
TEKMOVANJE 
Pričela so se tekmovanja v okviru ZAHODNE LIGE 

 
Obveščamo Vas, da smo prejeli vabilo za sodelovanje na tekmovanjih, ki so organizirana v okviru Zahodne 
lige. Gre za štiri tekmovanja, ki so namenjena predvsem tistim, ki se s tekmovanjem šele spoznavajo. 
Organizacijo Zahodne lige za leto 2013 je prevzel AO Kranj, ki določa višino startnin za udeležence (10 eur 
oziroma 12,00 eur) in kotizacijo za društva in klube (100 eur).  

 
 

Tekmuje se v petih kategorijah in sicer:  
- Ml. cicibani/cicibanke l.2004 in mlajši  
- St. cicibani/cicibanke l.2002-2003  
- Ml. dečki/deklice l.2000-2001  
- St. dečki/deklice l.1998-1999  
- Kadeti/kadetinje l.1996-1997  
 
Termini za tekme so naslednji:  
- 1. tekma - ŠPO Radovljica, Radovljica, balvani, 09.03.2013  
- 2. tekma - ŠPO Jesenice, Jesenice, hitrost, 23.03.2013  
- 3. tekma – ŠPO Žirovnica, Žirovnica, težavnost, 12.05.2013  
- 4. tekma - AO Kranj, Šenčur, težavnost, 19.05.2013 

 
 

Kotizacijo za nastop na tekmovanjih (100 EUR) bo poravnalo društvo Korenjak.  
 
Štartnino v višini 10,00 EUR pa morate poravnati starši sami.  
 
V primeru, da se boste odločili, da bo vaš otrok nastopil na tekmovanju, morate najkasneje do  
zadnje srede pred tekmovalnim dnem sporočiti na info@drustvo-korenjak.si, in sicer: 
 
Oče/mama____________________prijavljam svojega otroka ______________________, 
letnik______________na tekmovanja, ki bo _______________, 
 
ter zadnji trening pred tekmovanjem plačati štartnino v višini 10,00 EUR. Štartnino izročite enemu od 
inštruktorjev oziroma trenerjev sicer otroka ne bomo prijavili. 

 
Za prevoz na tekmovanje in nazaj poskrbijo starši sami – staršem predlagamo, da se med seboj povežete 

in si otroke razdelite. Natančna navodila, kje bodo posamezna tekmovanja potekala in kdaj se bodo 
začenjala ter rezultate tekmovanj boste lahko spremljali preko spletne strani AO Kranj.  

 
Za plezalno opremo (pasove, mošnjiček za magnezijo in magnezijo ter plezalke) morate poskrbeti   
sami – plezalne pasove si načeloma lahko sposodite pri svojih inštruktorjih/trenerjih na treningu. 
 
           
                     Predsednik  
  
                    Športno plezalnega društva  
                                                                                                                              KORENJAK 
 
                    Lorin Möscha 
 
 
 
 
Za dodatna vprašanja sem vam na voljo na treningih – Lorin Möscha (041/504-543)  

mailto:info@drustvo-korenjak.si

