Pravilnik zahodne lige
Kranj, 31. januar 2014

1. člen
Tekmovanje poteka po pravilniku KŠP z izjemami, ki so definirane v nadaljevanju.
2. člen
Organizator organizira način tekmovanja v okviru možnosti in pogojev, ki jih ima na
razpolago. Na vsako odstopanje od pravilnika KŠP, ki ni definirano v tem pravilniku, je
potrebno opozoriti tekmovalce v času ogleda smeri. Potrebna obvestila organizator uskladi z
glavnim sodnikom pred pričetkom tekmovanja. Za doseženo višino vzpona v težavnosti se
določi višina zadnjega zadržanega oprimka (A) in + (A+) v primeru za nadaljevanje
izvedenega koristnega giba, a ne zadržanega naslednjega oprimka.
3. člen
Vsa tekmovanja potekajo na »flash«, kar pomeni da vsi tekmovalci lahko opazujejo ostale
sodelujoče. Način varovanja je za vse kategorije na »top rope« oz. »od zgoraj«.
4. člen
Kategorije in ostali pogoji tekmovanja so navedene v Vabilu klubom za tekoče leto in v
razpisu za posamezno tekmo.
5. člen
Sodniki (glavni in sodniki smeri) morajo delovati v skladu s pravilnikom KŠP.
6. člen
Video snemanje tekmovalcev ni potrebno, lahko pa se slikovni material uporabi v primeru
dokazovanja napačne odločitve sodnika po postopku, ki je določen v naslednji točki.
7. člen
Pritožba na odločitev sodnika je možna takoj, oz. najkasneje v roku petih minut po objavi
neuradnih rezultatov. Po objavi uradnih rezultatov pritožbe niso možne. Obravnavane bodo
samo utemeljene pritožbe, za katero bo poravnana akontacija 10,00 EUR. Predstavnik kluba
lahko za dokazilo v obravnavo predloži video posnetek. Utemeljena odločitev sodnika je
dokončna. Potek pritožbe je potrebno zapisati. Obvezne sestavine zapisnika so osnovni
podatki o tekmi, opis pritožbe in dokončna odločitev sodnika. Podpišeta ga pritožbenik in

sodnik. Zapisnik ostane organizatorju Zahodne lige. Če je pritožba utemeljena, se akontacija
vrne plačniku, če ne, gre v korist organizatorja posamezne tekme.
8. člen
Organizator Zahodne lige je klub (AO, ŠPO), ki je izbran na zboru klubov Zahodne lige. Zbor
klubov je dolžan sklicati zadnji organizator, vsaj enkrat letno, najkasneje do 31. oktobra za
naslednjo sezono.
9. člen
Pravilnik se lahko spremeni le na zboru klubov zahodne lige z dvotretinjsko večino prisotnih
predstavnikov klubov. Vsak klub ima samo en glas. Svoj glas ima tudi koordinator Zahodne
lige.
10. člen
V Zahodni ligi lahko sodeluje vsak klub, ki poravna akontacijo za tekočo sezono.
11. člen
Največje število tekem posamezne sezone je ena hitrostna, dve balvanski in tri težavnostne
tekme. Za skupno uvrstitev šteje seštevek vseh točk posameznih tekem, odšteje pa se
točke za eno, najslabše uvrščeno tekmovanje. V primeru enakega števila točk odloča
število boljših uvrstitev vseh tekem v sezoni.
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