članicami. 
 
(3) V tekmovanju za državno prvenstvo se upoštevajo le rezultati državljanov Republike Slovenije. 
 
(4) Evidenco in arhiv tekmovanj vodi KŠP.  
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(5) Tekmovanja za državno prvenstvo se točkujejo po sistemu svetovnega pokala, tako da dosežena mesta 
prinašajo naslednje število točk:  
 

Mesto Točk Mesto Točk Mesto Točk Mesto Točk Mesto Točk Mesto Točk 

1 100 6 47 11 31 16 20 21 10 26 5 

2 80 7 43 12 28 17 18 22 9 27 4 

3 65 8 40 13 26 18 16 23 8 28 3 

4 55 9 37 14 24 19 14 24 7 29 2 

5 51 10 34 15 22 20 12 25 6 30 1 

 
(6) V primeru delitve mest, se vsem tekmovalcem, ki si mesto (a) delijo, sešteje točke deljenih mest in deli s 
številom tekmovalcev, ki si ta mesta delijo. 

 
(7) Dobljene točke se zaokrožijo na celo število kot sledi: 
 
Primer: 6 tekmovalcev si deli 4 mesto: sešteje se 55+51+47+43+40+37 = 273 deljeno s 6 = 45,5 in zaokrožitev 
na 46 (v primeru 45,4 je zaokrožitev na 45). 
 
(8) Povprečna vrednost točk v primeru delitve mest se računa v vsakem krogu tekmovanja. 
 
(9) V primeru delitve 30. mesta vsi tekmovalci, ki si to mesto delijo, dobijo 1 točko. 

 
65.  člen 

(točkovanje dveh smeri) 

(1) Kjer tekmovanje enega kroga poteka v dveh smereh (mlajše kategorije), glede na uvrstitev točkujemo vsako 
posamezno smer. 
 
(2) V kolikor ni delitve mest tekmovalci prejmejo točke za vsako posamezno smer, za končni rezultat se tako 
dobljene točke seštejejo. 
 
(3) V kolikor si tekmovalci delijo mesta izračun točk poteka na naslednji način: 
 
Primer: 6 tekmovalcev si deli prvo mesto: točke, ki jih prejme vsak od njih se izračuna (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 6 
= 21 / 6 = 3.50 
 
Primer: 4 tekmovalci si delijo drugo mesto: točke, ki jih prejme vsak od njih se izračuna (2 + 3 + 4 + 5) / 4 = 14 / 
4 = 3.50 
 
(4) Skupno število točk se določi na podlagi formule, ki vključuje točke pridobljene v obeh smereh na naslednji 
način: 
 
ST = (R1 x R2) ali z besedo: skupno število točk po dveh smereh je kvadratni koren produkta točk pridobljenih v prvi in 

drugi smeri
 
ST = Skupne točke 
R1 = Točke pridobljene glede na uvrstitev v prvi smeri 
R2 = Točke pridobljene glede na uvrstitev v drugi smeri 

 
66.  člen 

(upoštevanje tekem) 

(1) V končni razvrstitvi državnega prvenstva se glede na število tekem upošteva naslednje število uvrstitev. 

        7 tekem 5 najboljših uvrstitev 
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        6 tekem 4 najboljše uvrstitve 

        5 tekem 4 najboljše uvrstitve 

        4 tekme 3 najboljše uvrstitve 

        3 tekme ali manj            vse tekme 

 
67.  člen 

(razvrstitev klubov) 

(1) Za razvrstitev klubov/odsekov v klubskem pokalu seštevek obsega osvojene točke dveh najboljših 
tekmovalcev iz posameznega kluba, na vsaki tekmi za DP, v vseh kategorijah in v vseh disciplinah. 
 
(2) Končni rezultat kluba je tako seštevek vseh zgoraj definiranih točk. 
 

68.  člen 
(enako število točk) 

(1) Če imajo v skupnem seštevku državnega prvenstva na enem od prvih treh mest tekmovalci enako število 
točk, se tekmovalce razvrsti na podlagi večjega števila višjih uvrstitev, kot sledi: 

1. kriterij:   večje število prvih mest 
2. kriterij:   večje število drugih mest 

3. kriterij:   večje število tretjih mest  
4. itd. 

 
(2) Če je še vedno delitev prvega mesta, se izvede superfinale. 
 
(3) Če je v superfinalu še vedno delitev, si tekmovalci prvo mesto delijo. 
 
(4) Na ostalih dveh mestih v primeru delitve ni superfinala. 
 

69.  člen 
(vzporedne smeri) 

(1) Če je število prijavljenih v moški kvalifikacijski smeri večje od 35, ima organizator pravico postaviti dve   
smeri približno enakih težav, tekmovalce pa predhodno razvrsti v dve skupini. 

 
(2) Plezanje v smereh poteka istočasno. 
 
(3) V kateri smeri bo posamezen tekmovalec nastopil, organizator določi pred žrebanjem štartnih številk za 
posamezno smer. 
 
(4) Dodeljevanje tekmovalcev v eno ali drugo smer se izvede naključno razen za najboljših 10 prijavljenih  
tekmovalcev po trenutni absolutni razvrstitvi v pokalu. 
 
(5) Deset najboljših prijavljenih se razvrsti tako, da so v eni skupini 1., 4., 5., 8. in 9. In v drugi skupini 2., 3., 6., 
7. in 10-ti. 

 
(6) Žrebanje se opravi tako, da je v obeh smereh enako (oz. - v primeru neparnega števila prijavljenih - za eno 
različno) število prijavljenih tekmovalcev. 
 
(7) Smer, ki jo bo plezala posamezna skupina, se izžreba. 
 

70.  člen 
(zapisnik tekmovanja) 

(1) Zapisnik tekmovanja vsebuje naslednje dele oziroma priloge: 

 
 vse rezultate tekmovanja (kvalifikacije, finale, superfinale) 
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 v primeru pripomb na delo organizatorja ali sodnika tudi videokaseto s spornim posnetkom (velja za 
težavnost) 

 obrazec »Poročilo glavnega sodnika« 

 
(2) Verodostojnost vsakega dela zapisnika posebej (razen pritožb) s svojim podpisom potrjuje glavni sodnik. 
 
(3) Zapisnik prinese ali priporočeno pošlje glavni sodnik v vložišče KŠP (PZS, Dvorakova 9, Ljubljana) 
najkasneje 3. dan po koncu tekmovanja. 
 

71.  člen 
(računalniški izpis) 

(1) Računalniški izpis z rezultati tekmovanja mora vsebovati: 

 
 naziv, kraj in datum tekmovanja 

 največji dovoljeni čas plezanja 

 oznake smeri: moška/ženska, kvalifikacije/finale/superfinale, leva/desna smer (v primeru vzporednih smeri), 
starostna kategorija, postavljavec  

 
(2) Za vsakega tekmovalca posebej pa tudi: 

 

 doseženo mesto 

 ime in priimek 

 članstvo ( ŠPO, AO, AS, klub) 

 dosežena višina 

 oznaka  za poskus napredovanja (+) oz. dotik naslednjega oprimka (-) 

 ime in podpis sodnika smeri in glavnega sodnika. 

 

 

III. Balvansko plezanje 

 
72.  člen 

(balvansko tekmovanje) 

(1) Balvansko tekmovanje mlajših in srednjih kategorij je sestavljeno iz enega kroga tekmovanja.. 
 
(2) Balvansko tekmovanje starejših kategorij je sestavljeno iz dveh krogov (kvalifikacije in finale).  
 
(3) Mlajše in srednje kategorije praviloma plezajo osem (8) balvanskih problemov, kjer sta na eni plezalni 
površini postavljena največ dva (2) balvanska problema, ki jih tekmovalec pleza v enem časovnem intervalu, 
namenjenemu plezanju. 
 
(4) Pri starejših kategorijah v kvalifikacijah število balvanskih problemov ne sme biti manjše od štiri in ne večje 
od 6. 
 
(5) V finalu starejših kategorij tekmovalci plezajo štiri (4) balvanske probleme. 
 
(6) V primeru nepredvidenih okoliščin kot so vremenski pogoji pri izvedbi tekmovanja na prostem, se lahko en 
krog tekmovanja razveljavi ali ne izvede, zaradi istega razloga se lahko tudi zmanjša število balvanskih 
problemov v kateremkoli krogu tekmovanja. 
 
(7) Te odločitve so v pristojnosti glavnega sodnika. 
  

73.  člen 
(balvanski problem) 

(1) Balvansko tekmovanje sestavlja več kratkih smeri, ki jih imenujemo balvanski problemi. 
 
(2) Balvanski problem je plezalna smer, ki jo lahko sestavlja največ 12 oprimkov za roke. 
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(3) Priporočeno je, da balvanski problem sestavlja 4 do 8 oprimkov za roke. 
 
(4) Balvanski problemi se plezajo brez varovanja z vrvjo. 
 
(5) Višina balvanskih problemov je zaradi varnostnih razlogov omejena. 
 
(6) Višina padca plezalca gledano z najnižje točke plezalčevega telesa v srednjih in starejših kategorijah ne 
sme biti višja od treh metrov. 
 
(7) Višina padca plezalca gledano z najnižje točke plezalčevega telesa v mlajših kategorijah ne sme biti višja od 
dveh metrov. 
 

74.  člen 
(tekmovalno območje) 

(1) Tekmovalno območje pod balvanom mora biti ograjeno od prostora za gledalce. 
 
(2) V njem se lahko zadržujejo člani vodstva tekmovanja in tekmovalci v času ogleda smeri in nastopa. 
 

75.  člen 
(prekinitev vzpona) 

(1) V primeru, da tekmovalec v času nastopa prejme informacijo o vzponu, za katero glavni sodnik ali sodnik 
smeri meni, da mu je bistveno pripomogla k vzponu, lahko vzpon prekine. 
 

76.  člen 
(varnost) 

(1) Doskočišče mora biti pri vseh balvanskih problemih dobro zavarovano z blazinami. 
 
(2) Organizator mora zagotoviti zadostno število oseb, ki bodo skrbele, da bodo blazine ves čas tekmovanja na 
svojih mestih. 
 
(3) Naloga postavljavca smeri je, da določi ustrezno velikost in položaj blazin na doskočišču. 
 
(4) Doskočišča mora pregledati glavni sodnik, ki v konsenzu s postavljavcem odobri začetek tekme. 
 

77.  člen 
(sojenje) 

(1) Vsak balvanski problem mora soditi vsaj 1 sodnik z veljavno licenco za tekoče leto. 
 

78.  člen 
(začetni položaj) 

(1) Balvanski problem mora imeti označen začetni položaj s katerega se morajo začeti vsi poskusi vzpona.  
 
(2) Začetni položaj mora imeti vsaj dve označeni točki za roki, začetni oprimki.  
 
(3) Začetni oprimki morajo biti označeni z enako barvo traku za vse balvanske probleme na tekmovanju in ne 
smejo biti označeni s črno barvo traku. 
 
(4) Postavljavec smeri lahko določi s katero roko morajo tekmovalci prijeti katerega od začetnih oprimkov 
(oprimek za levo in oprimek za desno roko). 

(5) Če za nogi nista označeni dve začetni točki, plezalec lahko prične vzpon z odrivom od tal. 
 
(6) V starejših kategorijah sodnik na znak signala za začetek poskusa tekmovalcu pokaže vstopne točke, bonus 
in vrh balvanskega problema le na njegovo željo. 
 
(7) V srednjih in mlajših kategorijah sodnik na znak signala za začetek poskusa pokaže vstopne točke, bonus in 
vrh balvanskega problema vsakemu tekmovalcu. 
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79.  člen 
(bonus) 

(1) Plezalec dobi bonus točko za zadržan določen oprimek balvanskega problema. 
 
(2) Plezalec mora medtem, ko drži bonus oprimek ali pa nanj nasloni dlan roke, telo obdržati v stabilnem 
položaju. 
 
(3) Ta oprimek mora biti označen z drugo barvo kot začetni oprimki in ne z rdečo, določi pa ga postavljavec 
smeri. 
 

80.  člen 
(zadnji oprimek) 

(1) Zadnji oprimek balvanskega problema mora biti označen z enako barvo kot začetni oprimki. 
 
(2) V nekaterih primerih se lahko uspešen vzpon konča v stoječem položaju na vrhu balvanskega problema. 
 

81.  člen 
(meje) 

(1) Če je potrebno lahko postavljavec označi meje balvanskega problema. 
 
(2) Oznaka meje mora biti obvezno s črno barvo traku. 

 
82.  člen 

(ogled) 

(1) Čas ogleda balvanskega problema je vštet v čas, ki ga ima plezalec na voljo za vzpon v posameznem 
balvanskem problemu. 
 
(2) V času ogleda mora tekmovalec ostati znotraj označenega prostora za ogled posameznega balvanskega 
problema. 
 
(3) Prepovedana je uporaba pripomočkov za pridobivanje višine (stol, lestev, ogrodje stene, ograja,…)  
 
(4) Tekmovalcem ni dovoljena kakršnakoli komunikacija z osebami zunaj prostora za ogled problema. 
 
(5) Če tekmovalec potrebuje kakršnokoli pojasnilo, lahko komunicira izključno s sodnikom. 
 
(6) Na ogledu lahko tekmovalci starejših kategorij primejo le oprimke, ki označujejo začetni položaj. 
 
(7) Tekmovalci mlajših in srednjih kategorij lahko na ogledu primejo katerikoli oprimek, ki je dosegljiv s tal. 
 
(8) Tekmovalec na ogledu ne sme skočiti da bi se dotaknil oprimka, ki mu s tal ni dosegljiv. 
 

83.  člen 
(potek tekmovanja) 

(1) V okviru vsakega kroga tekmovanja mora tekmovalec poskusiti določeno število balvanskih problemov. 
 
(2) Po vsakem balvanskem problemu ima tekmovalec na voljo počitek, ki je najmanj enak času, ki ga ima na 
voljo za poskuse v posameznem problemu. 
 

84.  člen 
(plezalne površine) 

(1) Za mlajše in srednje kategorije se na eni plezalni površini, kjer je običajno en balvanski problem, postavita 
dva balvanska problema, ki jih tekmovalci plezajo v istem časovnem intervalu. 
 
(2) Tekmovalec se za vrstni red plezanja balvanskih problemov in število kolikokrat bo poskusil preplezati 
balvanski problem odloča po lastni volji, omejen pa je s časovnim intervalom. 
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85.  člen 
(čas plezanja) 

(1) Vsi balvanski problemi imajo v naprej določen čas plezanja. 
 
(2) V tem času lahko tekmovalec opravi neomejeno število poskusov. 
 
(3) Čas plezanja za vse starostne kategorije, razen finala starejših kategorij je 5 minut.  
 
(4) Čas plezanja v finalu starejših kategorij je 4 minute. 
 

86.  člen 
(zvočni signal) 

(1) Začetek in konec vsakega časovnega intervala za plezanje balvanskega problema, mora biti najavljen z 
jasnim in glasnim zvočnim signalom. 
 
(2) Plezalec, ki pričenja s svojim plezalnim nastopom oziroma se mu je iztekel čas za počitek, ob zvočnem 
signalu pristopi k balvanskemu problemu. 
 
(3) Plezalec, ki zaključuje s plezanjem balvanskega problema ob zvočnem signalu preneha s plezanjem in 
odide na prostor za počitek. 
 
(4) Zvočni signal minuto pred koncem časovnega intervala v posameznem balvanskem problemu opozori 
plezalca na bližajoč se iztek časa plezanja. 
 
(5) V finalu starejših kategorij lahko plezalec, ki je zadnji poskus pričel pred zvočnim signalom za zaključek 
časovnega intervala, nadaljuje s plezanjem v zadnjem poskusu. 
 

87.  člen 
(prostor za počitek) 

(1) Iz prostora za počitek ne sme biti viden noben od balvanskih problemov. 
 

88.  člen 
(poskus plezanja) 

(1) Poskus plezanja v balvanskem problemu se prične, ko se zadnji del plezalčevega telesa dvigne od tal.  
 

89.  člen 
(čiščenje oprimkov) 

(1) Tekmovalci si lahko sami očistijo oprimke, ki jih dosežejo s tal. 
 
(2) V ta namen lahko uporabljajo samo krtače, ki jih priskrbi organizator in morajo biti na voljo pri vsakem 
balvanskem problemu. 
 
(3) Drugi pripomočki in načini čiščenja oprimkov niso dovoljeni. 
 
(4) Oseba, ki je odgovorna za čiščenje oprimkov v balvanskem problemu, mora na zahtevo tekmovalca to takoj 
opraviti. 
 

90.  člen 
(uporaba magnezija) 

(1) Uporabo katerekoli druge substance razen magnezija lahko odobri samo glavni sodnik v dogovoru z 
organizatorjem. 

 
91.  člen 

(uspešen vzpon) 

(1) Vzpon v balvanskem problemu je uspešno zaključen kadar tekmovalec z obema rokama zadrži zadnji 
oprimek in mu sodnik glasno reče »OK«. 
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92.  člen 

(konec vzpona) 

(1) Poskus vzpona je končan, če se tekmovalec po tem, ko je pričel z vzponom v balvanskem problemu, s 
katerimkoli delom telesa dotakne tal ali jih le oplazi. 
 
(2) Poskus vzpona je končan ob koncu časovnega intervala za posamezen vzpon, razen v finalu starejših 
kategorij, kjer lahko tekmovalec zaključi poskus vzpona tudi po koncu časovnega intervala. 
 

93.  člen 
(zaustavitev) 

(1) Tekmovalca se zaustavi če prestopi meje balvanskega problema ali uporabi nedovoljeni oprimek. 
 

94.  člen 
(tehnični incident) 

(1) Če je tehnični incident lahko odpravljen pred končanim časovnim obdobjem za vzpon, lahko tekmovalec 
nadaljuje s poskusi. 
 
(2) Če tekmovalec v to nadaljevanje privoli je tehnični incident končan in tekmovalec nima več pravice do 
nadaljnjih pritožb. 
 
(3) Če tekmovalec ne privoli v nadaljevanje poskusov v časovnem obdobju za vzpon, lahko ponovno poskusi po 
končanju svojega celotnega tekmovalnega kroga. 
 
(4) V tem primeru glavni sodnik določi, kdaj bo naredil časovno vrzel med tekmovalci, da bo temu tekmovalcu 
dovolil ponovne poskuse v balvanskem problemu, kjer se je tehnični incident zgodil. 
 
(5) Tekmovalcu preostane za poskuse toliko časa kolikor ga je še imel pred tehničnim incidentom, najmanj pa 
dve minuti. 
 
(6) Če incident ni odpravljen v časovnem obdobju za vzpon, se po signalu za konec obdobja za tekmovalca, ki 
je bil udeležen v incidentu, in za tekmovalce na predhodnih problemih tekmovalni krog prekine, za vse druge 
tekmovalce pa se tekmovanje normalno nadaljuje. 

 
(7) Po odpravi tehničnega incidenta, se tekmovalcu, ki je bil udeležen v tehničnem incidentu, dovoli nadaljevati 
poskuse. 
 
(8) Zatem se za vse na signal za začetek naslednjega časovnega obdobja tekmovanje spet nadaljuje, oz. 
začne. 
 
(9) V primeru tehničnega incidenta se tekmovalcu, ki je bil udeležen v incidentu, prvi poskus po odpravi le tega, 
šteje kot nadaljevanje poskusa, ki je bil prekinjen s tehničnim incidentom. 

 
95.  člen 

(vrstni red) 

(1) Po vsakem končanem krogu tekmovanja se vrstni red tekmovalcev določa po kriterijih, ki si sledijo v 
naslednjem vrstnem redu: 

 
 številu preplezanih balvanskih problemov; 

 celotnemu številu poskusov, ki jih je tekmovalec potreboval, da je uspešno preplezal balvanske probleme; 

 celotnemu številu bonus točk; 

 celotnemu številu poskusov, ki jih je tekmovalec potreboval, da si je pridobil te bonus točke. 
   

96.  člen 
(finalni krog starejše kategorije) 

(1) V finalni krog tekmovanja za starejše kategorije se uvrsti 6 najboljših tekmovalcev v moški konkurenci in 6 
najboljših tekmovalk v ženski konkurenci. 
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(2) V primeru, da si po kvalifikacijah dva ali več tekmovalcev delita 6. mesto, se v finale uvrstijo vsi ti tekmovalci. 
  
(3) V finalu tekmovalci plezajo v 4 balvanskih problemih. 
 
(4) Tekmovalci imajo pred začetkom finalnega kroga na voljo skupni ogled vseh balvanskih problemov in sicer 
dve  minuti za vsak balvanski problem. 
 
(5) Za vsak poskus vzpona v balvanskem problemu imajo tekmovalci na voljo 4 minute. 
 
(6) Vsi tekmovalci plezajo najprej v 1. balvanskem problemu, ko zaključijo s plezanjem se vsi tekmovalci 
poskusijo še v 2. balvanskem problemu, nato v 3. balvanskem problemu in nazadnje v 4. balvanskem 
problemu. 
 
(7) Vsak tekmovalec se po zaključku poskusa vzpona vrne v izolacijski prostor. 
 
(8) Ko par tekmovalcev (1 moški, 1 ženska) v celoti zaključi s plezanjem na balvanskem problemu, lahko 
naslednji par tekmovalcev (1 moški, 1 ženska) takoj začne s plezanjem. 
 
(9) Ko vsi tekmovalci zaključijo s plezanjem na balvanskem problemu, se celotna skupina finalistov premakne 
na naslednji balvanski problem. 
 
(10) Pleza se po obratnem vrstnem redu glede na uvrstitev iz kvalifikacij. 

 
97.  člen 

(rezultat v finalu) 

(1) V primeru enakih rezultatov v finalu, vrstni red določajo rezultati predhodnega kroga tekmovanja. 
 
(2) Če so tekmovalci v predhodnem krogu tekmovali ločeno v dveh različnih skupinah, predhodna določba ne 
velja. 
 

98.  člen 
(superfinale) 

(1) V kolikor si tekmovalci delijo prvo mesto tudi ob upoštevanju rezultatov prejšnjega kroga, organizator izvede 
superfinale. 
 
(2) V superfinalnem balvanskem problemu tekmovalci štartajo po vrstnem redu predhodnega tekmovanja. 
 
(3) Tekmovalec mora poskus začeti v štiridesetih sekundah in nima za ogled dodatnega časa. 
 
(4) Rezultat tekmovalca se določa po pravilniku za težavnostno plezanje. 
 
(5) Če po superfinalnem nastopu dva ali več tekmovalcev doseže vrh v enakem številu poskusov, prvo mesto 
delijo. 
 
(6) Če nihče izmed superfinalistov ne doseže vrha in si še vedno dva ali več tekmovalcev delijo prvo mesto, 
opravijo ti tekmovalci ponoven poskus. 
 
(7) Če tudi po šestem poskusu obstaja delitev prvega mesta, ti tekmovalci v končnem vrstnem redu mesto 
delijo. 
 

 
IV. Hitrostno plezanje 

 
99.  člen 

(hitrostno plezanje) 

(1) Tekmovanje v hitrostnem plezanju je sestavljeno iz kvalifikacij in finalnega dela, ki je sestavljen iz četrtfinala, 
polfinala in finala. 
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100. člen 

(tekmovalne smeri) 

(1) Tekmovanja so sestavljena iz dveh smeri, ki sta enako dolgi, podobne težavnosti in podobnega stila.  
 
(2) Smeri sta v vseh krogih tekmovanja isti. 
 
(3) Vsak tekmovalec najprej pleza prvo smer. 
 
(4) V kolikor je uspešno preplezal prvo smer, tekmovalec pleza še drugo smer. 
 

101. člen 
(izolacijska cona) 

(1) Tekmovalec se po uspešno končanem vzponu vrne v izolacijsko cono, kjer ostane do konca kvalifikacij. 
 
(2) Po objavi rezultatov se četrtfinalisti vrnejo v izolacijsko cono oziroma tam ostanejo do začetka finalnega 
dela. 
 
(3) V finalnem delu se tekmovalci, ki se uvrstijo naprej po svojem nastopu, takoj vrnejo v izolacijsko cono. 
 

102. člen 
(potek tekmovanja) 

(1) Na poziv sodnika, se tekmovalec lahko postavi v startni položaj. 
 
(2) Na prvem oprimku za roke ima tekmovalec lahko eno ali obe roki, na stopu ima lahko eno nogo, drugo mora 
imeti na tleh. 

 
(3) Ko sta oba tekmovalca v startnem položaju, ju sodnik smeri vpraša, če sta pripravljena. 
 
(4) Ko dobi od obeh potrditev zakliče »pozor« in nato sproži startni signal. 
 
(5) Če je merjenje časa ročno, zakliče »start«. 
 
(6) Na startni signal, lahko tekmovalca začneta s plezanjem. 
 
(7) Pritožba na startni signal ni mogoča, razen v primeru, da sodnik na svoje vprašanje »Pripravljeni?« ni dobil 
očitnega odgovora »Ne.« 
 
(8) Naloga sodnikov je, da poskrbijo, da tekmovalci in sodniki smeri slišijo startni signal. 
 
(9) V primeru napačnega starta sodnik smeri ustavi oba tekmovalca (elektronski signal ali ustno sporočilo). 
 
(10) Tekmovalec, ki zagreši dva napačna starta zapovrstjo je izločen. 
 
(11) Če se tekmovalcu v finalnem delu tekmovanja zgodi tehnični incident in prekine svoj vzpon, drugi 
tekmovalec pleza naprej. 
 
(12) Tekmovalec vpleten v tehnični incident sam ponovi start. 
 
(13) Na vrhu smeri tekmovalec s pritiskom na stikalo ali prekinitvijo senzorja ustavi elektronsko uro. 
 
(14) V primeru ročnega merjenja časa tekmovalec na vrhu smeri sproži nameščen zvočni ali svetlobni signal. 

 
103. člen 

(varovanje) 

(1) Na vseh tekmovanjih v hitrostnem plezanju, se tekmovalce varuje z varovanjem od zgoraj (top rope). 
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(2) Vrvi s katerimi se varuje morajo biti enojne in morajo ustrezati UIAA standardu.  

 
104. člen 
(varnost) 

(1) Tekmovalci se navezujejo na pas z dvema vponkama z varovalno matico. 
 
(2) Vrv mora biti na vrhu smeri vpeta na dveh mestih in sicer tako, da poteka skozi vponke z matico, ki 
preprečujejo krotovičenje vrvi. 
  
(3) Vponka z matico je lahko vpeta v najlonski trak, ki je z veznim členom vpet v svedrovec. 
  
(4) Stikalo za prekinitev merjenja časa predstavlja konec smeri. 
 
(5) Pozicija stikala, ne sme biti višja kot 1 meter nad zadnjo varovalno točko. 
 
(6) V smeri ne sme biti nobene odvečne opreme, ki bi lahko ovirala tekmovalca. 

 
105. člen 

(varovalne točke) 

(1) Varovalne točke na vrhu smeri morajo biti izbrane tako, da med vzponom ne ovirajo ali ne ogrožajo 
tekmovalcev. 

 
106. člen 

(varovalci) 

(1) Vsakega tekmovalca varujeta dva varovalca pri čemer eden varuje, drugi pa pomaga pri vlečenju vrvi. 
 

107. člen 
(oviranje) 

(1) Tekmovalni smeri morata biti postavljene tako, da se tekmovalca v nobenem primeru ne moreta ovirati. 
 

 
108. člen 

(merjenje časa) 

(1) Pri merjenju časa mora biti natančnost ure 0,01 sekunde. 
 
(2) V primeru odpovedi sistema med katerimkoli poskusom, pomeni to tehnični incident za oba tekmovalca.  

 
109. člen 

(vrstni red nastopa) 

(1) Vrstni red nastopa tekmovalcev se v kvalifikacijskem krogu določi na podlagi žreba. 
 

110. člen 
(razvrstitev tekmovalcev) 

(1) Tekmovalce razvrstimo na podlagi seštevka časov obeh smeri. 
 

111. člen 
(neuspešen vzpon) 

(1) Tekmovalec vzpona v smeri ni uspešno zaključil, če: 

 
 je padel 

 je presegel maksimalni dovoljeni čas 

 je prekoračil mejne oznake smeri 

 si je pri vzponu pomagal s stranskimi ali vršnim robom stene 

 se je po začetku plezanja s katerimkoli delom telesa dotaknil tal 

 si je med vzponom pomagal s tehničnimi pripomočki (nevpeti svedrovci, vrv…) 
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112. člen 

(zadnje mesto) 

(1) Tekmovalci, ki niso uspeli preplezati katerokoli od obeh tekmovalnih smeri v kvalifikacijah, zasedejo zadnje 
mesto. 
 

113. člen 
(uvrstitev v finalni del) 

(1) Tekmovalci se uvrstijo v finalni del na podlagi seštevka časa obeh kvalifikacijskih smereh. 
 
(2) Če v kvalifikacijah nastopa: 

 
 16 ali več tekmovalcev, v finalnem delu nastopa 16 tekmovalcev,  

 več kot 8 in manj kot 16 tekmovalcev, v finalnem delu nastopa 8 tekmovalcev, 

 manj kot 8 tekmovalcev, v finalnem delu nastopajo štirje tekmovalci, 
 
(3) V finalni del se ne glede na kvote ne uvrstijo tekmovalci, ki niso uspešno preplezali obeh smeri. 

 
114. člen 

(finalni del) 

(1) V finalnem delu tekmovanja finalisti tekmujejo na izpadanje. 
 

115. člen 
(16 tekmovalcev) 

(1) Če se v osmino finala uvrsti 16 tekmovalcev, tekmovalne pare določimo na naslednji način:  
 

Tekmovalni par Tekmovalec, ki je bil po kvalifikacijah 
na mestu: 

  Tekmovalec, ki je bil po kvalifikacijah 
na mestu: 

tekmovalni par 1: 1 tekmuje s 16 

tekmovalni par 2: 8 tekmuje s 9 

tekmovalni par 3: 4 tekmuje s 13 

tekmovalni par 4: 5 tekmuje s 12 

tekmovalni par 5: 2 tekmuje s 15 

tekmovalni par 6: 7 tekmuje s 10 

tekmovalni par 7: 3 tekmuje s 14 

tekmovalni par 8: 6 tekmuje z 11 

 
(2) V četrtfinale se uvrstijo zmagovalci osmine finala. 
 
(3) Preostale tekmovalce razvrstimo na mesta 9 -16, na podlagi vsote časov doseženih v obeh smereh osmine 
finala. 
 
(4) Tekmovalni pari v četrfinalu so: 
 

četrtfinalni par 1: zmagovalec tekmovalnega para 1 tekmuje z zmagovalec tekmovalnega para 2 

četrtfinalni par 2: zmagovalec tekmovalnega para 3 tekmuje z zmagovalec tekmovalnega para 4 
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četrtfinalni par 3: zmagovalec tekmovalnega para 5 tekmuje z zmagovalec tekmovalnega para 6 

četrtfinalni par 4: zmagovalec tekmovalnega para 7 tekmuje z zmagovalec tekmovalnega para 8 

 
(5) Tekmovalni pari v polfinalu so: 
 

polfinalni par 1: zmagovalec četrtfinalnega para 1 tekmuje z zmagovalec četrtfinalnega para 2 

polfinalni par 2: zmagovalec četrtfinalnega para 3 tekmuje z zmagovalec četrtfinalnega para 4 

 
(6) Tekmovalni pari v finalu so: 
 

finalni par 1: zmagovalec polfinalnega para 1 tekmuje z zmagovalec polfinalnega para 2 

finalni par 2: 
 mali finale 

poraženec polfinalnega para 1 tekmuje s poraženec polfinalnega para 2 

 
116. člen 

(8 tekmovalcev) 

(1) Če se v finalni del uvrsti 8 tekmovalcev, tekmovalne pare določimo na naslednji način:  
 

Tekmovalni par Tekmovalec, ki je bil po kvalifikacijah 
na mestu: 

  Tekmovalec, ki je bil po kvalifikacijah 
na mestu: 

tekmovalni par 1: 1 tekmuje s 8 

tekmovalni par 2: 4 tekmuje s 5 

tekmovalni par 3: 2 tekmuje s 7 

tekmovalni par 4: 3 tekmuje s 6 

 
(2) Zmagovalci četrtfinala se uvrstijo v polfinale. 
 
(3) Tekmovalce v četrtfinalu, ki se ne uvrstijo v polfinale,  razvrstimo na mesta 5 -8  na podlagi vsote časov iz 
obeh smeri četrtfinala. 
 
(4) Tekmovalni pari v polfinalu so: 

polfinalni par 1: zmagovalec četrtfinalnega para 1 tekmuje z zmagovalec četrtfinalnega para 2 

polfinalni par 2: zmagovalec četrtfinalnega para 3 tekmuje z zmagovalec četrtfinalnega para 4 

 
(5) Tekmovalni pari v finalu so: 
 

finalni par 1: zmagovalec polfinalnega para 1 tekmuje z zmagovalec polfinalnega para 2 

finalni par 2: 
 mali finale 

poraženec polfinalnega para 1 tekmuje s poraženec polfinalnega para 2 

 
117. člen 

(4 tekmovalci) 

(1) Če so v finalnem delu tekmovanja 4 tekmovalci: 
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(2) Tekmovalni pari v polfinalu so: 

Tekmovalni par Tekmovalec, ki je bil po kvalifikacijah 
na mestu: 

  Tekmovalec, ki je bil po kvalifikacijah 
na mestu: 

tekmovalni par 1: 1 tekmuje s 4 

tekmovalni par 2: 2 tekmuje s 3 

 
(3) Tekmovalni pari v finalu so: 

finalni par 1: zmagovalec polfinalnega para 1 tekmuje z zmagovalec polfinalnega para 2 

finalni par 2: 
 mali finale 

poraženec polfinalnega para 1 tekmuje s poraženec polfinalnega para 2 

 
118. člen 

(neuspešen poskus v finalnem delu tekmovanja) 

(1) Neuspešen poskus v osmini finala ali četrtfinalu: 

 
 tekmovalca, ki ni uspešno zaključil vzpona v obeh smereh se izloči. 

 če se to zgodi v prvi smeri, mora drugi tekmovalec drugo smer uspešno preplezati, da se uvrsti naprej. 

 če nihče od obeh tekmovalcev v paru ni uspešno zaključil vzpona v obeh smereh, sta oba izločena. 

 tekmovalec, ki je zato v polfinalu ostal brez para, mora tekmovati sam in uspešno preplezati obe smeri, da 
se uvrsti v finale. 
 
(2) Neuspešen poskus v polfinalu ali finalu: 

 
 tekmovalca, ki ni uspešno zaključil vzpona v obeh smereh se izloči. 

 če se to zgodi v prvi smeri, mora drugi tekmovalec drugo smer uspešno preplezati, da se uvrsti naprej. 

 če oba tekmovalca enega izmed polfinalnih parov ne uspeta v smeri, se še enkrat pomerita za 3. in 4.    
mesto, zmagovalec drugega polfinalnega para je zmagovalec, drugi pa je drugi skupno. 

 če so v polfinalu vsi tekmovalci neuspešni, se polfinale v celoti ponovi. 

 če so trije tekmovalci v polfinalu neuspešni, so medsebojno uvrščeni glede na vsoto časov obeh   
      smeri iz četrtfinala. 

 če sta v finalu oba tekmovalca neuspešna, se finale ponovi tolikokrat, da se določi zmagovalec. 

 
119. člen 

(delitev mest) 

(1) Če si v kvalifikacijah dva ali več tekmovalcev delita zadnje mesto, ki še vodi v finalni del tekmovanja (8. 

mesto, oz.4. mesto v primeru da je tekmovalcev manj od 8) se nihče od njih ne uvrsti naprej. 

 
(2) Če si v četrtfinalu dva tekmovalca delita mesto, je boljši tisti, ki je bil boljši v kvalifikacijah. 
 
(3) Če si v polfinalu ali finalu dva tekmovalca mesto delita, se za njiju krog ponovi. 
 

120. člen 
(rezultati) 

(1) Rezultati (časi) morajo biti na ogled neposredno po nastopu tekmovalcev na zaslonu. 
 
(2) Če le-tega ni, so lahko objavljeni na posebni tabli z rezultati. 
 
(3) Končni rezultati morajo vsebovati čase tekmovalcev iz vseh krogov tekmovanja. 
 

121. člen 
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(demonstracija smeri) 

(1) Postavljavec ali druga oseba, mora demonstracijo smeri opraviti dvakrat. 
 
(2) Najprej pleza počasi, nato v tekmovalni hitrosti. 
 

122. člen 
(ogled smeri) 

(1) Ogled smeri se prične takoj po demonstraciji plezanja smeri. 
 
(2) Ogled smeri traja 6 minut in mora biti končan najkasneje 5 minut pred začetkom tekmovanja. 
 
(3) Prostor za ogled smeri mora biti ograjen in je del tekmovalnega območja. 
 
(4) Ogled je dovoljen samo znotraj tega prostora. 
 
(5) Komunikacija z gledalci ni dovoljena.  
 
(6) Prepovedana  je uporaba pripomočkov za pridobivanje višine  (lestev, stol, delovni stolp ob smeri...).  
 
(7) Za korektnost ogleda smeri skrbi vodstvo tekmovanja.  
 
(8) Pri ogledu plezalnih smeri mlajših kategorij, lahko tekmovalce spremljajo trenerji. 
 
(9) Ogled smeri ni obvezen.  
 
 

V. Disciplinski ukrepi 

 
123. člen 
(ukrepi) 

(1) Glavni sodnik ali sodnik smeri lahko v primeru kršitve pravil ali nediscipline v času tekmovanja uporabi 
naslednje ukrepe: 

 
 ustni opomin 

 rumeni karton 

 rdeči karton 

 
(2) Ukrep se lahko uporabi zoper tekmovalca, predstavnika kluba ali drugo osebo, ki zastopa interes 
tekmovalca. 
 
(3) Vsak uporabljen ukrep mora glavni sodnik ali sodnik smeri zabeležiti v poročilu. 
 

124. člen 
(ustni opomin) 

(1) Ustni opomin se izda za naslednje kršitve: 
 

 Neposlušnost ob zahtevah glavnega sodnika ali sodnika smeri. 

 
125. člen 

(rumeni karton) 

(1) Rumeni karton se izda za naslednje kršitve: 

 
 manjša zamuda pri povratku v izolacijsko cono po ogledu smeri 

 manjša zamuda pri vstopu v smer 

 neposlušnost ob zahtevah glavnega sodnika ali sodnika smeri 

 uporaba nespodobnih, zmerljivih, žaljivih in nasilnih besed ali vedenja, če gre za lažjo obliko teh dejanj 
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 nedovoljena sprememba tekmovalne majice organizatorja. 

 zamuda na štart naslednjega kroga tekmovanja razen v primeru opravičljivega  razloga, ki ga je tekmovalec 
dolžan navesti glavnemu sodniku  v  najkrajšem  možnem času;   
 
(2) V primeru, da tekmovalec prejme drugi rumeni karton v tekočem tekmovalnem letu, je diskvalificiran s 
tekmovanja.  
 
(3) Denarna kazen za rumeni karton znaša 30 €. 

 
126. člen 

(rdeči karton) 

(1) Rdeči karton z diskvalifikacijo s tekmovanja, brez drugih sankcij, se izda za naslednje kršitve: 
 
 opazovanje smeri izven za to določene cone 

 neposlušnost ob zahtevah glavnega sodnika ali sodnika smeri 

 nedovoljeno zbiranje informacij o smeri  

 nedovoljeno posredovanje informacij drugemu tekmovalcu 

 odklonitev nošenja tekmovalne majice prireditelja/organizatorja 

 nenavezovanja, razvezovanja,   

 
(2) Rdeči karton z diskvalifikacijo s potekajočega in še z enega naslednjih uradnih tekmovanj se izda za 
naslednje kršitve: 
  
 grobo motenje ali oviranje katerekoli uradne osebe, medtem ko ta opravlja svoje dolžnosti 

 grobo nespoštovanje navodil sodnikov ali uradnih predstavnikov organizatorja 

 nešportno obnašanje ter uporaba nespodobnih, zmerljivih, žaljivih in nasilnih besed ali vedenja, ki so 
uperjeni proti uradnim predstavnikom KŠP in organizatorja, predstavnikom medijev, članom ostalih ekip, 
tekmovalcem in gledalcem. 

 
(3) Denarna kazen za rdeči karton znaša 60 €. 

 
127. člen 

(dodatne sankcije) 

(1) Za težje oblike navedenih prekrškov (npr. nasilniško vedenje) ima glavni sodnik pooblastilo, da o tem pisno 
poroča KŠP, ki lahko za storjeni prekršek sprejme še dodatne sankcije. 
 

128. člen 
(ukrepi glavnega sodnika) 

(1) Ukrepi glavnega sodnika v zvezi z vsemi naštetimi prekrški so dokončni. 
 
(2) Glavni sodnik ukrepe z obrazložitvijo primera zapiše v poročilo glavnega sodnika. 
 

129. člen 
(odstranitev) 

(1) Organizator na zahtevo glavnega sodnika poskrbi za takojšnjo odstranitev predstavnikov ekip in drugih 
oseb, ki motijo tekmovanje. 
 
(2) Če je to potrebno glavni sodnik prekine tekmovanje, dokler njegova zahteva ni izvršena. 
 

130. člen 
(poravnava finančnih obveznosti) 

(1) Registrirani člani KŠP morajo za podeljene disciplinske kazni, poravnati finančne obveznosti do začetka 
naslednje tekmovalne sezone, v nasprotnem primeru njihovi tekmovalci ne morejo dobiti tekmovalnih licenc za 
naslednjo sezono. 
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VI. Končne določbe 

 
131. člen 

(veljavnost) 

 (1) Ta pravilnik začne veljati z dnem podpisa. 

 
 



PZS 
K O M I S I J A  Z A  Š P O R T N O   P L E Z A N J E 

Ljubljana, marec 2014 
 

Plan dela KŠP za leto 2014  
-predlog- 

 

      
Plan in opis dela termin 

Organizacija 
-registracija klubov 
-urejanje spletne strani 
-sodelovanje FŠ in MŠŠ 
-sodelovanje mednarodna zveza IFSC 
-priprava razpisov za vse dejavnosti 
-kategorizacija 

Celo leto 
 

Državno prvenstvo republike Slovenije za vse kategorije 
-izdaja tekmovalnih licenc 
-izvedba tekem po programu  

11.maj – 30.november 

Članska reprezentanca 
- nastopi na svetovnem pokalu po programu 
- treningi in priprave po programu 

Celo leto 

Mladinska reprezentanca 
- nastopi na evropskem mladinskem pokalu po programu 
- treningi in priprave po programu 

Celo leto 

Članska reprezentanca 
-svetovno prvenstvo Munchen (GER) - balvani 
-svetovno prvenstvo Gijon (ESP) – težavnost 

 
21.-23.avgust 

8.-14.september 
Mladinska reprezentanca 
-svetovno prvenstvo Noumea (Nova Kaledonija) – težavnost 
-evropsko prvenstvo Edinburgh (GBR) – težavnost 
-evropsko prvenstvo Arco (ITA) - balvani 

 
september 
14.-15.junij 

6.-7.september 
Šolska športna tekmovanja 
-izvedba prvenstva OŠ 

12.april 

Urejanje in opremljanje slovenskih plezališč 
-razpis za opremo 
-opremljanje po programu 

 
 

Celo leto 
Strokovno izobraževanje 
- Izpiti za športne plezalce 1  
- seminar in izpiti za inštruktorje šp.plezanja 1 
- licenčni seminar za inštruktorje šp.plezanja 1 
- seminar za sodnike 
- licenčni seminar za sodnike   
- mednarodni licenčni seminar sodniki in postavljalci 
- seminar postavljalci 
- seminar za trenerje šp.plezanja 

Celo leto v skladu z 
razpisi 

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2014 Januar ali februar 2014 
Svetovni pokal  Kranj 15.-16.november 
Plezalna stena Kranj 
-upravljanje v skladu s pogodbo 
-vadba zunanjih najemnikov 
-izvedba treningov reprezentanc 
-izvedba seminarjev in izpitov za vse profile strokovnih delavcev 

Celo leto 

 
 
 

 



  KŠP – FINANČNI PLAN 2014  
   

    
plan prihodki 
2014 

1 Ministrstvo za šolstvo in šport 119.312,00

2 registracija klubov 2.860,00
3 tekmovalne licence 12.500,00
4 Fundacija za šport 112.129,00
5 seminarji,tečaji - kotizacije 19.950,00
6 pl.stena Kranj - najem 4.700,00
7 sponzorji,donatorji,vstopnine,štartnine 11.000,00

8 
planinski sklad - enkratno za velike 
prireditve 2.000,00

9 Zavod RS Planica 1.032,80
      
  SKUPAJ prihodki  285.483,80
   
   

 

opomba: zaradi napačnega izračuna 
uvrstitev, ki ga je OKS posredoval na 
Fundacija lahko po naši pritožbi 
pričakujemo še dodatnih 3000 do 4000 €  

 
 
Stroški 
skupaj    
   

  
plan stroški 
2014 

1 Materialni stroški - konto 300 46.364,95  
2 Državno prvenstvo - konto 310 22.000,00  

3 Članska reprezentanca - konto 320 85.000,00  
4 Mladinska reprezentanca - konto 330 50.000,00  

5 
Izobraževanje (seminarji, tečaji, izpiti) - konto 
340 20.178,85  

6 Svetovni pokal Kranj - konto 350 49.500,00  
7 Stena Kranj - konto 370 7.500,00  
8 Prvenstvo Osnovnih šol - konto 390 4.940,00  

  Skupaj 285.483,80  
 
 
Materialni 
stroški - 
300     
    Stroški 

1 pisarniški material 280,00
2 drobni material 300,00
3 stroški telefona,faxa - vsi segmenti KŠP 800,00
4 seje KŠP-potni stroški 420,00
5 odhodki za strokovno službo 35.314,95
6 fotokopije-za vse segmente KŠP 400,00
7 bančni stroški 100,00
8 IFSC članarina 2.000,00



9 razglasitev 950,00
10 zavarovanje str.kadrov 800,00
11 rezerva 5.000,00

      
Skupaj   46.364,95

 
 
Državno 
prvenstvo 
- 310     
    Stroški 

1 kolajne in pokali 2.600,00
2 zavarovanje tekmovalcev A 800,00
3 zavarovanje tekmovalcev B 500,00
4 tekmovalne majice + tisk 1.600,00
5 računalniška obdelava podatkov 6.000,00

6 
stroški KŠP na tekmah - postavitev smeri 
balvani 1.600,00

7 diplome 400,00
8 šopki ob zaključku DP 120,00
9 stroški sodnikov 6.600,00

10 najem boulder stene 1.400,00
11 sodniki prvenstvo srednjih šol 380,00

      
Skupaj   22.000,00

 
 
Članska 
reprezentanca 
- 320    
    Stroški 

1 stroški po programu 85.000,00
      
Skupaj   85.000,00

 
 
Mladinska 
reprezentanca 
- 30.30    
    Stroški 

1 stroški po programu  50.000,00
      
Skupaj   50.000,00

 
 
Izobraževanje 
(seminarji, 
tečaji, izpiti) - 
340    
    Stroški 

1 stroški izobraževanja ŠP1,IŠP1,licenčni 19.950,00
2 mednarodni sodniški licenčni seminar  228,85

      
Skupaj   20.178,85



 
Svetovni 
pokal 
Kranj - 
350       
      Stroški 

1 IFSC service fee   12.500,00
2 spanje IFSC - ekipa internet TV   393,60
3 najem ograj + lestve   189,10
4 bančne provizije   71,48
5 drobni material   285,00
6 stroški tehn.ekipe   7.867,28
7 promocijski material   796,02
8 internet priključek   745,37
9 majice tehn.ekipe   732,29

10 računalniške storitve   1.750,00
11 najem mešalne mize   231,80
12 potrošni material   372,52
13 najem projektorja   597,80
14 organizacija   2.145,00
15 takse   22,66
16 drobni material   590,66
17 denarne nagrade   14.300,00
18 ozvočenje   200,00
19 prehrana tehnične ekipe+IFSC   729,66
20 doping kontrola   979,76
21 IFSC taksa   4.000,00

        
Skupaj     49.500,00

 
 
Stena 
Kranj 
- 370    
    Stroški 

1 plačilo najema 7.500,00 
      
Skupaj   7.500,00 

 
 
Prvenstvo 
OŠ - 390       
      Stroški 

1 stroški sodnikov   380,00
2 dvorana   450,00
3 tehnična ekipa   2.700,00
4 hrana tehnične + tekmovalci   300,00
5 računalniške storitve   820,00
6 ozvočenje   150,00
7 zavarovanje   140,00

        
Skupaj     4.940,00

 



Rezultati anketnega vprašalnika o dejavnosti odsekov/klubov v letu 2013 registriranih pri KŠP za 2014

I. II. III. IV.

Odsek / klub… 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. a)m a)ž b)m b)ž c)m c)ž a)m a)ž b)m b)ž c)m c)ž a)m NP a)ž NP b)m RP b)ž RP

1 AK Ravne na Koroškem x x x x x x 14 5 30 12 0 0 0 0 0 0 16 9 8a+ 7c 8b 8a

2 AK Slovenj Gradec x x x x x 29 10 10 2 0 0 8 5 11 4 10 1 7a 6a 7b 6b

3 AK Slovenska Bistrica x x x x x x x 60 25 24 13 23 12 15 10 28 10 15 5 7c 7a+ 8a 7b

4 AO Kranj x x x x x x 45 25 15 10 5 5 10 10 20 11 12 13 8a+ 7c+ 8b 8a+

5 AO Nova Gorica 8 4 5 3 4 2 0 0 10 3 0 0 8a 7a 8c 7b

6 AO Trbovlje x x x x x 12 12 0 0 0 0 0 0 12 18 0 4 6c+ 7a 7b+ 7b

7 AO Vipava x x x x x x x 21 20 21 14 5 2 6 4 36 31 5 1 7c 7c 8b 8a

8 AO Žiri x x x x x 14 13 13 9 9 7 0 0 9 9 7 8 7a 7b 7c 7c+

9 DRPK x x x x x x 64 90 15 10 0 0 57 81 12 15 10 9 7c+ 7c+ 8a+ 8b+

10 Društvo DEŠ x x x x x x x

11 Društvo plezalcev Koper x x x x x x 13 8 10 12 14 10 8 13 4 7 4 6 7b 7a+ 8a 7a+

12 PD Grmada Celje x x 8 3 0 0 0 0 0 0 3 2 5 1 7a 6b 7b+ 6c+

13 PK 6b Ptuj

14 PK Laško x x x x x x 25 17 0 0 0 0 7 6 0 0 5 3 8b 7a 8c 7b+

15 PK Martinček x x x x x x 17 8 10 5 10 3 5 3 8 5 10 0 6b 6a 7a 6b+

16 PK Novo mesto x x x x x 11 6 1 0 2 2 0 0 0 1 3 1 6c+ 7a+

17 PK Rogaška Slatina x x x x x x 20 0 10 0 5 5 18 0 15 0 5 0 7c 8b+

18 PK Ribnica x x x x x x 9 2 7 3 3 3 4 1 8 6 7 1 6c+ 6a+ 7b+ 6b

19 PK Sl.Konjice

20 PK Stena x x x x x x

21 PK Škofja Loka x x x x x x x 73 34 31 12 17 6 17 21 71 34 24 9 8a+ 8c+

22 PD K2 x x x x 16 14 0 0 3 2 3 7 6 1 1 1 6a 6a 6c 6c

23 Posavski AK x x x x x x x 28 8 16 6 6 4 0 0 30 14 15 6 7b 6a 8a 6b

24 PS Ascendo x x x x x x 116 103 24 11 42 23 7 4 7b 6c 7c 7a

25 PS DPČ Šmartno x x x x x x x x 25 24 0 0 0 0 4 5 2 6 6 5 7b 7a+ 8a 7b+

26 Soški AO x x x x x x 35 12 0 0 0 0 18 6 5 3 1 0 7b 6a+ 8b+ 7a

27 Šaleški AO Velenje x x x x x x 25 20 20 15 8 7 3 2 8 5 6 3 8a+ 7b+ 8a 8b

28 ŠD Pajki x x x x x x 10 2 0 0 15 5 10 3 5 0 6 2 7a 7a 7b 7a

29 ŠD Proteus x x x x x x x 25 5 5 3 0 0 1 0 1 0 1 1 8a 7a 8b 7b

30 ŠPD Korenjak x x x x x x x 33 17 5 3 3 2 6 2 7b 7a 7c 7c+

31 ŠPK Andreja Kokalja x 128 98 0 0 0 0 3 4 19 15 8 5 7c+ 6c+ 8b+ 6c+

32 ŠPK Plus x x x x 65 55 0 0 0 0 32 17 14 16 7 3 7c 7a 8a 7b



33 ŠPO APD Kozjak Maribor x x x x x x 80 40 40 30 20 10 8 6 21 9 25 14 7c 7c 8a 8a+

34 ŠPO Celje x x x x x x x x 10 10 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 8b 8a 8c 8a

35 ŠPO Črnomelj 18 9 0 0 0 0 0 0 1 1 6 4 6b 6a 6b 6b

36 ŠPO Domžale x x x x x 52 32 6 4 0 0 0 0 4 5 7 4 7c 8b

37 ŠPO Idrija x x x x 10 6 4 1 3 2 2 4 6 6 3 2 7b 6b 8a 6c

38 ŠPO Jesenice x x x x x x x x 7 12 28 37 13 15 3 5 6 4 10 9 7b 7a 7b+ 7b

39 ŠPO Kamnik 60 20 0 0 0 0 0 0 43 16 17 4 7c+ 7a 8b+ 7b+

40 ŠPO Komenda x 2 1 1 1 3 2 0 0 3 1 1 0 6c 5c 7a 6a

41 ŠPO Radovljica x x x x x x x 35 30 0 0 0 0 13 9 12 6 10 8 8c 9a+

42 ŠPO Rašica x x x x x 44 32 8 2 5 4 10 12 33 21 14 7 7c 7c+ 8c/c+ 8a+

43 ŠPO Tržič x x x x x x x x 12 15 8 5 7 6 10 9 9 6 8 7 8b+ 7c 9a 8a

44 ŠPO Žirovnica x x x x x x 25 15 0 0 3 0 7 3 4 3 0 0 7a 6a 6c 6c

45 ŠPS PD Mozirje x x x x x 26 6 10 2 9 2 8 3 5 2 1 0 7b+ 7b 8a+ 7c

30 36 37 34 34 27 19 12 1330 868 392 242 212 136 315 272 544 336 319 177

3180 1963

Legenda:

I. V letu 2013 smo izvajali naslednjo športno-plezalno dejavnost: II. Število aktivnih članov, ki so se v letu 2013 ukvarjali: IV. Najboljši dosežki članov v letu 2013 v 

1. Organizacija športno-plezalnih tečajev za otroke in mladino (do 15 let). a) pretežno s športnim plezanjem, naravnih plezališčih

2. Organizacija športno-plezalnih tečajev za odrasle (nad 15 let). b) približno enakovredno s š.p. in kakšno drugo obliko dejavnosti,a) v plezanju na pogled,

3. Redna organizacija tedenske vadbe za otroke in mladino. c) samo dodatno s športnim plezanjem. b) v plezanju z rdečo piko.

4. Redna organizacija tedenske vadbe za odrasle.

5. Udeležba članov na tekmovanjih mlajših kategorij. III. Število aktivnih članov, ki imajo naziv:

6. Udeležba članov na tekmovanjih srednjih/starejših kategorij. a) tečajniki športnega plezanja,

7. Organizacija tekmovanj. b) pripravniki športnega plezanja,

8. Ostalo. c) športni plezalec.
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