
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 

 
 

Datum: 11. 4. 2022 
 
 
 

RAZPIS ZA DRŽAVNO PRVENSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 2022 – BALVANI 
 

LOG - DRAGOMER 7. in 8. 5. 2022 
 

2.tekmovanje SREDNJE KATEGORIJE 
2.tekmovanje MLAJŠE KATEGORIJE 

 
 
1. Organizacija 
 
Prireditelj: Komisija za športno plezanje 
Informacije: Tomo Česen, Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana 

tel.: 041/643-945 
Organizator: Društvo Korenjak 
Informacije: Lorin Moscha 

lorin.moscha@gmail.com tel.: 041/504-643 
Prijave: Preko spletne aplikacije na naslovu https://isksp.pzs.si 

 
TR račun PZS št.: SI56 02018-0090551984 
Sklic:  7852022-2022 
  
 
Vodja 
tekmovanja: 

Lorin MÖSCHA   

 
Gl. sodnik:   
 
Organizacija in sojenje na tekmovanju bosta potekala v skladu s Tekmovalnim pravilnikom za 
prvenstvo RS za leto 2022. 
 
 
 
2. Datum in kraj tekmovanja: 
 

Tekmovanje bo potekalo:   

V soboto in nedeljo, 7. in 8. maja 2022 v Športnem parku na Logu 
pri Brezovici  
 
POZOR: Izolacijska cona bo na prizorišču. Odpre se skladno s 
Tekmovalnim pravilnikom, in sicer 1,5 ure pred začetkom tekmovanja  , 
zapre pa 0,5 ure pred začetkom tekmovanja posamezne kategorije.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pzs.si/drustva.php?pid=247
https://isksp.pzs.si/


 
3. Urnik tekmovanja  
 

 
Sobota, 7. maj 
 

09.00 – 11.00 BALVANI – kvalifikacije st. dečki in st. deklice 
st. deklice in st. dečki  plezajo istočasno na FLASH  
(8 balvanov za vsako kategorijo – od tega so 4 skupni za oba spola) 

12.00 – 14.00 BALVANI – kvalifikacije kadeti in kadetinje  
kadeti in kadetinje plezajo istočasno na FLASH 
(8 balvanov za vsako kategorijo – od tega so 4 skupni za oba spola)  

16.00 – 17.40 FINALE – za 6 najboljših st. deklic in 6 najboljših st. dečkov. 
st. deklice (4 balvani) in st. dečki (4 balvani) - čas plezanja 4 minute  
15.45 – predstavitev finalistov 
15.50 – ogled balvanov 
16.00 – začetek plezanja prvega tekmovalnega para na balvanu št.1 

18.30 – 20.20 FINALE – za 6 najboljših kadetinj in 6 najboljših kadetov. 
kadetinje (4 balvani) in kadeti (4 balvani) - čas plezanja 4 minute  
18.15 – predstavitev finalistov 
18.20 – ogled balvanov 
18.30 – začetek plezanja prvega tekmovalnega para na balvanu št.1 

 
 
Nedelja, 8. maj 
 

10.00 – 12.00 BALVANI – tekmovanje cicibani in cicibanke 
cicibanke in cicibani plezajo istočasno na FLASH  
(10 istih balvanov za oba spola) 

13.30 – 15.30 BALVANI – tekmovanje ml. dečki in ml. deklice 
ml. deklice in ml. dečki plezajo istočasno na FLASH  
(10 istih balvanov za oba spola) 

 
 
OPOZORILO: 
 
Tekmovanju bo potekalo ne glede na vremenske razmere! 
 
4. Prijave tekmovalcev 
Tekmovanja se lahko udeležijo vsi tekmovalci, ki izpolnjujejo točko 2.1. Tekmovalnega pravilnika. 
 
 
Štartnina za tekmovanje:  
17 € na tekmovalca – st. kategorije 
17 € na tekmovalca – sr. kategorije 
17 € na tekmovalca – ml. kategorije 
 
 
 
ROK PRIJAV     Četrtek, 5. maj 2022 do 24.00 ure (preko spletne aplikacije KŠP) 

PLAČILO ŠTARTNINE na TRR organizatorja do vključno četrtka, 5. maja 2022 

OPOMBA 
Če iz plačila in obvestila o plačilu ne bo razvidno, kdo je plačnik oziroma, če 
plačilo ne bo izvedene v roku, tekmovalec ne bo mogel nastopiti. 

 
 
 
 
Strokovni sodelavec 
Tomo Česen 
 


