PRAVILNIK POSTAVLJAVCEV SMERI

I. Splošne določbe
1. člen
(splošno)
(1) Ta pravilnik opredeljuje delo, pristojnosti in dolžnosti postavljavcev smeri na tekmah državnega
prvenstva Republike Slovenije, treningih reprezentance in drugih tekmah pod okriljem Komisije za
športno plezanje.
2. člen
(zbor postavljavcev)
(1) Zbor postavljavcev sestavljajo postavljavci z licenco KŠP.
(2) Zbor postavljavcev je strokovno koordinacijsko telo za področje postavljavske dejavnosti in je za
svoje odločitve odgovoren KŠP.
(3) Zbor postavljavcev organizira in vodi dejavnost postavljavcev znotraj KŠP, skrbi za dvig kvalitete,
postavljavcem pa omogoča uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti.
3. člen
(naloge zbora postavljavcev)
(1) Naloge zbora postavljavcev so:
 izvaja sklepe KŠP,
 zastopa interese postavljavcev in koordinira njihovo delo,
 vodi register aktivnih in neaktivnih članov,
 daje pripombe na Tekmovalni pravilnik,
 organizira in vodi strokovno usposabljanje s področja dela postavljavcev,
 na KŠP predlaga kandidate za nadaljnje izobraževanje na mednarodnem nivoju,
 opravlja druge naloge s področja dela postavljavcev v skladu s sklepi KŠP.
4. člen
(vodja zbora postavljavcev)
(1) Zbor postavljavcev vodi in zastopa vodja zbora postavljavcev.
(2) Odgovoren je za izvajanje nalog, ki jih je določil zbor postavljavcev in nalog določenih s strani KŠP.
(3) Mandat vodje zbora postavljavcev je štiri leta.
5. člen
(volitve)
(1) Vodja zbora postavljavcev se izvoli z večino prisotnih postavljavcev na volitvah.
(2) Vodjo zbora postavljavcev lahko volijo le postavljavci z veljavno licenco na dan volitev.
(3) Svoje naloge začne opravljati, ko ga potrdi KŠP.
6. člen
(naloge vodje zbora postavljavcev)
(1) Naloge vodje zbora postavljavcev so:
 vodi evidenco postavljavcev in njihov status (aktiven, neaktiven)
 priprava in vodenje letnega izpopolnjevalnega seminarja,
 skrbi za obveščanje postavljavcev,
 priprava poročilo o letnem izpopolnjevalnem seminarju, ki ga posreduje KŠP,








priprava letnega poročila o izvedenih aktivnostih postavljanja na tekmovanjih DP in ga posreduje
KŠP,
skrb za kvaliteto postavljanja smeri,
zastopati interese zbora postavljavcev,
koordinira aktivnosti potrebne za pridobitev licence
postavljavcem pripravnikom zagotovi možnost opravljanja praktičnega preizkusa
odloča o nujnih zadevah kadar zbora postavljavcev ni mogoče sklicati
7. člen
(nazivi)

(1) Nazivi na področju postavljanja športno plezalnih smeri so:
 postavljavec pripravnik
 postavljavec
 glavni postavljavec
8. člen
(licence)
(1) Licence na področju postavljanja športno plezalnih smeri so:
 licenca A
 licenca B
(2) Postavljavec, ki je imetnik licence A lahko postavlja tekme vseh kategorij (mlajše, srednje,
starejše).
(3) Postavljavec, ki je imetnik licence B lahko postavlja tekme mlajših kategorij .
9. člen
(postavljavec pripravnik)
(1) Postavljavec pripravnik postane vsak, ki uspešno opravi seminar in izpite za postavljavca, ki ga
organizira KŠP.
10.člen
(seminar za postavljavca)
(1) Seminarja se lahko udeleži vsak polnoletni državljan RS, ima opravljen izpit za športnega plezalca
in je član PZS.
(2) Kandidat za postavljavca mora predložiti seznam preplezanih smeri, ki mora vsebovati:
 za licenco A; eno preplezano smer težavnosti 8a in en balvanski problem težavnosti fB 7a.
 za licenco B; eno preplezano smer težavnosti 7a in en balvanski problem težavnosti fB 6a.
(3) Tekom seminarja mora kandidat za postavljavca preplezati testno smer:
 težavnosti 7c v treh delih (licenca A)
 težavnosti 7a v treh delih (licenca B)
11. člen
(postavljavec)
(1) Postavljavec smeri postane vsak postavljavec pripravnik, ki dobi pozitivno oceno na praktičnem
preizkusu, ki obsega postavljanje tekmovalnih smeri na najmanj dveh tekmah za državno prvenstvo pri
čemer mora biti ena tekma v težavnosti in ena tekma v balvanskem plezanju.
12.člen
(praktični preizkus)
(1) Za uspešno opravljen praktični preizkus mora postavljavec pripravnik dobiti pozitivno oceno iz
vsake discipline (težavnost in balvani).
(2) Postavljavec pripravnik mora praktični preizkus opraviti v razdobju treh let od datuma, ko je
poslušal in opravljal teoretično usposabljanje.

(3) Praktični preizkus se za imetnike B licence lahko opravlja tudi na tekmah vzhodne in zahodne lige,
ob predhodni odobritvi vodje zbora postavljavcev in vodje tekmovanja.
13.člen
(ocene)
(1) Ocene na praktičnemu preizkusu postavljavcev pripravnikov so:
 pozitivno
 negativno
(2) Oceno o delu postavljavca pripravnika poda glavni postavljavec relevantne tekme.
14.člen
(glavni postavljavec)
(1) Glavni postavljavec je lahko vsak postavljavec, ki je uspešno opravil praktični preizkus za
postavljavca in je po pridobitvi naziva postavljavec, postavljal še najmanj tri tekme za DP.
15.člen
(izobraževanje)
(1) Izobraževanje postavljavcev vodi vodja izobraževanja, ki je aktivni postavljavec z najmanj tri letnim
neprekinjenim stažem ali pa ima veljavno licenco mednarodnega postavljavca.
16.člen
(licenciranje postavljavcev)
(1) Licenciranje postavljavcev je v pristojnosti KŠP in mora biti v skladu z določbami tega pravilnika.
(2) KŠP potrdi licence za tekočo tekmovalno sezono na podlagi predloga vodje zbora postavljavcev.
17.člen
(veljavnost licence)
(1) Postavljavec mora imeti za opravljanje svojega dela veljavno licenco za tekoče leto.
(2) Licenco za tekoče leto dobijo vsi postavljavci, ki so se udeležili letnega izpopolnjevalnega
seminarja v tekoči tekmovalni sezoni.
18.člen
(letni izpopolnjevalni seminar)
(1) Letni izpopolnjevalni seminar mora biti organiziran vsaj 14 dni pred začetkom nove tekmovalne
sezone za državno prvenstvo.
(2) Seminar skliče vodja zbora postavljavcev. Vabila morajo biti poslana vsaj 14 dni pred začetkom
seminarja.
(3) Obvezne vsebine seminarja so:
 analiza pretekle tekmovalne sezone
 pregled morebitnih sprememb tekmovalnega pravilnika za tekoče leto,
 analiza minulega dela postavljavcev na tekmah za državno prvenstvo
 vsaka štiri leta volitve vodje zbora postavljavcev
 novosti s področja postavljanja smeri (sledenje trendom postavljanja na SP)
19.člen
(razpored postavljavcev)
(1) Vodja zbora postavljavcev vodi zapis o minulih in prihodnjih aktivnostih postavljavcev.
(2) Vodja zbora postavljavcev v dogovoru z organizatorjem določi postavljavca, ki mora zaradi
pridobitve ali obnovitve licence opraviti postavljanje tekmovanja za DP.

(3) Tekmovanje za DP kjer tekmovanje poteka v vseh kategorijah morata postavljati najmanj dva
postavljavca.
20.člen
(tekmovalni pravilnik)
(1) Poznavanje Tekmovalnega pravilnika je obvezna naloga vsakega postavljavca.
21.člen
(končne določbe)
(1) Ta pravilnik začne veljati v osmih dneh po objavi na spletni strani Planinske zveze Slovenije.
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