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RAZPIS ZA 5. TEKMO ZAHODNE LIGE 2019/2020 
(HITROSTNO PLEZANJE na Jesenicah, 1. 2. 2020) 

 

Organizator: ŠPO JESENICE   
Informacije: Katja Klinar, tel. 031 576 521   

  

Organizacija in sojenje na tekmovanju bosta potekala v skladu s Tekmovalnim pravilnikom KŠP 

z izjemami Pravilnika zahodne lige in dogovora sestanka Zahodne lige za leto 2019/2020. V 

izogib neprijetnim situacijam na tekmi si predhodno preberite Pravilnik, ki je priložen na koncu 

dokumenta. Najboljših 16 tekmovalcev v vseh kategorijah se uvrsti v osmino finala 

(tekmovanje na izpadanje), ostali se razporedijo po času. Vse kategorije plezajo na »flash«.   

 

Datum in kraj tekmovanja:   
Tekmovanje bo potekalo v soboto, 1. 2. 2020 v telovadnici OŠ Poldeta Stražišarja, Ul. Viktorja 

Kejžarja 35 na Jesenicah.   

  

Urnik tekmovanja:   
Ura                    Kategorija                                                             Letnik rojstva  

08:30                 mlajši cicibani/cicibanke                                    2011 in mlajši  

11:30                 starejše cicibanke                                                2010 in 2009  

14:00                 starejši cicibani, mlajši dečki                             2009 in 2010; 2007 in 2008  

16:30                 mlajše deklice                                                       2007 in 2008  

18:30                 starejši dečki/deklice, kadeti/kadetinje           2005 in 2006; 2004 in starejši  

  

Startnina in prijava tekmovalcev:  

Startnina za tekmovanje znaša 10 EUR na tekmovalca do 30.1.2020, naknadne prijave 15 EUR 

(možnost prijave na tekmi do pol ure pred začetkom kategorije). Plačilo startnine je potrebno 

nakazati na TR Planinskega društva Jesenice TRR -  Delavska hranilnica SI56 6100 0002 3464 

647, sklic SI00 01022020 pripis: startnina, do 31.1.2020. Potrdilo je potrebno poslati na 

elektronski naslov: info@spojesenice.si ali pa ga dostaviti blagajniku pred začetkom 

tekmovanja. Tekmujejo lahko le člani PZS. 

  

Spletne prijave na naslovu https://zl.aokranj.com/ bodo odprte od 24. 1. 2020 do vključno 30. 

1. 2020. 

 

V bližini telovadnice je na voljo zelo malo parkirnih mest, zato prosimo, da parkirate na 

parkiriščih, ki so označena na fotografiji na naslednji strani.   

  



  
  

  

Načelnica ŠPO  

Tjaša Kosič 

 

 

TEKMOVALNI PRAVILNIK ZAHODNE LIGE ZA 

TEKME V HITROSTNEM PLEZANJU 
 

A) Splošne določbe 

a. Ta pravilnik je podrejen splošnemu Pravilniku o organizaciji in sojenju tekem pod 

okriljem Zahodne lige v športnem plezanju. 

b. Za osnovo tega pravilnika je bil uporabljen Pravilnik KŠP o organizaciji in sojenju 

tekmovanj za državno prvenstvo RS v športnem plezanju 2016, prisotne pa so izjeme 

in dodatna pojasnila oz. prilagoditve, ki pa ustrezajo Pravilniku o organizaciji in sojenju 

tekem pod okriljem Zahodne lige v športnem plezanju. 

c. Tekmovanje se izvaja na umetni steni v plezalni dvorani ali na prostem. 

d. Plezalna stena in plezalna smer lahko odstopata od IFSC standarda. 

e. Organizator tekme pripravi dve plezalni smeri, ki sta lahko identični ali različni. 

f. Organizator lahko pripravi različni plezalni smeri za posamezne kategorije. 

g. Varovanje plezalcev je zagotovljeno z avtomatsko varovalno napravo ali varovalci 

preko “top rope”. 

h. V primeru varovanja preko “top rope”, sta potrebna dva varovalca (glavni in pomožni) 

na plezalno smer, ki istočasno varujeta s tal in stojita ob strani vsake plezalne smeri, 

pri čemer pomožni nima varovalnega pripomočka in samo pomaga z vlečenjem vrvi za 

varovalnim pripomočkom. 

i. Organizator mora zagotoviti ustrezen merilni sistem za merjenje časa plezanja 

plezalcev v vsaki plezalni smeri posebej, ki lahko poteka ročno ali elektronsko. V 



primeru ročnega merjenja časa, je potrebno meriti z vsaj dvema ločenima napravama, 

upošteva pa se povprečni čas. 

j. Čas plezanja je potrebno meriti na stotinko natančno, priporočljiv je zaslon, ki 

omogoča sprotno prikazovanje časa plezanja na posamezni plezalni smeri. 

k. Plezanje poteka “na flash”, brez izolacijske cone za tekmovalce. 

l. Pred vsako kategorijo se izvede demonstracija plezanja na obeh smereh. 

m. Trening na tekmovalnih smereh pred začetkom tekmovanja je prepovedan. 

n. Vsak tekmovalec mora nositi ustrezno certificiran plezalni pas, plezalni čevlji niso 

obvezno, so pa priporočljivi. 

o. Organizator izvede tekmo v okviru možnosti in pogojev, ki jih ima na razpolago. Na 

vsako odstopanje od pravilnika je potrebno opozoriti tekmovalce v času ogleda smeri. 

Potrebna obvestila organizator uskladi z glavnim sodnikom pred pričetkom 

tekmovanja. 

 

B) Potek tekmovanja v hitrostnem plezanju 

a. Prijave na tekmo potekajo v skladu s Pravilnikom o organizaciji in sojenju tekem pod 

okriljem Zahodne lige v športnem plezanju. 

b. Tekmovalne kategorije so določene v Pravilniku o organizaciji in sojenju tekem pod 

okriljem Zahodne lige v športnem plezanju. Tekmovalci so ločeni po starosti in spolu.  

c. Tekmovanje je sestavljeno iz dveh delov v vsaki tekmovalni kategoriji: iz kvalifikacij in 

finalnega dela. Finalni del je prilagojen na število tekmovalcev v posamezni kategoriji, 

največ pa se lahko v vsaki kategoriji izvede osmina finala, četrtina finala, polfinale in 

finale. 

d. Po dogovoru z odborom Zahodne lige je lahko najmlajša in/ali najstarejša tekmovalna 

kategorija ne tekmovalna, kar pomeni, da se izvedejo samo kvalifikacije brez finalnega 

dela. V tem primeru tudi končna razvrstitev usklajena z dogovorom odbora Zahodne 

lige. 

e. Zaporedje tekmovalnih kategorij določi organizator, priporočljiv potek pa je sledeč 

(prikazano na primeru kategorij cicibanov in cicibank): najprej potekajo kvalifikacije 

cicibank, nato kvalifikacije cicibanov, sledi finalni del cicibank in cicibanov – najprej, 

osmina finala za cicibanke, nato osmina finala za cicibane, četrtina finala za cicibanke, 

četrtina finala za cicibane, polfinale za cicibanke in polfinale za cicibane, sledi mali 

finale za cicibanke in mali finale za cicbane, nato pa še dvoboj za prvo mesto za 

cicibanke in nato za cicibane.  

f. Štartna lista je določena v skladu s Pravilnikom o organizaciji in sojenju tekem pod 

okriljem Zahodne lige v športnem plezanju in je znana do 10 minut pred začetkom 

vsake kategorije. 

g. Plezalni smeri sta različno označeni, priporočljivi oznaki sta smer A in smer B, oz. smer 

1 in smer 2. 

h. Kvalifikacije potekajo tako, da vsak tekmovalec najprej pleza prvo smer, nato pa še 

drugo smer. 

i. V finalnem delu plezanje poteka v parih na izpadanje.  

j. Podelitev nagrad in diplom se izvede takoj po končanem finalnem delu posamezne 

kategorije. 

k. Podelitev diplom in medalj je določena s Pravilnikom o organizaciji in sojenju tekem 

pod okriljem Zahodne lige v športnem plezanju. 

 

C) Tekmovalna pravila 

a. Na poziv sodnika se tekmovalec (oz. tekmovalca) pripravita v štartni položaj. Ko sta v 

štartnem položaju, ju sodnik vpraša ali sta pripravljena. Sledi zvočni signal za začetek 

plezanja. 



b. Štartni položaj določi organizator. Štartni položaj je lahko sedeč ali stoječ za štartno 

črto, ki je v bližini začetka plezalne smeri (brez dotika stene) ali pa z dotikom stene (po 

načelu »vsaj ena noga mora biti v stiku s tlemi«). 

c. Začetek plezanja naznani zvočni signal (s piskom ali besedno). Ob pisku začne teči čas 

za vsako plezalno smer posebej. 

d. Organizator mora poskrbeti, da vsi tekmovalci slišijo začetni zvočni signal. 

e. Vrh smeri je dosežen, ko se prekine stikalo za vsako plezalno smer, oziroma se z 

dotikom na zvonec da znak za izklop štoparic. 

f. Plezanje v obeh smereh poteka istočasno, tako v kvalifikacijah kot v finalnem delu. 

g. V kvalifikacijah prvi plezalec sam pleza prvo smer, zadnji plezalec sam pleza drugo 

smer. 

h. Po kvalifikacijah se za vsakega tekmovalca seštejeta časa plezanja obeh smeri. Po 

zaključku kvalifikacij se tekmovalce razvrsti po vsoti časa plezanja od najhitrejšega 

naprej.  

i. V finalnem delu se tekmuje v parih; tekmovalca se po preplezani eni smeri zamenjata. 

V naslednji krog se uvrsti tisti plezalec iz para, ki ima manjšo vsoto časa plezanja obeh 

plezalnih smeri. 

j. V finalnem delu se za končno mesto pomerijo le tekmovalci, ki izgubijo polfinalni 

dvoboj (za 3. mesto), ostali tekmovalci, ki so izgubili dvoboje v finalnem delu, se 

razvrstijo glede na vsoto časa plezanja obeh plezalnih smeri. 

k. Organizator določi najdaljši čas plezanja posamezne smeri, glede na kategorijo 

plezalcev. V primeru padca (zdrsa) tekmovalca, se sodnik posvetuje z varovalcem, ki 

najbolje ve ali je tekmovalca ujel na vrvi. Tekmovalcu, kateri je obvisel na vrvi 

(nobena roka ni več v stiku s plezalno steno) se določi maksimalni čas plezanja 

smeri.  

l. Če tekmovalec pade (zdrsne) v prvi smeri, pleza tudi drugo smer, v kateri se čas meri 

normalno. 

m. Tekmovalcu ni potrebno prijeti vseh oprimkov ali stopiti na vse stope v smeri. 

n. Tekmovalec lahko stopi tudi na svedrovce, priporočljivo pa jih je ostraniti iz smeri ali 

pa zaščititi. 

o. Delitev mest je mogoča le pri tekmovalcih, ki se niso uvrstili v finalni del. V 

nasprotnem primeru se izvede še en dvoboj med obema tekmovalcema (plezata obe 

smeri). Kdaj bo potekal dvoboj določi glavni sodnik v sodelovanju z organizatorjem, 

priporočljivo pa je, da si oba tekmovalca vsaj malo oddahneta. 

p. V izrednih in nepredvidenih situacijah ima glavno besedo glavni sodnik. Priporočljivo 

je, da ima glavni sodnik veljavno licenco za sojenje tekmovanj v okviru KŠP.  

q. Če v kvalifikacijah tekmuje:  

i. več kot 15 tekmovalcev, v finalnem delu tekmuje 16 tekmovalcev (osmina 

finala), 

ii. 8 do 15 tekmovalcev, v finalnem delu tekmuje 8 tekmovalcev (četrtfinale), 

iii. Manj kot 8 tekmovalcev potek finalnega dela določi organizator, v finalni del 

se uvrsti največje sodo število tekmovalcev. 

r. Pritožbe na sodniške odločitve ali napake v rezultatih so zaradi načina tekmovanja 

možne le do začetka naslednjega finalnega kroga tekmovanja. 

s. Sestava parov v finalnem delu, kjer je v kvalifikacijah plezalo vsaj 16 tekmovalcev, 

poteka v skladu s shemo: 



 
 

D) Možni dogodki in tehnični incidenti  

a. Pri vseh tehničnih incidentih (tudi tistih, ki niso zajeti v tem pravilniku) ima končno 

besedo glavni sodnik, ki se lahko posvetuje z organizatorjem tekmovanja. 

b. Plezalec med plezanjem obvisi na vrvi (roki nista več v stiku s plezalno steno): 

pripiše se mu maksimalni čas za plezanje te smeri. 

c. Plezalec zgreši zgornje stikalo, pri čemer se čas ne ustavi: plezalec mora ponovno 

pritisniti na stikalo in ustaviti čas, sicer se mu pripiše čas, ki ga določi organizator. Če 

je plezalec vmes obvisel na vrvi, se mu pripiše maksimalni čas za plezanje te smeri. 

d. Plezalec je začel s plezanjem pred štartnim signalom: Oba plezalca se ustavi, štart se 

ponovi. 

e. Plezalec je pritisnil stikalo, ura pa se ni ustavila: tehnični incident – plezalec mora 

ponoviti plezanje v tej smeri. 

f. V izrednih in nepredvidenih situacijah ima glavno besedo glavni sodnik. Priporočljivo 

je, da ima glavni sodnik veljavno licenco za sojenje tekmovanj v okviru KŠP.  

g. Ugotovi se, da ima plezalec narobe nameščen ali neustrezen plezalni pas ti pred 

začetkom plezanja: pri ugotovitvi napačne namestitve pasu, se napaka najhitreje 

odpravi.  

h. Med plezanjem se ustavi oz. izklopi merilni sistem: tehnični incident, plezalca 

ponovita plezanje. 

i. Tekmovalec ni slišal zvočnega piska za začetek plezanja: sodnik presodi ali je to krivda 

tekmovalca ali organizatorja; čas se ustavi in štart ponovi le, če je bila krivda na strani 

organizatorja. 

j. Tekmovalec se obnaša neustrezno ali nasilno: prejme opozorilo sodnika, če se 

obnašanje nadaljuje, ga sodnik lahko diskvalificira s tekmovanja. 

 

 

 

 


