
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 

 
 
Datum: 8. november 2017 

 
 
RAZPIS ZA DRŽAVNO PRVENSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 2017 – TEŽAVNOST + BALVANI 

- FINALE - 
 

KRANJ 24. – 26.november 2017 
 
 

Balvani 
 
2.tekmovanje za vse kategorije 

Težavnost 
 
4.tekmovanje STAREJŠE KATEGORIJE 
6.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 PD 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.: SI56 6100 0000 7192 218, sklic na številko: 00 12-2017, namen 

PDK 2017 
 
Vodja tekme balvani 
Vodja tekme težavnost 

Aljoša Brlogar 
Matevž Vučer 

Gl.sodnik:  

 
Organizacija in sojenje na tekmovanju bosta potekala v skladu s Tekmovalnim pravilnikom za 
prvenstvo RS za leto 2017. 
 
2. Datum in kraj tekmovanja: 
Tekmovanje bo potekalo    v petek, soboto in nedeljo, 24.- 26.novembra 2017 v športni 

dvorani Zlato polje v Kranju 
 
3. Urnik tekmovanja  
 
Petek, 24.november 
16.20 Demonstracija smeri težavnost 

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

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

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

http://www.pzs.si/drustva.php?pid=84
mailto:matevz.vucer@gmail.com


 
 
Sobota, 25.november   
  9.00 BALVANI 

Kadetinje (4 x 2 balvana) čas plezanja 4 minute  
Kadeti (4 x 2 balvana) čas plezanja 4 minute 

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

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

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

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

 
 
Nedelja, 26.november  
10.00 BALVANI 

cicibanke (4 x 2 balvana) čas plezanja 4 minute 

cicibani (4 x 2 balvana) čas plezanja 4 minute 

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

18.30 BALVANI 
finale ženske (4 balvani) in moški (4 balvani) 
čas plezanja 4 minute 

 
 
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” (razen v primeru superfinala, 
ki poteka “na pogled”) 
 
 
INFORMACIJE BALVANI: 
 
V kolikor v ženski konkurenci ne bo zadosti prijav (najmanj 7 prijavljenih tekmovalk), se kvalifikacije 
ne bodo izvedle. Zato naj predstavniki klubov (ali pa tekmovalke same) v četrtek preverijo število 
prijavljenih !!! 
 
 
V skladu s Tekmovalnim pravilnikom bosta za mlajše kategorije in srednje kategorije na eni plezalni 
površini postavljena dva balvanska problema, ki jih tekmovalci plezajo v istem časovnem intervalu. 
Vrstni red plezanja teh dveh balvanskih problemov znotraj istega časovnega intervala ni določen, 
pač pa si ga tekmovalec izbere sam. Torej  tekmovalec bo imel znotraj intervala 4 minut na voljo 2 
balvanska problema. Na štirih plezalnih površinah to pomeni 8 balvanskih problemov.  
 
 
 



4. Prijave tekmovalcev 
Tekmovanja se lahko udeležijo vsi tekmovalci, ki izpolnjujejo točko 2.1. Tekmovalnega pravilnika. 
 
 
Štartnina za tekmovanje: OPOZORILO (posebej za balvane in posebej za težavnost) 
 
17 € na tekmovalca – st.kategorije 
13 € na tekmovalca – sr.kategorije 
13 € na tekmovalca – ml.kategorije 
 
 
ROK PRIJAV     : sreda, 22.november 2017 do 24.00 ure (preko spletne aplikacije 

KŠP) 
 

PLAČILO ŠTARTNINE na TRR organizatorja AO PD Kranj do srede, 22.novembra 2017 
 
 

 

NAČELNIK KŠP                                                                     Strokovni sodelavec 
 Aleš Pirc                                                                                 Tomo Česen 
 


