
         

 

 

 
 

 

ŠPORTNO PLEZANJE 

PRVENSTVO  OSNOVNIH  ŠOL SLOVENIJE 

 

Organizatorja 

Zavod za šport RS Planica in Planinska zveza Slovenije – Komisija za športno plezanje. 

Informacije: Karli Pintarič, OŠ Vojnik, tel. 031 564952, e-mail: karli.pintaric@gmail.com 

 

Datum in  kraj 

Ponedeljek, 9. maj 2022, Osnovna šola Šenčur, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur 

 

Čas 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 

 

Kategorije 

Tekmovalci brez licenc: 

• mlajši učenci in učenke, letnik 2009 – 2010 

• starejši učenci in učenke, letnik 2007 -2008. 

Tekmovalci z licencami državnega prvenstva: 

• mlajši učenci in učenke, letnik 2009 – 2010; 

• starejši učenci in učenke, letnik 2007 - 2008. 

 

Med tekmovalce z licenco državnega prvenstva spadajo vsi tekmovalci, licencirani pri Komisiji 

za športno plezanje v letu 2021 in/ali v letu 2022! 

 

Prijave 

Učenci in učenke se prijavijo na finalno tekmovanje preko 

spletne aplikacije Zavoda za šport RS Planica in nimajo kvalifikacij na 

področnih tekmovanjih. 

 

PRIJAVA JE OBVEZNA PREKO SPLETNE APLIKACIJE ! 
NAJKASNEJE do ČETRTKA, 5.5.2022  

 

 

 

 

Pravila 



Tekmovalci morajo biti v dvorani vsaj pol ure pred pričetkom tekmovanja v svoji kategoriji. 

Tekmovanje v kvalifikacijski smeri bo potekalo na način, ki se imenuje 

plezanje »na flash«. To pomeni, da bodo tekmovalci lahko gledali 

tekmovalce, ki bodo plezali pred njimi. Vse kategorije bodo plezali z 

varovanjem z vrha. 

 

Najboljši tekmovalci v vseh kategorijah se bodo uvrstili v finale. V vseh 

kategorijah je plavajoča kvota za finale 7/8/9, kar pomeni, 

da se v finale uvrstijo vsi tekmovalci (tekmovalke), ki so dosegli eno 

od prvih 7 mest, pa tudi toliko tistih, ki so dosegli eno od prvih 8 mest, 

da skupno število tekmovalcev ne presega 9 mest (pravilnik KŠP). 

 

V finalni smeri bodo tekmovalci vseh kategorij v izolaciji in bodo plezali na pogled. 

Starejši učenci in učenke z licenco pa bodo plezali s sprotnim vpenjanjem. 

Smeri bodo narejene po barvah, tako da bo za posamezno kategorijo 

veljala samo določena barva oprimkov 
 

 

Smeri bodo narejene po barvah, tako da bo za posamezno kategorijo veljala samo določena 

barva oprimkov. 

Karli Pintarič, 

Koordinator  OŠ tekmovanj v športnem plezanju 
 


