ŠPORTNO PLEZANJE
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in Planinska zveza Slovenije – Komisija za športno plezanje.
Informacije: Karli Pintarič, OŠ Štore, tel. 031 564952, e-mail: karli.pintaric@gmail.com
Datum in kraj tekmovanja
Področna tekmovanja
VZHOD – 31. januar 2016, OŠ Vojnik.
ZAHOD – v marcu 2016, OŠ Šenčur.
Finalno tekmovanje
9. april 2016, Osnovna šola Vojnik, Prušnikova 14, 3212 Vojnik
Prijave
Prijave na področna tekmovanja potekajo v skladu z razpisom izvajalca posameznega
področnega tekmovanja. Prijava na finalno tekmovanje poteka v skladu s skupnimi pravili
ŠŠT (preko spletne aplikacije ŠŠT)
Kategorije
Tekmovalci brez licenc:
 mlajši učenci in učenke, letnik 2003 – 2004;
 starejši učenci in učenke, letnik 2001 -2002.
Tekmovalci z licencami:
 mlajši učenci in učenke, letnik 2003 – 2004;
 starejši učenci in učenke, letnik 2001 - 2002.
Za učence in učenke letnika 2005 in mlajše šolsko tekmovanje ni organizirano.
Področna tekmovanja
Področna tekmovanja potekajo v skladu z razpisom in pravili, ki jih določi izvajalec
posameznega področnega tekmovanja (vse kategorije na področnem tekmovanju plezajo z
varovanjem od zgoraj – »tope rope«).
Za nastop na finalnem tekmovanju je obvezna udeležba na področnem tekmovanju.
Delitev po področnih centrih:
VZHOD – Pomurje, Podravje, Maribor, Koroška, Velenje, Celje, Posavje, Zasavje,
Dolenjska, Grosuplje.
ZAHOD – Domžale, Ljubljana, Gorenjska, Notranjska, Goriška, Obala.

Na področnih tekmovanjih so udeleženci dolžni poravnati startnino v skladu z razpisom
posameznega področnega tekmovanja!
Finalno tekmovanje
Na finalno tekmovanje se z vsakega področja uvrsti prvih 15 tekmovalcev v vsaki kategoriji.
Urnik finalnega tekmovanja
 10.00: Mlajši učenci in učenke brez in z licenco državnega prvenstva
 13.00: Starejši učenci in učenke brez in z licenco državnega prvenstva
Pravila finala državnega prvenstva
Tekmovanje bo potekalo na način, ki se imenuje »plezanje na flash«. To pomeni, da bodo
tekmovalci lahko gledali tekmovalce, ki bodo plezali pred njimi.
Način plezanja
Kategorije mlajših učencev in učenk brez licence in z licenco ter kategorija starejših učencev
in učenk brez licence plezajo z varovanjem od zgoraj – »top rope«.
Starejši učenci in učenke z licenco plezajo v vodstvu (sprotno vpenjanje).
Tekmovalci morajo biti v dvorani vsaj pol ure pred pričetkom tekmovanja v svoji kategoriji.
Vsi tekmovalci plezajo dve smeri. Vsaka smer se točkuje glede na doseženo višino. V primeru
enakega števila točk si tekmovalca delita mesto - ni superfinala.
Organizacija in sojenje na tekmovanju bosta potekala v skladu s Tekmovalnim pravilnikom za
prvenstvo RS za leto 2015.

