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Pozdravljeni! 
 
 
Začela se je nova sezona in z njo tekmovanja v športnem plezanju v okviru Zahoden lige. 
Gre za tekmovanja najnižjega ranga, na katerih začnejo otroci nabirati svoje prve tekmovalne 
izkušnje. Otroci, ki želijo tekmovati v okviru Zahodne lige morajo pridobiti licenco B za katero je 
potrebna matična številka otroka s katero otrok pridobi TEKMOVALNO LICENCO B.   
 
Na tekmovanje vas lahko prijavi le matično društvo. Zato je zelo pomembno, da svojega vsaj 
otroka pet dni pred tekmovanjem - preko SMS - prijavite Mateju Margonu na tel. Št. 041 / 585 – 
036.  
 
Štartnina za posamezno tekmovanje znaša 10,00 EUR in jo morate plačati na račun društva 
Korenjak, s pripisom štartnina.  
 
Kategorije: 
- ml. cicibani/cicibanke l. 2008 in mlajši  
- st. cicibani/cicibanke l. 2006 - 2007 
- ml. dečki/deklice l. 2004 - 2005 
- st. dečki/deklice l. 2002 - 2003 
 
Termini tekmovanj: 
• 1. tekma - 11.2. ŠPO Jesenice, hitrost, Jesenice 
• 2. tekma - 11.3. ŠPO Radovljica, balvani, Radovljica 
• 3. tekma – 1.4. PK Kamnik, balvani, Kamnik 
• 4. tekma – 6.5. ŠPO Žirovnica, težavnost, Žirovnica 
• 5. tekma - 20.5. Društvo za razvoj plezalne kulture, težavnost, Ljubljana 
• 6. tekma - 27.5. AO Kranj, težavnost, zaključek, Šenčur 
 
Otroka na tekmovanje pripeljete sami. Na tekmovanju zanj držite pesti  in ga iz tekmovanja tudi 
odpeljete.   
 
Vaditelji in inštruktorji bomo otroke na tekmovanjih spodbujali in jim pomagali narediti prve 
tekmovalne korake.  
 
Otroci za tekmovanje potrebujejo, plezalni pas, vrečko z magnezijo in plezalke! 
 

Lorin Möscha 
 
 
 

PRIJAVNICA – ZAHODNA LIGA 
 

 
Ime in priimek otroka:_______________________________EMŠO:________________________ 
 
Ime in priimek starša otroka:_______________________________________________________ 
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