
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 

 
 
Datum: 11.11.2013 
 
 
RAZPIS ZA DRŽAVNO PRVENSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 2013 – TEŽAVNOST + BALVANI 

- FINALE - 
 

KRANJ 29.november – 1.december 2013 
 
 
Balvani 
 
2.tekmovanje za vse kategorije 

Težavnost 
 
4.tekmovanje STAREJŠE KATEGORIJE 
5.tekmovanje SREDNJE KATEGORIJE 
6.tekmovanje MLAJŠE KATEGORIJE 

 
 
1. Organizacija 
a. Prireditelj: Komisija za športno plezanje 
    Informacije: Tomo Česen, Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana tel.: 

041/643-945 
b.Organizator: KŠP (balvani) in AO Kranj (težavnost) 
   Informacije: Matevž Vučer 

Tel: 041/444-044, e-mail: matevz.vucer@gmail.com 
in na spletni strani tekmovanja http://pdk.aokranj.com/ 

Prijave: Preko spletne aplikacije KŠP 
TR račun št.: 07000 – 0000521853, sklic na številko: 00 12-2013, namen PDK 

2013 
 
Vodja prireditve: 
Vodja tekme balvani 
Vodja tekme težavnost 

Jernej Jazbec 
Aljoša Brlogar 
Matevž Vučer 

Gl.sodnik:  

 
Organizacija in sojenje na tekmovanju bosta potekala v skladu s Tekmovalnim pravilnikom za 
prvenstvo RS za leto 2013. 
 
2. Datum in kraj tekmovanja: 
Tekmovanje bo potekalo    v petek, soboto in nedeljo, 29.-30.novembra in 1.decembra 

2013 v športni dvorani Zlato polje v Kranju 
 
3. Urnik tekmovanja  
 
Petek, 29.november 
16.50 Demonstracija smeri težavnost 

Cicibanke,cicibani,ml.deklice,ml.dečki 
17.00 TEŽAVNOST 

Cicibanke,cicibani,ml.deklice,ml.dečki 
 
Opomba: vsi plezajo istočasno, smeri bodo 
sestavljene po barvah 



17.00 BALVANI  
kvalifikacije ženske (4 balvani) in moški (5 
balvanov), čas plezanja 5 minut  
opomba: ženske in moški plezajo istočasno 

 
 
Sobota, 30.november   
  9.00 BALVANI 

Kadetinje (4 x 2 balvana) čas plezanja 5 minut  
Kadeti (4 x 2 balvana) čas plezanja 5 minut 

12.30 TEŽAVNOST 
Kvalifikacije ženske in moški 
opomba: ženske in moški plezajo istočasno 

12.30 BALVANI 
St.deklice (4 x 2 balvana) čas plezanja 5 minut  
St.dečki (4 x 2 balvana) čas plezanja 5 minut 

18.00 BALVANI 
Ml.deklice (4 x 2 balvana) čas plezanja 5 minut  
Ml.dečki (4 x 2 balvana) čas plezanja 5 minut 

18.00 TEŽAVNOST 
Finale ženske in moški 
opomba: ženske in moški plezajo izmenično 

 
 
Nedelja, 1.december  
11.00 BALVANI 

cicibanke (4 x 2 balvana) čas plezanja 5 minut 

cicibani (4 x 2 balvana) čas plezanja 5 minut 

11.00 TEŽAVNOST 
St.deklice, st.dečki 
Kadetinje, kadeti  
Opomba: vsi plezajo istočasno (deklice in 
kadetinje skupaj), smeri bodo sestavljene po 
barvah 

18.00 BALVANI 
finale ženske (4 balvani) in moški (5 balvanov) 
čas plezanja 5 minut 
opomba: začnejo ženske, takoj za njimi sledijo 
moški 

 
 

OPOMBA: 
V skladu z dopolnili Tekmovalnega pravilnika in sklepi KŠP bodo smeri postavljene po barvah.  
V balvanskem plezanju bo sistem tekmovanja v Kranju za starejše kategorije naslednji: 
 
 
Kvalifikacije bodo potekale kot običajno. V finalu pa bodo finalisti razdeljeni v dve skupini (glede na 
rezultate iz kvalifikacij) po 5 tekmovalcev (4 pri ženskah). Vsaka skupina bo plezala v vseh 5 
balvanih (4 pri ženskah) naenkrat – tako bodo vedno vsi balvani zasedeni. Ko bo prva skupina v 
okviru časovnega intervala končala na začetnem balvanu, ji bo sledila druga in tako naprej, dokler 
vsak tekmovalec ne bo končal na vseh balvanih. 
 
Vrstni red plezanja balvanov v finalu: 
Odvisen bo od štartne liste - torej od rezultatov kvalifikacij – in je razviden iz naslednje tabele:  
 

TEKMOVALCI TEKMOVALKE 
št. Vrstni red plezanja balvanov  št. Vrstni red plezanja balvanov 
1 1,2,3,4,5 1 1,2,3,4, 
2 2,3,4,5,1 2 2,3,4,1 
3 3,4,5,1,2 3 3,4,1,2 



4 4,5,1,2,3 4 4,1,2,3 
5 5,1,2,3,4   

6 1,2,3,4,5 5 1,2,3,4, 
7 2,3,4,5,1 6 2,3,4,1 
8 3,4,5,1,2 7 3,4,1,2 
9 4,5,1,2,3 8 4,1,2,3 
10 5,1,2,3,4   

 
Kvota za finale: 
Plavajoče kvote pri tem sistemu tekmovanja ni, število finalistov je fiksno in sicer 10 pri moških in 8 
pri ženskah. V primeru izenačenih rezultatov na mestu, ki še vodi v finale, se bodo finalisti določili na 
osnovi pravila 7.3. (superfinale) “Pravilnika za tekmovanja o balvanskem plezanju” 
 
OPOZORILO: 
V kolikor v ženski konkurenci ne bo zadosti prijav (najmanj 9 prijavljenih tekmovalk), se kvalifikacije 
ne bodo izvedle. Zato naj predstavniki klubov (ali pa tekmovalke same) v četrtek preverijo število 
prijavljenih !!! 
 
 
IZOLACIJSKA CONA 
Izolacijski coni bosta dve. Izolacija 1 (tam kjer je vedno) je za srednje in starejše kategorije, izolacija 
2 (skozi gl.vhod in takoj levo) pa za mlajše kategorije ter st.deklice in st.dečke za tekmo balvanov. 
 
Izolacijska cona se odpre uro pred pričetkom vsakega tekmovanja (uro in pol za starejše kategorije) 
in zapre pol ure pred pričetkom tekmovanja v posamezni kategoriji in disciplini. 
 
Za mlajše kategorije (težavnost) ni izolacijske cone, pleza se “na flash”. 
 
4. Prijave tekmovalcev 
Tekmovanja se lahko udeležijo vsi tekmovalci, ki izpolnjujejo točke poglavja D Tekmovalnega 
pravilnika. 
 
Štartnina za tekmovanje: OPOZORILO (posebej za balvane in posebej za težavnost) 
 
17 € na tekmovalca – st.kategorije 
13 € na tekmovalca – sr.kategorije 
11 € na tekmovalca – ml.kategorije 
 
 
ROK PRIJAV     : sreda, 27.november 2013 do 24.00 ure (preko spletne aplikacije 

KŠP) 
 

PLAČILO ŠTARTNINE na TRR organizatorja AO Kranj do srede, 27.novembra 2013 
 

 
 
 

NAČELNIK KŠP                                                                     Strokovni sodelavec 
 Aleš Pirc                                                                                 Tomo Česen 
 
 
 


