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PODROČNEGA  PRVENSTVA V  ŠPORTNEM PLEZANJU ZA 
OSNOVNE  ŠOLE ZAHODNA REGIJA 

(Domžale, Ljubljana, Gorenjska, Notranjska, Goriška in Obala) 

 

 

1. Organizator:  Zavod za šport RS Planica, Športna zveza Tržič 
 

2. Kraj prireditve:  Športna dvorana OŠ Šenčur, Pipanova c. 43, Šenčur  
 

3. Datum tekmovanja: SOBOTA   25.2.2023  od 8.30 ure dalje   
 
PREDVIDEN URNIK TEKMOVANJA: 
dokončna ura pričetka za posamezno kategorijo bo določena glede na število prijavljenih 
tekmovalcev in bo objavljena na spletni strani OŠ Šenčur dne 23.2.2023 
 
ob 8.30 uri    - starejše učenke in učenci brez licence, letnik 2008-2009 
ob 10.15 uri    - mlajše učenke in učenci brez licence , letnik 20010-2011 
ob 12.00 uri    - najmlajše učenke in učenci letnik 2012 in mlajši 
 

 

4. Izvajalec:  ŠD Sonček  
Informacije: Primož Ahačič, tel. 041/853071  

5. Pravica nastopa: 
Tekmovalci brez tekmovalnih licenc Komisije za športno plezanje: 

• Najmlajše učenke in učenci letnik 2012 in mlajši (tekmujejo v   enotni kategoriji in 
zaključijo tekmovanje na področni ravni), 

• Mlajši učenci in učenke letnik 20010-2011; 

• Starejši učenci in učenke letnik 2008 in 2009 
 
Na področnem tekmovanju ZAHOD tekmujejo šole iz naslednjih področij: 
PC OBALA, PC GORIŠKA, PC NOTRANJSKA, PC GORENJSKA, PC DOMŽALE, PC 
GROSUPLJE (šole iz občin Ig, Brezovica, Log-Dragomer, Dobrova-Polhov Gradec in 
Horjul). 

 
 

6. Priznanja: 
Najboljše trije v posamezni skupini prejmejo medalje. 
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7. Kotizacija:  
Za udeležbo je potrebno plačilo kotizacijo 16 € za posameznega tekmovalca, ki ga poravnate 
na transakcijski  račun ŠD Sonček, Škrjančevo 21, 1235 Radomlje, na naš TRR SI56 6100 
0001 2010 596, odprt pri Delavski hranilnici Sklic ni potreben, kot namen plačila pa napišite 
PLEZANJE in OŠ ali ime in priimek otroka.  
Šole prosimo, da ob prijavi pošljete po mailu sd.soncek@gmail.com naročilnico oz. jo 
prinesete na tekmovanje, da vam bomo po tekmovanju lahko izdali potrdilo o plačilu ali 
E-račun. 
 
 
Po končanem tekmovanju (kotizacijo za OŠ iz MO Kranj plača Zavod za Šport Kranj, za OŠ iz 
Radovljice ŠZ Radovljica, za OŠ iz Tržiča ŠZ Tržič,za Škofjeloške in Jeseniške OŠ – šole 
same, za OŠ iz Domžal Zavod za šport Domžale, ostali – šole same) 
 

8. Prijave: 
Prijavite se obvezno do srede 22. 2. 2023.  
 
 

9. Pravila: 
Na  področnih tekmovanjih bodo tekmovalci plezali na način, ki se imenuje »flash«. To pomeni 
da bodo lahko gledali tekmovalce, ki so plezali pred njimi, varovani bodo z vrvjo z vrha (top 
rope). Tekmovalci naj bodo v dvorani vsaj pol ure pred začetkom tekmovanja.    
 
Vsem tekmovalcem se bo  meril čas vzpona, ki bo odločal o mestu v primeru enake višine, 
tako da superfinale ne bo možno. V primeru enake višine in časa si tekmovalca delita mesto. 
Čas se meri od dviga obeh nog od tal do padca. Če tekmovalec doseže vrh se mu čas ustavi, 
ko zadrži zadnji oprimek. 
 
 

 
 

PRIJAVA JE OBVEZNA PREKO SPLETNE APLIKACIJE ! 
NAJKASNEJE do 22.2.2023  

 
 
 

Tržič, 1.2.2023     Biserka Drinovec, vodja PC Gorenjska 
 
 
 
 
 


