KRITERIJI ZA KATEGORIZACIJO – ŠPORTNO PLEZANJE
Športnik olimpijskega razreda
Trajanje 4 leta
OI
osvojeno 1. do 3.mesto
SP
osvojeno 1. do 3.mesto

Športnik svetovnega razreda
Trajanje 4 leta
SVI
osvojeno 1. mesto
EP
osvojeno 1.mesto
Trajanje 2 leti
OI
SP
SVI
EP
SPP ku
SRL

osvojeno 4. do 8.mesto
osvojeno 4. do 8.mesto
osvojeno 2. do 3. mesto
osvojeno 2. do 3.mesto
osvojeno 1. do 3.mesto
osvojeno 1. do 8.mesto (stanje ob koncu sezone)

Športnik mednarodnega razreda
Trajanje 2 leti
OI
SP
SVI
EP

osvojeno 9. do 16. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
osvojeno 9. do 16. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
osvojeno 4. do 8.mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih

Trajanje 1 leto
OI
SP
EP
SPP ku.
SPP tekma
SVI
SRL
vzpon v skali

uvrstitev v prve tri četrtine (¾) uvrščenih
osvojeno 17. do 32. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
osvojeno 9. do 16. mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
osvojeno 4. do 16. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 1. do 3. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
uvrstitev v prvo polovico (1/2) uvrščenih
uvrstitev na 9. do 64.mesto na končni rang lestvici sezone
preplezana smer z oceno 8c+ (8b)1 z rdečo piko ali 8b (8a) na pogled

1

() – kriterij za športne plezalke

Športnik perspektivnega razreda
Trajanje 2 leti
OI varianta B
SP varianta B
EP varianta B
ml. SP
ml. EP
vzpon v skali

nastop na uradni tekmi
uvrstitev v prve tri četrtine (¾) uvrščenih
osvojeno 7. do 32.mesto, če je to v prvi 1/2 uvrščenih
osvojeno 1. do 32. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 1. do 16. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
preplezana smer z oceno 8b+ (8a) z rdečo piko ali 8a (7b+) na pogled za
starejše mladince (-ke)
preplezana smer z oceno 8b (7c+) z rdečo piko ali 7c (7b) na pogled za
mlajše mladince (-ke)

varianta B: velja do 3 leta po izteku mladinske kategorije

Športnik državnega razreda
Trajanje 1 leto
SVI
uvrstitev v prve tri četrtine (3/4) uvrščenih
MT
uvrstitev v prvo polovico (1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem
tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne federacije za športno
plezanje (IFSC)
DP
osvojeno 1. do 4. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
vzpon v skali
preplezana smer z oceno 8b+ (8a) z rdečo piko ali 8a+ (7c+) na pogled

Športnik mladinskega razreda
Trajanje 1 leto
MT ml.
uvrstitev v prvo tretjino (1/3) uvrščenih na uradnem mednarodnem
mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne
federacije za športno plezanje (IFSC)
DP ml.
osvojeno 1. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
vzpon v skali
preplezana smer z oceno 8a+ (7c) z rdečo piko ali 7c (7a+) na pogled za
starejše mladince (-ke)
preplezana smer z oceno 8a (7b+) z rdečo piko ali 7b (7a) na pogled za
mlajše mladince (-ke)
Veljavni letniki:
Starejši/e mladinci/ke
Za leto 2021 – (2002,2003)

Mlajši/e mladinci/ke
Za leto 2021 – (2004, 2005, 2006, 2007)

Legenda:
SVI – svetovne igre
SP – svetovno prvenstvo
EP – evropsko prvenstvo
SRL – svetovna rang lestvica
SPP ku – svetovni pokal skupna uvrstitev
SPP tekma – svetovni pokal, posamezna tekma
ml. SP – mladinsko svetovno prvenstvo
ml. EP – mladinsko evropsko prvenstvo
MT – mednarodna tekma (v letnem koledarju IFSC)
DP – državno prvenstvo
DP ml. – državno prvenstvo mladinci
SPLOŠNE DOLOČBE oziroma POGOJI:
- kandidat mora biti član kluba/društva, ki je registriran pri KŠP in imeti urejeno
članstvo v PZS za tekoče leto
- upošteva se dosežke pod pogojem, da so oz. bodo v letu, ko je bil dosežek dosežen, športniki
dopolnili starost štirinajst (14) let.
- za potrebe kategorizacije se upoštevajo samo smeri, ki potekajo samostojno in smeri, ki
so kombinacija največ dveh smeri in so uradno objavljene v plezalnem vodniku.
- če plezalec opravi prvenstveni vzpon, se do prve potrditve ocene od plezalca, ki je smer
takih težav že preplezal, kot ocena vzpona za potrebe te kategorizacije prizna ocena, ki je
za eno francosko podstopnjo nižja od predlagane. Prav tako velja to v primeru, da
plezalec opravi vzpon v smeri, katere ocena še ni potrjena s strani plezalca, ki je smer
takšnih težav že preplezal.
- če plezalec v zadnjem kategorizacijskem obdobju ponovno prepleza smer, ki jo je
preplezal že v kakšnem od prejšnjih kategorizacijskih obdobij, se smer za to
kategorizacijo ne upošteva
- uvrstitve na tekmovanjih za državno prvenstvo se upoštevajo samo v primeru, da je na
tekmovanju sodelovalo najmanj 6 tekmovalcev
- uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih se upoštevajo samo v primeru, da je na
tekmovanju sodelovalo najmanj 8 tekmovalcev iz najmanj 6 držav
- vlogo za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika mora plezalec oddati
izključno na obrazcu »Prijava za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika«, ki
mora biti v celoti izpolnjena.

- za točnost in verodostojnost podatkov jamčita plezalec in varujoči z lastnoročnim
podpisom na prijavnem obrazcu. V nasprotnem primeru plezalec za vedno izgubi
pravico do kandidature za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika

Vse ostale splošne določbe so določene v
»Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v
Republiki Sloveniji«, ki jih lahko dobite na spletni strani Olimpijskega komiteja
Slovenije in sicer:
https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija.
OCENA PLEZALNE SMERI:
V kolikor ocena smeri ni podana (tudi) v francoski lestvici, se prevajanje opravi po
naslednji tabeli:
Francoska

UIAA

Ameriška

6a+

VI+/VII-

5.10 a/b

6b

VII-/VII

b/c

6b+

VII

d

6c

VII+

5.11 a

6c+

VII+/VIII-

b

7a

VIII-/VIII

c

7a+

VIII

d

7b

VIII+

5.12 a

7b+

IX-

b/c

7c

IX-/IX

C/d

7c+

IX/IX+

5.13 a

8a

IX+

b

8a+

X-

c

8b

X

d

8b+

X+

5.14 a

8c

XI-

b

8c+

XI-/XI

9a

XI

c

9a+
9b
Če ocene ni v tabeli, se vzame prva nižja ocena (npr. IX = 7c; 5.12d = 7c)

