Na podlagi 3. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije, je Zbor načelnikov KŠP dne
24.6.2013 sprejel Pravilnik Komisije za športno plezanje. Upravni odbor PZS je na podlagi točke n 1.
odstavka 32. člena Statuta PZS podal soglasje na svoji seji, dne 19.9.2013.

PRAVILNIK KOMISIJE ZA ŠPORTNO PLEZANJE
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(izrazi in okrajšave)
(1) Za namene tega pravilnika imajo spodaj navedeni izrazi naslednji pomen:
‐ PZS: Planinska zveza Slovenije.
‐ KŠP: Komisija za športno plezanje.
‐ odsek: subjekt športno plezalne organizacije (AO,ŠPO,ŠPS, PS, PD, PK, ŠPK,ŠPD,ŠD,AK, ipd.)
‐ IFSC: International Federation of Sport Climbing.
‐ DP: Državno prvenstvo v športnem plezanju.
2. člen
(Komisija za športno plezanje PZS)
(1) KŠP je stalna komisija, ki v okviru PZS skrbi za aktivnosti in razvoj športnega plezanja v Sloveniji kot
tekmovalne športne panoge in kot rekreativne dejavnosti.
(2) KŠP zastopa interese in usklajuje delo društev, ki gojijo športno plezanje.
(3) KŠP deluje samostojno v okviru na skupščini PZS sprejetega letnega vsebinskega in finančnega
plana.
3. člen
(namen in cilji)
(1) Namen in cilji KŠP so predvsem, da:
‐ skrbi za razvoj in širjenje športnega plezanja v Republiki Sloveniji;
‐ zagotavlja pogoje za vrhunsko športno plezanje v Republiki Sloveniji;
‐ predstavlja slovensko športno plezanje;
‐ določa sistem državnih tekmovanj, predpisuje pogoje za nastopanje v njih, jih organizira in vodi;
‐ skrbi za usposabljanje strokovnih delavcev v športu in drugih kadrov na področju športnega
plezanja;
‐ spodbuja športno plezanje mladih in zagotavlja njihovo uveljavitev doma in v svetu;
‐ sodeluje z vsemi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju športa in športnega
plezanja;
‐ sodeluje z IFSC, športno plezalnimi organizacijami drugih držav in drugimi organi PZS;
‐ spoštuje in varuje statut, predpise, navodila in odločbe IFSC in PZS ter zagotavlja, da jih
spoštujejo tudi njeni člani.
4. člen
(dejavnosti in naloge)
(1) Dejavnosti in naloge KŠP so predvsem, da:
‐ normativno ureja, organizira in vodi športno plezanje v Republiki Sloveniji;
‐ v skladu s tem pravilnikom prireja in nadzira plezalna tekmovanja v Republiki Sloveniji;

‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

v skladu s tem pravilnikom sprejema odločitve, izvršuje odločitve IFSC, UO PZS in Skupščine PZS s
področja delovanja komisije ter o tem obvešča odseke;
normativno ureja vprašanja, ki se nanašajo na registracijo društev, registracijo in status športnih
plezalcev, inštruktorjev, vaditeljev, trenerjev, postavljalcev, opremljevalcev ter sodnikov in druga
vprašanja, ki so povezana s tekmovanji v športnem plezanju v RS;
na področju RS vodi opremljanje športnoplezalnih smeri v naravnih plezališčih ter skrbi za
njihovo urejenost in umeščenost v lokalne skupnosti;
izbira člane slovenskih reprezentanc, organizira skupne priprave ter udeležbo na mednarodnih
tekmovanjih;
organizira in nudi pomoč pri organizaciji domačih in mednarodnih tekmovanj v športnem
plezanju v RS;
organizira usposabljanja za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v športu in druga
usposabljanja s področja športnega plezanja;
razširja pravila obnašanja v plezališčih, določena v etičnem kodeksu slovenskih plezalcev.

II. ČLANSTVO
5. člen
(člani KŠP)
(1) Člani KŠP so vsi registrirani odseki, ki gojijo športno plezanje, usposabljajo svoje člane, izvajajo
treninge športnega plezanja in se udeležujejo tekmovanj, skrbijo za plezališča in umetne plezalne
stene, organizirajo plezalne izlete in tabore.
6. člen
(registracija v KŠP)
(1) Odsek vsako leto, praviloma pred letnim zborom KŠP, obnovi svojo registracijo pri KŠP ali se
registrira na novo.
(2) Pogoji za registracijo so:
‐ članstvo odseka v PZS;
‐ izpolnitev registracijskega obrazca, ki ga določi izvršni odbor KŠP;
‐ plačilo letne registracije odseka, ki jo potrdi zadnji zbor KŠP.
7. člen
(prenehanje članstva)
(1) Odseki se o članstvu odločajo prostovoljno in neodvisno.
(2) Članstvo preneha z izstopom ali potekom registracije. S prenehanjem članstva ne prenehajo
finančne obveznosti bivšega člana do KŠP in do drugih članov.
(3) Odsek lahko ob vsakem času s pisno izjavo izstopi iz KŠP. Njegove pravice prenehajo po koncu
tekmovalnega leta, v katerem je KŠP obvestil, da izstopa.
8. člen
(pravice članov)
(1) Odseki s članstvom pridobijo pravice, da:
‐ so pravočasno obveščeni o sklicu zbora KŠP in seznanjeni z njegovim dnevnim redom;
‐ sodelujejo pri delu zbora KŠP in izvršujejo volilno pravico;
‐ lahko s svojimi predlogi vplivajo na oblikovanje dnevnega reda zbora KŠP;
‐ predlagajo kandidate za voljene funkcije KŠP;
‐ so sproti obveščeni o delu organov KŠP;
‐ seznanjajo KŠP o svojih problemih in potrebah ter, če je izvedljivo, od nje dobivajo strokovno in
organizacijsko pomoč;
‐ sodelujejo na tekmovanjih, ki jih prireja KŠP, ter zagotavljajo enako tudi svojim članom in

‐
‐
‐

izvršujejo pravice, ki jih imajo na podlagi pravilnika in drugih aktov KŠP;
za svoje člane pridobijo možnost registracije in kategorizacije športnikov;
se njihovi člani udeležijo usposabljanj KŠP in
izvršujejo druge pravice in ugodnosti, ki jih določi zbor KŠP.
9. člen
(dolžnosti članov)

(1) Člani KŠP imajo dolžnost, da:
‐ prispevajo k uresničevanju ciljev KŠP;
‐ neodvisno in svobodno volijo svoje organe;
‐ plačujejo letno registracijo odseka;
‐ da so njihovi člani hkrati tudi člani PZS;
‐ se ravnajo v skladu s tem pravilnikom, drugimi akti, odločitvami in navodili PZS, IFSC in KŠP ter da
zagotovijo, da jih spoštujejo tudi njihovi člani;
‐ ažurno vodijo register svojih članov.

III. ORGANIZACIJA
10. člen
(organi KŠP)
(1) Stalni organi KŠP so:
‐ zbor KŠP;
‐ izvršni odbor KŠP;
‐ načelnik KŠP;
‐ sodniški zbor.
(2) Začasni organi KŠP so:
‐ strokovna komisija (komisija za izbiro selektorjev, komisija za spremembo tekmovalnega
pravilnika, ipd.);
‐ disciplinska komisija.
(3) Člani organov in načelnik KŠP morajo biti izvoljeni svobodno in neodvisno na podlagi veljavnih
volilnih pravil tega pravilnika.
(4) Člani organov se morajo izločiti iz postopkov odločanja, kjer zaradi konflikta interesov ni
zagotovljena njihova nepristranskost in neodvisnost.
11. člen
(zbor KŠP)
(1) Zbor KŠP je najvišji organ KŠP.
(2) Redni zbor KŠP skliče načelnik KŠP najmanj enkrat letno. Sklic zbora mora biti objavljen na spletnih
straneh KŠP in poslan odsekom, ki so člani KŠP, vsaj 30 dni pred datumom zbora. Gradivo mora
biti poslano odsekom in objavljeno na spletni strani najmanj 10 dni pred zborom.
(3) Načelnik skliče izredni zbor v 30 dneh od podane zahteve predlagatelja sklica. Predlagatelj sklica
zbora KŠP je lahko upravni odbor PZS, vsaj tretjina registriranih odsekov KŠP ali vsaj polovica
članov IO KŠP. Če načelnik v predpisanem roku ne skliče zbora, ga lahko skliče predlagatelj.
(4) Zbor KŠP potrjuje in spreminja dnevni red zbora.
(5) Glasovalno pravico ima po en predstavnik člana KŠP. Predstavnik je praviloma predsednik ali
načelnik odseka oz. član odseka, ki ga za zastopanje pisno pooblasti predsednik ali načelnik
odseka.
(6) Zbor je sklepčen, če je prisotna vsaj četrtina predstavnikov registriranih društev KŠP. Sklepi se
sprejemajo z večino prisotnih.

(7) Zbor pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik o delu skupščine PZS.
(8) V kolikor je zbor nesklepčen, se skupščini PZS v potrditev predložijo programi dela in poročila, kot
so bila predlagana za potrditev na zboru.
12. člen
(naloge in pravice Zbora KŠP)
(1) Naloge in pravice zbora KŠP so:
‐ sprejema pravilnik KŠP;
‐ sprejema tekmovalni pravilnik DP;
‐ odloča o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa;
‐ potrjuje letno poročilo KŠP;
‐ potrjuje strategijo razvoja posameznih disciplin in dejavnosti športnega plezanja v Sloveniji;
‐ voli in razrešuje izvršni odbor KŠP in načelnika KŠP;
‐ potrjuje višino letne registracije odsekov KŠP, ceno tekmovalnih licenc za DP ter višino štartnin za
tekme DP;
‐ sprejema druge dokumente, ki zadevajo delovanje vseh ali večine društev .
13. člen
(izvršni odbor KŠP)
(1) Izvršni odbor KŠP je izvršni organ dejavnosti športnega plezanja znotraj PZS.
(2) Mandat izvršnega odbora KŠP traja 4 leta. Mandat se prične na zboru KŠP, na katerem je bil izvršni
odbor izvoljen.
(3) Izvršni odbor sestavljajo načelnik in 4 do 7 članov.
(4) Člani izvršnega odbora KŠP so zadolženi za posamezna področja in sicer za:
‐ prirejanje tekmovanj (najmanj državno prvenstvo in šolska prvenstva)
o koledarji tekmovanj,
o pravilniki,
o sojenje,
o postavljanje tekmovalnih smeri;
‐ slovenski reprezentanci;
‐ organiziranje mednarodnih tekmovanj;
‐ izobraževanje;
‐ pridobivanje sredstev;
‐ promocijo in informiranje javnosti;
‐ nadzor nad razporejanjem in porabo financ;
‐ urejanje plezališč.
(5) Izvršni odbor je sklepčen, kadar je prisotna večina vseh članov. Odbor si prizadeva za odločanje s
soglasjem. Če soglasje ni mogoče, odloča z večino navzočih članov.
(6) Izvršni odbor pri svojem delu uporablja Poslovnik izvršnega odbora KŠP.
(7) Članstvo v izvršnem odboru je nezdružljivo s poslovnim sodelovanjem s PZS.
14. člen
(naloge izvršnega odbora KŠP)
(1) Izvršni odbor vodi in usmerja:
o tekmovalni sistem;
o strategijo razvoja posameznih disciplin in dejavnosti športnega plezanja ( letne in
srednjeročne);
o strategijo organizacije mednarodnih tekmovanj.
(2) Izvršni odbor je odgovoren za pravočasno izdelavo naslednjih dokumentov ( gradiva) za zbor KŠP:
o predloga letnega vsebinskega in finančnega programa, ki med drugim vsebuje tudi:
‐ načrt finančnih virov;
‐ letni načrt porabe financ;
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‐ letni načrt usposabljanj;
‐ letni načrt opremljanja plezališč;
‐ letni načrt reprezentanc;
‐ načrt promocijskih aktivnosti in
‐ letni načrt dela z mladimi.
o letnega poročila KŠP, ki med drugim vsebuje:
‐ realizacijo načrtovanega letnega programa dela;
‐ realizacijo dela poleg načrtovanega;
‐ vzroke za nerealizirane načrte.
o letnega koledarja uradnih tekmovanj: DP, šolskih prvenstev, mednarodnih tekmovanj v
Sloveniji.
Vodi register odsekov, tekmovalcev, trenerjev, inštruktorjev, vaditeljev, sodnikov, postavljalcev
smeri in drugih strokovnih kadrov.
Organizira usposabljanja športnih plezalcev, inštruktorjev, trenerjev, sodnikov, postavljalcev
smeri, opremljevalcev smeri in drugih strokovnih kadrov.
Imenuje in razrešuje selektorje članske in mladinske državne reprezentance.
Imenuje vodstva aktivnosti KŠP, ki so izven rednih nalog izvršnega odbora KŠP.
Potrjuje trimesečne finančne načrte in poročila reprezentanc.
Na predlog strokovne komisije in na podlagi javne obravnave sprejema tekmovalni pravilnik DP.
Razpisuje in usklajuje organizacijo tekmovanj pod njenim okriljem.
Predlaga znesek letne registracije KŠP, ceno tekmovalnih licenc in višino štartnin za tekmovanja
DP.
Lahko ocenjuje delo strokovnega sodelavca PZS in poroča generalnemu sekretarju PZS.
Organizira domača in mednarodna tekmovanja v športnem plezanju.
Skrbi za državne reprezentance in druge vrhunske športne plezalce.
Vodi postopke za kategorizacijo športnikov.
Načrtuje, organizira in financira urejanje plezališč.
Izvaja preventivo za varnejše plezanje in varstvo narave.
S soglasjem predsedstva PZS imenuje in razrešuje predstavnike KŠP v strokovnih organih drugih
organizacij.
Sodeluje z ostalimi organi PZS.
Sodeluje z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami s področja športa (Fakulteta za šport,
Inštitut za šport).
Imenuje začasne organe KŠP: strokovne komisije, disciplinsko komisijo, idr.
Sprejema pravilnike, ki določajo delovanje organiziranega športnega plezanja (o izobraževanju, o
kategorizaciji tekmovalcev, sodniški, o organiziranju tekmovanj, o postavljanju tekmovalnih
smeri, o opremljanju plezališč, disciplinski pravilnik idr).
Pripravlja predloge za podelitev priznanj PZS, skladno s Pravilnikom o priznanjih PZS.
Podeljuje priznanja najuspešnejšim športnim plezalcem na tekmovanjih, športnim plezalcem za
opravljene najtežje vzpone ter drugim posameznikom, ki so najbolj zaslužni za razvoj športnega
plezanja.
Izvaja druge strokovne in organizacijske naloge, ki so širšega pomena za razvoj športnega
plezanja v Sloveniji in ki so vključene v letne programe dela.
15. člen
(načelnik KŠP)

(1) Naloge načelnika KŠP:
‐
vodi KŠP;
‐
sklicuje in vodi seje izvršnega odbora;
‐
sklicuje zbor KŠP;
‐
nadzoruje izvajanje sklepov;
‐
vodi in usklajuje izdelavo predloga letnega vsebinskega in finančnega načrta;

‐
‐
‐
‐
‐
‐

vodi in usklajuje izdelavo letnega poročila KŠP;
sprejema odločitve o stvareh manjšega pomena in rešuje tekočo problematiko;
redno sodeluje z generalnim sekretarjem PZS;
predstavlja KŠP;
redno sodeluje v delu predsedstva PZS, UO PZS in na skupščini PZS;
ima pooblastilo za izvajanje na skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa
KŠP;
‐
odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev.
(2) Načelnik izmed članov izvršnega odbora izbere namestnika, ki mu pomaga pri vodenju KŠP in ga
nadomešča v primeru odsotnosti. Izbiro namestnika z ugotovitvenim sklepom potrdi izvršni odbor
KŠP. Načelnik lahko izbiro namestnika kadarkoli prekliče.
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16. člen
(volitve načelnika in članov izvršnega odbora KŠP)
Volilni zbor se izvede vsake 4 leta.
Kandidacijski postopki za izvedbo volitev začnejo teči najprej tri mesece in se zaključijo najmanj
45 dni pred iztekom mandata.
Kandidate predlagajo odseki, ki so člani KŠP. Kandidati za načelnika pripravijo program dela.
Volitve so javne. Zbor lahko določi, da so volitve tajne.
Vsak predstavnik odseka lahko pri volitvah načelnika voli enega kandidata, pri volitvah članov
izvršnega odbora pa lahko voli največ toliko kandidatov, kolikor je prostih mest v izvršnemu
odboru. Posameznemu kandidatu predstavnik odseka lahko nameni en glas.
Za načelnika je izvoljen tisti kandidat , ki prejme več kot polovico glasov. Za člane izvršnega
odbora so izvoljeni tisti kandidati, ki prejmejo več kot polovico glasov in hkrati največ glasov,
glede na število mest v izvršnem odboru. V primeru, da po teh pogojih ni izvoljenih toliko
kandidatov, kot je najmanj predpisanih mest, se izvede drugi krog med neizvoljenimi kandidati
za preostala mesta.
V primeru predčasnega prenehanja mandata načelnika KŠP ali več kot tretjine članov izvršnega
odbora, se izvedejo nadomestne volitve za popolnitev sestave na zboru KŠP v roku 3 mesecev. V
primeru predčasnega prenehanja mandata manj kot tretjine članov izvršnega odbora KŠP, se
nadomestne volitve izvedejo na naslednjem rednem zboru KŠP. Na nadomestnih volitvah se
izvoli kandidate za obdobje do zaključka rednega mandata, ki ga nadomeščajo.

17. člen
(sodniški zbor)
(1) Sodniški zbor je strokovno koordinacijsko telo za področje sodniške dejavnosti na področju
športnega plezanja in je za svoje delo odgovoren izvršnemu odboru KŠP.
(2) Sestavo, naloge in pristojnosti določa Sodniški pravilnik, ki ga na predlog Sodniškega zbora
sprejme izvršni odbor KŠP.
(3) Vodja Sodniškega zbora ne more biti načelnik ali član izvršnega odbora KŠP.

(1)
(2)
(3)
(4)

18. člen
(slovenski reprezentanci)
V okviru KŠP delujeta slovenska članska in mladinska reprezentanca v športnem plezanju.
Vsako od reprezentanc vodi selektor reprezentance, ki ga imenuje in razrešuje izvršni odbor KŠP.
Delovanje reprezentanc je urejeno v Poslovniku o delu slovenskih reprezentanc, ki ga na predlog
strokovne komisije sprejme izvršni odbor KŠP.
Poleg nalog določenih v poslovniku o delu slovenskih reprezentanc, sta selektorja reprezentanc
zadolžena tudi za:
‐ izdelavo letnega načrta reprezentanc;
‐ izdelavo trimesečnih finančnih načrtov;
‐ izdelavo trimesečnih finančnih poročil;

‐

izdelavo letnega poročila reprezentanc.

19. člen
(strokovne komisije)
(1) Strokovne komisije so začasna strokovna telesa, ki jih kot pomoč pri strokovnih vprašanjih lahko
imenuje izvršni odbor KŠP.
(2) Strokovni komisije sestavlja do 7 uveljavljenih strokovnjakov na področju športnega plezanja.
(3) V okviru imenovanja strokovnih komisij se določijo: sestava, naloga in strokovno področje, čas
potreben za izvedbo naloge ter način predložitve rezultatov dela strokovne komisije.
(4) Strokovne komisije so pristojne za pripravo sprememb tekmovalnega pravilnika, potrditev letnega
načrta reprezentanc in drugih pomembnih strokovnih vprašanj.
20. člen
(strokovni sodelavec KŠP)
(1) Strokovni sodelavec KŠP je s strani PZS določena oseba, ki KŠP nudi strokovno in
administrativno‐tehnično pomoč, sodeluje na sejah izvršnega odbora in po potrebi tudi na sejah
strokovnih komisij.
(2) Poleg administrativno‐tehničnih zadolžitev strokovni sodelavec KŠP:
‐ skrbi za izvajanje tekmovalnega sistema in tekmovalnega koledarja;
‐ redno in sproti spremlja porabo finančnih sredstev v skladu s finančnim načrtom in o tem
obvešča odgovorne in izvršni odbor;
‐ pregleduje finančna poročila reprezentanc;
‐ usklajuje svoje delo z načelnikom KŠP ter generalnim sekretarjem PZS;
‐ ureja evidenco vseh registrov KŠP (odsekov, tekmovalcev, strokovnih kadrov, idr. );
‐ aktivno spremlja javne razpise in sodeluje na javnih razpisih za pridobitev finančnih sredstev
za delovanje KŠP;
‐ sodeluje in skrbi za povezanost s strokovnimi institucijami in organi doma in v svetu;
‐ skrbi za javnost in transparentnost svojega dela.
(3) Strokovni sodelavec za svoje delo odgovarja generalnemu sekretarju PZS. Strokovni sodelavec
KŠP svojo funkcijo opravlja poklicno.

IV. DISCIPLINSKI UKREPI
21. člen
(krovni disciplinski akt)
(1) Izrekanje disciplinskih sankcij in postopek v zvezi s tem sta podrobneje urejena z disciplinskim
pravilnikom KŠP, ki ga sprejme izvršni odbor KŠP.
22. člen
(povod za disciplinski ukrep)
(1) Tekmovalci, trenerji, uradne osebe, sodniki, funkcionarji in odseki odgovarjajo za kršitve tega
pravilnika in drugih predpisov KŠP, IFSC, pravil WADA (Svetovne antidoping agencije), pravil
športnega obnašanja ter za druge kršitve discipline na tekmah v športnem plezanju in na drugih
uradnih aktivnostih KŠP ali IFSC, ki so kot taka določena kot disciplinski prekršek in je zanj predpisana
disciplinska sankcija.
23. člen
(disciplinski postopek I. stopnje)
(1) Izvršni odbor na predlog odsekov,strokovnih organov ali po lastni odločitvi sproži disciplinski
postopek I. stopnje zoper osebo ali odsek. Disciplinski postopek se uporablja tudi za ugotavljanje

disciplinske odgovornosti na mednarodnih tekmovanjih in uradnih aktivnostih, v kolikor
obravnavanje ni bilo izvršeno že v okviru organov IFSC ali WADA.
(2) Disciplinski postopek I. stopnje vodi začasno imenovana disciplinska komisija, ki jo v ta namen
imenuje izvršni odbor KŠP.
(3) Oseba ali odsek, zoper katero teče disciplinski postopek, mora imeti pravico do zagovora. Pri
mladoletnih osebah pri zagovoru lahko sodelujejo zakoniti skrbniki.
(4) Izrečeni ukrepi, ki morajo biti izdani v pisni obliki, so lahko:
‐
opomin;
‐
javni opomin;
‐
prepoved nastopanja za določen čas (ne daljši od enega leta);
‐
prepoved organiziranja tekem za določen čas (ne daljši od enega leta);
‐
prepoved opravljanja dolžnosti za določen čas (ne daljši od enega leta);
‐
odvzem naslova ali priznanja;
‐
odvzem licence.
(5) Za prekrške storjene v posebno oteževalnih okoliščinah, ko je storilec pri izvršitvi prekrška
pokazal posebno odločnost, vztrajnost ali brezobzirnost ali je povzročil posebno težke posledice in za
hujše kršitve pravil WADA, se lahko izreče kazen doživljenjske prepovedi tekmovanja ali opravljanja
dolžnosti.
24. člen
(disciplinski postopek II. stopnje)
(1) Proti odločitvi disciplinske komisije KŠP, izrečene na I. stopnji, se lahko poda pritožba v roku osmih
dni od prejema pisnega obvestila. Naslovi se na Upravni odbor PZS, ki je organ odločanja II. stopnje.
(2) Odločitev organa II. stopnje je dokončna.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(veljavnost pravilnika)
(1) Ta pravilnik prične veljati z objavo v Obvestilih PZS. Aktualna verzija pravilnika in vseh pravnih
aktov, ki so navedeni v tem pravilniku, morajo biti objavljeni na spletni strani KŠP.
26. člen
(podrejeni dokumenti)
(1) Temu pravilniku so podrejeni naslednji akti KŠP:
‐
Sodniški pravilnik,
‐
Tekmovalni pravilnik,
‐
Disciplinski pravilnik,
‐
Poslovnik izvršnega odbora KŠP,
‐
Poslovnik o delu slovenskih reprezentanc v športnem plezanju,
‐
Etični kodeks športnega plezanja,
‐
Pravilnik o opremljanju slovenskih plezališč,
‐
Pravilnik o izobraževanju,
‐
Pravilnik o kategorizaciji,
‐
Pravilnik o postavljanju tekmovalnih smeri,
‐
Pravilnik o organizaciji športno plezalnih tekmovanj.
(2) Vse podrejene dokumente iz tega člena je potrebno uskladiti s tem pravilnikom najkasneje v roku
12 mesecev od njegove uveljavitve.

27. člen
(1)Po uveljavitvi tega pravilnika izvršni odbor KŠP in načelnik KŠP nadaljujeta delo v trenutni sestavi
KŠP.
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Načelnik KŠP

Bojan Rotovnik,
Predsednik PZS

