ŠPORTNO PLEZANJE
PODROČNO TEKMOVANJE - vzhod
VZHOD (področni centri) – Pomurje, Podravje, Maribor, Koroška, Velenje, Celje, Posavje,
Zasavje, Dolenjska, Grosuplje.
1. Organizator:
ŠD Pajki
Informacije: Karli Pintarič, OŠ Štore, tel. 031 564952, e-mail: karli.pintaric@gmail.com
2. Datum in kraj tekmovanja:
31. januar 2016, OŠ Vojnik.
3. Urnik tekmovanja:
13.00: Starejši učenci in učenke brez in z licenco državnega prvenstva
Tekmovalci morajo biti v dvorani vsaj pol ure pred pričetkom tekmovanja.
4. 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!
5. Prijave
Prijave na področna tekmovanja potekajo v skladu z razpisom izvajalca posameznega
področnega tekmovanja. Prijave na tekmo so možne preko spletne aplikacije na spletni
strani Vzhodne lige (www.climbers.si) za člane športnih klubov. Za učence šol, ki niso člani
športnih klubov, je prijava možna na elektronski naslov karli.pintaric@gmail.com . V prijavi
navedite ime in priimek učenca, letnico rojstva in šolo. Zadnji rok prijav je četrtek,
28.01.2016, do 24. ure. Kasnejših prijav ne sprejemamo!
Štartnina za tekmo znaša 12 € na tekmovalca. Plačilo štartnin mora biti izvedeno najkasneje
do četrtka, 28.01.2016, obvezno brezgotovinsko na TRR organizatorja in obvezno v
enkratnem znesku za vse prijavljene tekmovalce hkrati.
TRR: SI56 0600 0010 0355 432 (Banka Celje d.d.); Sklic: SI00-02-2016

Namen: Štartnina - Ime vašega kluba ali šole
Koda namena: OTHR
Prejemnik: Športno društvo Pajki, Pristovškova ulica 18, 3212 Vojnik
Račun za štartnine vam bomo poslali v roku 8 dni po tekmi. Za tekmovalce, ki se tekme ne
bodo udeležili, ne vračamo štartnin.
6. Ostala določila:
Tekma poteka v skladu s trenutno veljavnim Pravilnikom o organizaciji in sojenju tekem za
prvenstvo v športnem plezanju Vzhodna liga (vse kategorije na področnem tekmovanju
plezajo z varovanjem od zgoraj – »tope rope«).
Za nastop na finalnem tekmovanju je obvezna udeležba na področnem tekmovanju.
7. Finalno tekmovanje
Na finalno tekmovanje se z vsakega področja uvrsti prvih 15 tekmovalcev v vsaki kategoriji.

