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1

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA TEKMOVANJ
Kar s tem pravilnikom ni izrecno določeno, se izvede po pravilih mednarodne zveze IFSC. Pričujoči
Pravilnik o organizaciji in sojenju tekmovanj za državno prvenstvo Republike Slovenije v športnem
plezanju je kombinacija mednarodnega (IFSC - Rules 2017) in domačega pravilnika.

1.1 ORGANIZACIJA TEKMOVANJ
1.1.1 Tekmovanja za državno prvenstvo Republike Slovenije v športnem plezanju
prireja Komisija za športno plezanje (v nadaljevanju KŠP) pri Planinski zvezi
Slovenije (v nadaljevanju PZS).
1.1.2 Tekmovanja organizirajo registrirani člani KŠP (športnoplezalni odseki,
alpinistični odseki, plezalni klubi in alpinistične sekcije v okviru matičnih
planinskih društev ali drugi klubi, ki gojijo športno plezanje in so registrirani pri
KŠP), z njihovim sodelovanjem pa tudi ostala športna društva oziroma zveze.
1.1.3 Tekmovanje lahko organizira tudi KŠP.
1.2 IZVEDBA TEKMOVANJA
1.2.1 Tekmovanja državnega prvenstva se praviloma izvedejo v enem dnevu, ki mora
biti sobota ali nedelja.
1.2.2 Posamezna starostna kategorija (mlajše, srednje, starejše) praviloma tekmuje
na isti dan v istem kraju.
1.2.3 Tekmovanja so organizirana izključno na umetnih stenah.
1.2.4 Če stena stoji na prostem, mora biti tekmovanje organizirano v času od 1. 5. do
30. 9., stena pa mora biti zaščitena pred dežjem (streha).
1.2.5 O izjemah odloča KŠP.
1.3 RAZPIS ZA ORGANIZACIJO TEKEM
1.3.1 KŠP pošlje razpis za organizacijo tekem državnega prvenstva vsem
registriranim članom KŠP.
1.3.2 Kandidat za organizatorja mora v prijavi navesti:
a) splošne podatke (ime organizatorja, naslov in telefon pooblaščenega predstavnika);
b) izjavo, da je seznanjen z določili tega Pravilnika ter da je pripravljen in sposoben (prostorsko,
finančno in organizacijsko) izpeljati tekmovanje;
c) tekmo, za katero kandidira (mlajše/srednje/starejše kategorije);
d) v katerem času (spomladanskem, jesenskem ali kadarkoli) želi prirediti tekmovanje;
e) ali bo tekmovanje v dvorani ali na prostem.

1.4 IZBIRA ORGANIZATORJA
1.4.1 V primeru, da je število prijav večje kot število razpisanih tekmovanj,
organizatorje izbere KŠP na osnovi kakovosti dosedanjih prireditev kandidatov
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oz. (za nove organizatorje) na osnovi možnosti, ki jih ima kandidat za čim
kakovostnejšo izvedbo tekmovanja.
1.4.2 Rezultate izbora in koledar tekmovanj pošlje KŠP odsekom najkasneje dva (2)
tedna po koncu razpisa.
1.5 RAZPIS ZA IZVEDBO TEKMOVANJA
1.5.1 Razpis za izvedbo tekme državnega prvenstva sestavi KŠP v sodelovanju z
organizatorjem, objavi ga na spletni strani KŠP in pošlje v elektronski obliki
vsem registriranim klubom/odsekom vsaj dva (2) tedna pred tekmovanjem.
1.5.2 Pooblaščeni predstavnik organizatorja je dolžan KŠP vsaj tri (3) tedne pred
tekmovanjem v pisarno KŠP (Planinska zveza Slovenije, Komisija za športno
plezanje, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, e-pošta: sportno.plezanje@pzs.si)
posredovati vse potrebne podatke.
1.6 ZAČETEK TEKMOVANJA
1.6.1 Tekmovanje se ne sme začeti pred 9. uro.
1.7 TEKMOVALNE SMERI
1.7.1 Tekmovalna smer je lahko postavljena tako, da so oprimki v smeri posamezne
kategorije enake barve.
1.7.2 Tekmovalci so dolžni upoštevati navodila glavnega sodnika in morajo za
plezanje uporabljati samo tisto barvo oprimkov, ki jim je bila določena.
1.7.3 O posebnostih, kot je uporaba reliefov in druge označbe, glavni sodnik ali
postavljavec smeri pred začetkom tekmovanja obvesti tekmovalce v izolacijski
coni ali med ogledom smeri.
1.8 TEKMOVALNA EKIPA
1.8.1 Za izvedbo tekmovanja morata KŠP in organizator zagotoviti prisotnost
naslednjih oseb:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

vodja tekmovanja;
glavni sodnik (predsednik sodniške žirije);
sodnik smeri;
merilec časa;
postavljavec smeri;
varovalec;
video tehnik;
računalniški operater;
napovedovalec;
oseba tranzitne cone;
oseba izolacijske cone;
oseba, ki čisti oprimke v balvanskih problemih in
zdravnik ali usposobljen zdravstveni delavec.

1.8.2 Vse ostale člane vodstva tekmovanja po lastni izbiri imenuje organizator.
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1.9 LICENCA
1.9.1 Veljavna licenca za tekoče leto je pogoj za opravljanje nalog na naslednjih
funkcijah:
a) glavni sodnik in sodnik smeri: uspešno opravljen tečaj za sodnika športnega plezanja in
potrjena sodniška licenca za tekoče leto;
b) postavljavec smeri: uspešno opravljen tečaj za postavljavca smeri in potrjena licenca za
tekoče leto (to velja za vse člane postavljavske ekipe, tudi kot pomočnik oziroma asistent pri
postavljanju smeri ne sme sodelovati nihče, ki ni uspešno končal tečaja za postavljavca
smeri). Člani postavljavske ekipe ne smejo postavljati in nastopati na tistih tekmah (tekme,
kjer v istem vikendu nastopajo vse kategorije), kjer bi njihov nastop v njihovi kategoriji kršil
pravila plezanja na pogled;
c) varovalec: športni plezalec z izpitom (star vsaj 18 let) ali registriran alpinist, ki obvlada
dinamično varovanje, hitro podajanje vrvi in spuščanje pod nevarne robove.

1.10 OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
1.10.1 Organizator krije vse stroške osebja, razen sodnikov.
1.10.2 Organizator mora zagotoviti tudi vso tehnično opremo, potrebno za izvedbo
tekmovanja (ozvočenje, video, štoparica idr.) ter zagotoviti dostop do
interneta za potrebe računalniškega operaterja, ki objavlja rezultate.
1.10.3 Oglasna deska, na kateri je posebej označeno "Štartna lista" in "Rezultati",
mora biti postavljena na vidno in dostopno mesto.
1.10.4 Če se hkrati tekmuje v več smereh mora organizator, skladno z disciplino, za
vsako smer zagotoviti prisotnost naslednjih oseb:
a) varovalec;
b) video tehnik;
c) čistilec oprimkov.

1.10.5 Organizator ima pravico podvajati tudi druge funkcije (npr. postavljavec za
moške in ženske smeri ipd.).
1.10.6 Organizator mora glede na število prijavljenih tekmovalcev predvideti
zadostno število članov vodstva tekmovanja, ki se lahko v primeru utrujenosti,
na svojih funkcijah zamenjajo (vsaj 2 varovalca na 1 smer ipd.).
1.10.7 Organizator poskrbi, da oseba izolacijske cone evidentira prihod tekmovalcev v
izolacijsko cono in na štartni listi označi vse tekmovalce, ki so pravočasno
vstopili v izolacijsko cono.
Po zaprtju izolacijske cone listo preda glavnemu sodniku.

1.11 NALOGE VODSTVA TEKMOVANJA
1.11.1 Vodja tekmovanja je odgovoren za delo celotnega vodstva tekmovanja, razen
sodniške ekipe.
1.11.2 Vodstvo tekmovanja mora poskrbeti, da tekmovalec ni oviran v času priprave
in izvedbe vzpona.
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1.11.3 Omogočena mora biti komunikacija sodnika s tekmovalcem, tudi ko je visoko v
steni.
1.11.4 Vodja tekmovanja poskrbi, da je v času pol ure po zaključku tekmovanja, ki se
konča s podelitvijo priznanj, onemogočeno plezanje v tekmovalnih smereh
oziroma balvanskih problemih.
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2 POGOJI ZA UDELEŽBO
2.1 POGOJ ZA UDELEŽBO
2.1.1 Tekmovanja so odprta za vse državljane Republike Slovenije ter za tuje
tekmovalce, ki izpolnjujejo pogoje tega pravilnika.
2.1.2 Tuje tekmovalce lahko prijavi samo njihova nacionalna panožna zveza, ki je
članica IFSC.
2.1.3 Pogoji za prijavo in pridobitev licence so enaki kot za vse državljane Republike
Slovenije.
2.1.4 Skupaj s prijavo mora njihova nacionalna panožna zveza poslati tudi izjavo, da
njihovi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.
2.2 TEKMOVALNE KATEGORIJE
2.2.1 Tekmuje se v naslednjih kategorijah:
mlajše kategorije
Leto

cicibani/ke

2020
2021
2022

Letnik 2009 in mlajši
Letnik 2010 in mlajši
Letnik 2011 in mlajši

mlajši/e
dečki/klice
2008/2007
2009/2008
2010/2009

srednje kategorije
starejši/e
kadeti/nje
dečki/klice
2006/2005 2004/2003
2007/2006 2005/2004
2008/2007 2006/2005

starejše kategorije
absolutna kategorija
mladinci/ke
(člani/ce)
2002/2001
brez omejitev
2003/2002
brez omejitev
2004/2003
brez omejitev

2.2.2 Tekmovalci lahko tekmujejo le v svojih kategorijah.
2.2.3 Starostna omejitev za udeležbo v absolutni kategoriji je dopolnjenih 16 let v
tekočem tekmovalnem letu.
2.2.4 V posamezni kategoriji mora tekmovati najmanj šest tekmovalcev, v
nasprotnem primeru se naslov državnega prvaka ne podeli.
2.3 POGOJI ZA PRIJAVO NA TEKMOVANJE
2.3.1 Na tekmovanje se lahko prijavijo tekmovalci, ki imajo potrjeno licenco za
tekoče leto.
2.3.2 Licence izdaja oziroma potrjuje KŠP.
2.3.3 Pravico za pridobitev licence imajo tekmovalci, ki:
a) so člani/-ce Planinske zveze Slovenije (ne velja za tuje državljane);
b) so člani klubov/odsekov, ki so registrirani pri KŠP (ne velja za tuje državljane);
c) imajo opravljen izpit za pripravnika športnega plezanja (tisti, ki v tekoči sezoni dopolnijo 14
let, kategorija st. dečki/deklice) oz. opravljen izpit za športnega plezalca (tisti, ki v tekoči
sezoni dopolnijo 16 let ali več - od kategorije kadeti/kadetinje dalje).

2.3.4 Na tekmovanjih, ki jih prireja KŠP, nihče ne more nastopiti izven konkurence.
2.3.5 Tekmovalec skozi celotno sezono nastopa za tisti klub, za katerega mu je bila
izdana tekmovalna licenca na začetku sezone.
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2.4 PRIJAVA NA TEKMOVANJE
2.4.1 Prijava na tekmovanje se lahko izvede izključno preko spletne aplikacije.
2.4.2 Rok prijav je določen v razpisu za tekmovanje.
2.4.3 Kasnejših prijav se v nobenem primeru ne upošteva.
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3

SPLOŠNE DOLOČBE

3.1 TEKMOVALNE DISCIPLINE
3.1.1 Tekmovanja v športnem plezanju vključujejo naslednje tekmovalne discipline:
a) Težavnostno plezanje: tekmovalec pleza tekmovalno smer s sprotnim nameščanjem
varovanja (srednje in starejše kategorije) ali pa z varovanjem od zgoraj (mlajše kategorije).
Uvrstitev tekmovalca je odvisna od preplezane višine vzpona (smeri).
b) Balvansko plezanje: krajše smeri (balvani), ki se plezajo brez varovanja z vrvjo. Doskočišče je
zavarovano z blazinami. Uvrstitev tekmovalca je odvisna od števila preplezanih balvanskih
problemov.
c) Hitrostno plezanje: tekmovalci plezajo smeri z varovanjem od zgoraj (na "top rope").
Uvrstitev določa čas, v katerem je tekmovalec opravil vzpon.

3.2 VARNOST
Obveznosti

3.2.1 Organizator tekmovanja mora poskrbeti za varnost znotraj tekmovalnega
območja, za varnost območja, ki je namenjen obiskovalcem ter za varnost,
povezano z vsemi aktivnostmi v okviru tekmovanja.
3.2.2 Vsak posamezni tekmovalec je v celoti odgovoren za izbiro opreme, ki jo
uporablja v času tekmovanja.
3.2.3 Glavni sodnik je, po posvetovanju z glavnim postavljavcem, pristojen za
sprejemanje odločitev na področju varnosti znotraj tekmovalnega območja,
vključno s prepovedjo začetka ali nadaljevanja katerega koli dela tekmovanja.
Kateremu koli predstavniku ali drugi osebi, za katero glavni sodnik meni, da je
kršila oziroma bi bila sposobna kršiti varnostne postopke, se odvzame delovne
pristojnosti oz. se jo odstrani iz tekmovališča.
Oprema

3.2.4 Vsa tehnična oprema, ki se uporablja na tekmovanjih v plezanju, mora biti v
skladu z veljavnimi EN standardi (ali primerljivimi mednarodnimi standardi),
razen, če ni določeno drugače s strani KŠP ali v izrednih okoliščinah, s strani
glavnega sodnika v okviru pristojnosti, ki mu jih določi KŠP. Veljavni standardi
na dan izdaje tega pravilnika so:
Veljavni standardi za tehnično opremo, ki se uporablja na mednarodnih in domačih
tekmovanjih v športnem plezanju:
OPREMA
Varovala (samozatezna)
Varovala (nesamozatezna)
Plezalni pas
Oprimki
Plezalna vrv
Plezalne stene
Vponke (z matico)
Vponke (z avtomatskim zaklepom)
Komplet/povezovalni trakovi
Komplet/vponka (vponka)

CEN standard
EN15151-1 (osnutek)
EN15151-2 (osnutek)
EN12277: (tip C)
EN12572-3
EN892
EN12572-1, EN12572-2
EN12275: (tip H)
EN12275: (tip H)
EN566:
EN12275: (tip B, tip D)
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Komplet/vponka ("Majon Rapid")

EN12275: (tip Q)

Zdravstveno osebje

3.2.5 Glavni sodnik preveri prisotnost zdravnika ali usposobljenega zdravstvenega
delavca, ki zagotovi hitro oskrbo vsakršne nesreče ali poškodbe tekmovalca ali
osebja znotraj tekmovalnega območja. Zdravnik ali usposobljeni zdravstveni
delavec mora biti prisoten od predvidenega odprtja izolacijske cone/prostora
za ogrevanje do zaključenega nastopa zadnjega tekmovalca ne glede na krog
tekmovanja.
3.2.6 Če glavni sodnik meni, da posamezni tekmovalec ni sposoben tekmovati iz
kakršnega koli razloga (na primer zaradi poškodbe ali bolezni), ima pravico
zahtevati zdravstveni pregled tekmovalca. Zdravnik izvede naslednje fizične
teste:
a) spodnje okončine: posamezni tekmovalec je sposoben z vsako nogo narediti 5 zaporednih
skokov po eni nogi;
b) zgornje okončine: posamezni tekmovalec je sposoben narediti 5 zaporednih sklec na obeh
rokah;
c) krvavitev: tekmovalec mora ustaviti krvavitev do te mere, da ne bo puščal sledi krvi na
oprimkih. Bela gaza, ki jo položimo na rano (prek katere smo namestili bandažni trak), ne sme
imeti nobenih sledi krvi.
Glavni sodnik prepove nastop tekmovalca, če zdravnik na podlagi rezultatov testa meni, da
tekmovalec ni zmožen tekmovati. Če se kasneje izkaže, da si je tekmovalec opomogel, lahko
zaprosi za ponovno opravljanje ustreznih fizičnih testov. V primeru, da zdravnik na podlagi
rezultatov teh testov meni, da je tekmovalec zmožen tekmovati, mu glavni sodnik dovoli
nastop.

3.2.7 Pod nobenim pogojem se ne izvaja posebnih procedur na prošnjo katerega koli
tekmovalca, npr. sestop z vrha balvana po lestvi.
3.3 TEKMOVALNO OBMOČJE
Splošno

3.3.1 Tekmovalno območje zajema:
a) izolacijsko cono/prostor za ogrevanje;
b) tranzitno cono(e);
c) eno ali več tekmovališč;
ki morajo biti ločena od območja, odprtega za gledalce.

3.3.2 Tekmovalno območje zajema plezalno steno(e), območje neposredno pod
plezalno steno in vsako območje, namenjeno varni in korektni izpeljavi
tekmovanja, npr. dodatna območja, namenjena snemanju ali predvajanju.
3.3.3 Kajenje je dovoljeno le v posebej določenih območjih, običajno območja
neposredno pred vrati izolacijske cone/prostora za ogrevanje, vendar nikoli v
tranzitni coni oz. v njeni bližini ali v tekmovalnem območju. Za katero koli
območje, namenjeno kadilcem, veljajo pravila izolacije.
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3.3.4 V tekmovalnem območju velja za vse tekmovalce in predstavnike ekip
prepoved vnašanja in uporabe kakršnih koli naprav za elektronsko
komunikacijo, razen v primeru, ko glavni sodnik dovoli prisotnost tovrstne
opreme.
Dostop do tekmovalnega območja

3.3.5 Vstop v tekmovalno območje je dovoljen le naslednjim osebam:
a) predstavnikom KŠP;
b) predstavnikom organizatorja;
c) tekmovalcem, ki imajo pravico do nastopa v tekočem krogu tekmovanja (po navodilih
glavnega sodnika ali v njegovem imenu);
d) pooblaščenim predstavnikom ekip (zgolj vstop v izolacijsko cono/prostor za ogrevanje);
e) drugim osebam s posebnim pooblastilom glavnega sodnika. Z namenom zagotavljanja
varnosti v tekmovalnem območju in v izogib motenju in oviranju tekmovalcev, so te osebe v
času, ko se nahajajo v tekmovališču, v spremstvu in pod nadzorom pooblaščenega
predstavnika.

3.3.6 Vnos živali v tekmovalno območje ni dovoljen. Izjeme od tega pravila lahko
dovoli glavni sodnik.
3.3.7 Neupoštevanje teh pravil se sankcionira z disciplinskim ukrepom v skladu s
četrtim (4) poglavjem (Disciplinski postopki).
3.4 OBLEKA IN OPREMA
3.4.1 Vsa tehnična oprema, ki se uporablja na tekmovanjih v plezanju, mora biti v
skladu s členom 3.2.4.
3.4.2 Vsak tekmovalec lahko pri plezanju uporablja vrečko za magnezijo in/ali
plezalno čelado. Pri plezanju je dovoljena uporaba magnezije za roke (v prahu
ali tekoča).
3.4.3 Tekmovalec na tekmovanju nosi majico kluba za katerega tekmuje.
3.5 VZDRŽEVANJE STENE
3.5.1 Glavni postavljavec zagotovi prisotnost izkušene ekipe vzdrževalcev stene, ki je
skozi celoten potek tekmovanja na voljo za učinkovito in varno opravljanje
vzdrževalnih del in popravkov, ki jih odredi sodnik smeri. Zahteva se dosledno
izvrševanje varnostnih postopkov.
3.5.2 Na zahtevo sodnika mora glavni postavljavec nemudoma poskrbeti za
popravljalna dela. Po končanem popravilu glavni postavljavec opravi pregled
ter glavnemu sodniku poda mnenje, če bodo imeli tekmovalci zaradi
popravkov neupravičeno prednost oz. bodo v slabšem položaju v primerjavi z
ostalimi tekmovalci. Odločitev glavnega sodnika o nadaljevanju, prekinitvi oz.
ponovnem začetku kroga tekmovanja je dokončna. Zoper to odločitev ni
mogoče vložiti pritožbe.
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3.6 REZULTATI TEKMOVANJ
3.6.1 Rezultati tekmovanj so po končanem tekmovanju objavljeni na spletni strani
KŠP.
3.7 TEHNIČNI ZBOR
3.7.1 Tehnični zbor 30 minut pred začetkom tekmovanja skliče vodja tekmovanja.
3.7.2 Na tehničnem zboru je obvezna prisotnost glavnega sodnika, vodje
postavljavcev, vodje tekmovanja in zdravnika oziroma usposobljenega
zdravstvenega delavca.
3.7.3 Glavni sodnik po končanem tekmovanju ponovno skliče tehnični zbor v sestavi
glavni sodnik, vodja postavljavcev in vodja tekmovanja.
3.8 NALOGE SODNIŠKE EKIPE
3.8.1 Glavni sodnik je odgovoren za delo sodniške ekipe.
3.8.2 Glavni sodnik skupaj s sodnikom smeri s svojim podpisom overja rezultate
tekmovanja, sestavi zapisnik tekme ter ga skupaj z rezultati pošlje v arhiv KŠP.
3.8.3 Glavni sodnik, sodnik smeri in postavljavec smeri preverijo potek smeri (skico),
varnost, in zorne kote video kamer.
3.8.4 Glavni sodnik sprejema, odloča in pisno odgovarja na morebitne pritožbe
tekmovalcev.
3.8.5 Glavni sodnik in/ali sodnik smeri določa rezultat tekmovalca.
3.8.6 Rezultat tekmovalca takoj zatem sporoči uradnemu napovedovalcu, ki ga mora
javno objaviti.
3.8.7 Glavni sodnik in sodnik smeri sodelujeta z drugimi osebami iz vodstva
tekmovanja.
3.9 CONA TEHNIČNEGA INCIDENTA
3.9.1 V primeru tehničnega incidenta je do ponovnega nastopa tekmovalec izoliran v
coni tehničnega incidenta, ki je ločena od izolacijske in tranzitne cone.
3.9.2 Iz cone tehničnega incidenta se ne sme videti tekmovalnega območja,
prepovedan in onemogočen mora biti tudi dostop v izolacijsko cono ter stik z
gledalci.
3.10 ODLOMLJEN OPRIMEK
3.10.1 V primeru odlomljenega oprimka postavljavec smeri namesti enakega ali
podobnega.
3.10.2 Če zamenjava oprimka ni mogoča, se tekmovanje prekine in se krog
tekmovanja, če je to mogoče, ponovi.
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3.11 PREKINITEV TEKMOVANJA
3.11.1 Glavni sodnik lahko začasno prekine tekmovanje, če so tekmovalci ovirani v
času priprave in izvedbe vzpona.
3.12 TOČKOVANJE KONČNIH UVRSTITEV
3.12.1 Vrstni red in točkovanje se na tekmovanju vodi za vsako kategorijo posebej.
3.12.2 Uvrstitev v kategoriji mladinci/mladinke se točkuje dvakrat in sicer v kategoriji
mladinci/mladinke in absolutno skupaj s člani/članicami.
3.12.3 V tekmovanju za državno prvenstvo se upoštevajo le rezultati državljanov
Republike Slovenije.
3.12.4 Evidenco in arhiv tekmovanj vodi KŠP.
3.12.5 Tekmovanja za državno prvenstvo se točkujejo tako, da dosežena mesta
prinašajo naslednje število točk:
Mesto
1.
2.
3.
4.
5.

Točk
100
80
65
55
51

Mesto
6.
7.
8.
9.
10.

Točk
47
43
40
37
34

Mesto
11.
12.
13.
14.
15.

Točk
31
28
26
24
22

Mesto
16.
17.
18.
19.
20.

Točk
20
18
16
14
12

Mesto
21.
22.
23.
24.
25.

Točk
10
9
8
7
6

Mesto
26.
27.
28.
29.
30.

Točk
5
4
3
2
1

3.12.6 V primeru delitve mest, se vsem tekmovalcem, ki si mesto delijo, seštejejo
točke deljenih mest in delijo s številom tekmovalcev, ki si ta mesta delijo.
3.12.7 Dobljene točke se zaokrožijo na celo število, kot sledi:
Primer: 6 tekmovalcev si deli 4. mesto: sešteje se 55+51+47+43+40+37 = 273 deljeno s 6 =
45,5 in zaokrožitev na 46 (v primeru 45,4 je zaokrožitev na 45).

3.12.8 V primeru delitve 30. mesta vsi tekmovalci, ki si to mesto delijo, dobijo 1
točko.
3.13 UPOŠTEVANJE TEKEM V KONČNI RAZVRSTITVI
3.13.1 V končni razvrstitvi državnega prvenstva se glede na število tekem upošteva
naslednje število uvrstitev.
7 tekem
6 tekem
5 tekem
4 tekme
3 tekme
2 tekmi ali manj

5 najboljših uvrstitev
5 najboljših uvrstitev
4 najboljše uvrstitve
3 najboljše uvrstitve
2 najboljši uvrstitvi
vse tekme

3.14 ENAKO ŠTEVILO TOČK V SKUPNEM SEŠTEVKU
3.14.1 Če imajo v skupnem seštevku državnega prvenstva na enem od prvih treh
mest tekmovalci enako število točk, se tekmovalci razvrstijo na podlagi večjega
števila višjih uvrstitev, kot sledi:
1. merilo - večje število prvih mest;
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2. merilo - večje število drugih mest;
3. merilo - večje število tretjih mest;
4. itd.

Če tudi ob upoštevanju večjega števila višjih uvrstitev ni razlike, si tekmovalci mesta
delijo.
3.15 RAZVRSTITEV KLUBOV
3.15.1 Za razvrstitev klubov/odsekov v klubskem pokalu seštevek obsega osvojene
točke dveh najboljših tekmovalcev iz posameznega kluba, na vsaki tekmi za DP,
v vseh kategorijah in v vseh disciplinah.
3.15.2 Končni rezultat kluba je tako seštevek vseh zgoraj definiranih točk.
3.16 PREDLOGI IN PRIPOMBE
3.16.1 Predloge in pripombe na delo vodstva tekmovanja lahko uradni predstavnik
kluba posreduje pisno na KŠP.
3.17 ZAPISNIK TEKMOVANJA
3.17.1 Zapisnik tekmovanja vsebuje naslednje dele oziroma priloge:
a) vse rezultate tekmovanja (kvalifikacije, finale,);
b) obrazec "Poročilo glavnega sodnika".

3.17.2 Verodostojnost vsakega dela zapisnika posebej s svojim podpisom potrjuje
glavni sodnik.
3.17.3 Zapisnik prinese ali priporočeno pošlje glavni sodnik v vložišče KŠP (PZS, Ob
železnici 30a, Ljubljana), najkasneje 3. dan po koncu tekmovanja.
3.18 RAČUNALNIŠKI IZPIS
3.18.1 Računalniški izpis z rezultati tekmovanja mora vsebovati:
a) naziv, kraj in datum tekmovanja;
b) oznake smeri: moška/ženska, kvalifikacije/finale/, leva/desna smer (v primeru vzporednih
smeri), starostna kategorija, postavljavec;
c) ime in podpis sodnika smeri in glavnega sodnika.

3.18.2 Za vsakega tekmovalca posebej pa tudi:
a)
b)
c)
d)

doseženo mesto;
ime in priimek;
članstvo (ŠPO, AO, AS, klub);
dosežena višina.

3.19 NAGRADE IN PRIZNANJA
3.19.1 Prvi trije uvrščeni v skupnem seštevku državnega prvenstva prejmejo pokale
KŠP, prvih 6 pa diplome.
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3.19.2 Poleg priznanj, ki jih prispeva KŠP (za zmagovalce državnega prvenstva), lahko
priznanja ter nagrade podeljuje tudi organizator.
3.19.3 KŠP prvim petim tekmovalcem v vsaki kategoriji podeli diplomo ter prvim trem
vsaj eno od ostalih priznanj (medalje, pokali, skulpture) na katerih so označene
kategorija, naziv in datum tekmovanja ter doseženo mesto.
3.19.4 KŠP za posamezno tekmo zagotovi najmanj 5 kompletov rezervnih medalj. Ki
se podelijo tekmovalcem v primeru delitve mest.
3.19.5 Nagrade in priznanja se podeljujejo skupno ne glede na državljanstvo, razen v
skupnem vrstnem redu državnega prvenstva, kjer tujci tekmujejo izven
konkurence.
3.19.6 Vrednost prvih treh nagrad pri ženskah mora biti približno enaka kot pri
moških, število nagrad pa mora biti pri moških in pri ženskah enako.
3.19.7 Vrednost nagrade mora biti v skladu z doseženim mestom (tekmovalec na
nižjem mestu ne sme dobiti nagrade, ki bi bila vrednejša od nagrade
tekmovalca uvrščenega pred njim).
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4 DISCIPLINSKI POSTOPKI
4.1 UVOD
4.1.1 Glavni sodnik ima splošno pristojnost glede vseh aktivnosti in odločitev, ki
vplivajo na potek tekmovanja znotraj tekmovališča.
4.2 TEKMOVALCI
Splošno

4.2.1 Glavni sodnik in sodnik smeri sta pristojna, da v primeru kršitve pravil ali
nediscipline tekmovalcev in predstavnikov ekip sprejmeta naslednje ukrepe:
a) neformalni, ustni opomin;
b) uradni opomin z izdajo rumenega ali rdečega kartona.

4.2.2 Po izdaji rumenega ali rdečega kartona glavni sodnik v najkrajšem možnem
času:
a) Predloži pisno izjavo o kršitvi vodji ekipe ali, če to ni mogoče, neposredno osebi, ki jo ukrep
zadeva. Glavni sodnik prav tako poda mnenje ali, v skladu s pravilnikom, predlaga predložitev
zadeve v nadaljnjo obravnavo glede izdaje nadaljnjega disciplinskega ukrepa.
b) S poročilom tekmovanja na KŠP predloži kopijo te pisne izjave skupaj s podrobnim poročilom
o kršitvi pravil, vsemi dokazi in morebitnimi predlogi o napotitvi zadeve na KŠP glede izdaje
nadaljnjih sankcij.
Rumeni karton

4.2.3 Rumeni karton se izda za naslednje kršitve.
Izda ga glavni sodnik ali sodnik smeri:
a) neupoštevanje navodil glavnega sodnika ali sodnika smeri med drugim vključuje, ne pa
omejuje samo na:
i) nepotrebno zavlačevanje pri vrnitvi v izolacijsko cono/prostor za ogrevanje ob zahtevi
sodnika smeri ali glavnega sodnika;
ii) nepotrebno zavlačevanje ob napotitvi iz tranzitne cone na tekmovališče;
iii) neposlušnost pri navodilih sodnika smeri ob vstopu v smer;

Oprema in podelitev priznanj:
b)
c)
d)
e)
f)
g)

neupoštevanje pravil in predpisov na področju opreme in oblačil;
neuporaba štartne številke, kjer jo organizator zagotovi;
neudeležba nosilcev medalj in priznanj na podelitvi;
nespodobno ali žaljivo izražanje oz. obnašanje, ko gre za milejše oblike tovrstnih dejanj;
nešportno obnašanje v milejši obliki;
pritožba na odločitev se obravnava v skladu s postopkom, navedenim v poglavju 6.13 in 7.13.

4.2.4 V primeru, da tekmovalec v okviru istega tekmovanja prejme dva (2) rumena
kartona, je diskvalificiran s tekmovanja.
4.2.5 V primeru, da tekmovalec v eni sezoni prejme tri (3) rumene kartone, ne more
nastopiti na prvi tekmi v naslednji sezoni.
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Denarna kazen za rumeni karton znaša 30 €.
Rdeči karton - diskvalifikacija

4.2.6 Glavni sodnik je edini pristojen za diskvalifikacijo tekmovalca s tekmovanja. Ob
diskvalifikaciji se izda rdeči karton.
4.2.7 Rdeči karton s takojšnjo diskvalifikacijo tekmovalca s tekmovanja, brez
nadaljnjih sankcij, se izda za naslednje kršitve:
a) opazovanje smeri izven dovoljene cone za ogled v času veljave pravil izolacijske cone;
b) uporaba opreme, ki ni skladna z določili;
c) nedovoljena uporaba kakršne koli naprave za komunikacijo v izolacijski coni ali v območju,
kjer je to prepovedano;
d) pritožba na odločitev se obravnava v skladu s postopkom, navedenim v poglavju 6.13 in 7.13.

4.2.8 Rdeči karton s takojšnjo diskvalifikacijo tekmovalca s tekmovanja in še z enega
naslednjih uradnih tekmovanj se izda za naslednje kršitve:
Kršitve člana ekipe storjene znotraj tekmovalnega prostora
a) Zbiranje informacij o smeri, ki so izven obsega dovoljenega v okviru tekmovalnih pravil. V
izogib dvomom lahko tekmovalci v krogih tekmovanja, kjer ne veljajo pravila izolacije (se
tekmuje na "flash"), pred ali med plezanjem prejemajo informacije od ostalih članov ekipe, ki
so izven tekmovališča.
b) Zbiranje in/ali posredovanje informacij o vzponu drugim tekmovalcem v obsegu, ki presega
meje dovoljenega v okviru tekmovalnega pravilnika (vključno z, vendar ne omejeno na,
kršitvami členov 6.7.5 in 7.7.5 tega pravilnika).
c) Motenje ali oviranje katerega koli tekmovalca pred ali med vzponom.
d) Neupoštevanje navodil sodnikov, organizatorjev ali predstavnikov KŠP.
e) Neupoštevanje pravil oglaševanja na področju oblačil in opreme.
f) Nešportno obnašanje ali druge resnejše oblike motenja poteka tekmovanja.
g) Zlonamerno, nasilno obnašanje ali uporaba groženj, ki so uperjene proti predstavnikom KŠP,
organizatorjem, predstavnikom ekip (vključno s tekmovalci) ali proti kateri koli drugi osebi.
Kršitve izven tekmovalnega območja
h) Grobo nešportno obnašanje ali druge hujše oblike motenja poteka tekmovanja.
i) Zlonamerno, nasilno obnašanje ali uporaba groženj, ki so uperjene proti predstavnikom KŠP,
organizatorjem, predstavnikom ekip (vključno s tekmovalci) ali proti kateri koli drugi osebi.

Denarna kazen za rdeči karton znaša 60 €.
4.3 PREDSTAVNIKI EKIP
4.3.1 Predstavniki ekip imajo enak status kot tekmovalci in se obravnavajo temu
primerno.
4.3.2 Predstavnik ekipe, ki prejme rumen karton, v času trajanja tekmovanja nima
dostopa do nobenega prostora znotraj tekmovališča, ki je namenjen
predstavnikom ekip.
4.3.3 Izdaja:
a) dveh (2) rumenih kartonov predstavnikom ekipe na istem tekmovanju pomeni diskvalifikacijo
vodje ekipe iz tega tekmovanja;
b) treh (3) rumenih kartonov predstavnikom iste ekipe na istem tekmovanju pomeni še dodana
denarna kazen v višini rdečega kartona.
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4.4 DRUGE OSEBE
4.4.1 Glavni sodnik ima pooblastilo, da za katero koli osebo, ki ne upošteva pravil,
zahteva takojšnjo odstranitev iz tekmovališča in po potrebi prekine
tekmovanje, dokler se zahteva ne izvrši.

5 ANTIDOPING
Trenutno veljajo pravila v okviru Slovenske antidopinške organizacije (SLOADO – www.sloado.si).

6 TEŽAVNOSTNO PLEZANJE
6.1 STAROSTNE KATEGORIJE
6.1.1 Mlajše kategorije
a) Tekmovanje v mlajših kategorijah (cicibani/cicibanke in mlajši dečki/deklice) poteka v enem
krogu.
b) Vsaka kategorija pleza dve plezalni smeri, najprej vsi prvo, nato v istem vrstnem redu drugo
smer.
c) Demonstracija posamezne smeri je obvezna, tekmovalci plezajo "na flash".
d) Tekmovalci plezajo z varovanjem od zgoraj ("top rope").
e) v kolikor je po prvih dveh smereh več tekmovalcev na prvem mestu, si vsi prvo mesto delijo

6.1.2 Srednje in starejše kategorije (razen mladinci/mladinke)
a) Tekmovanje v srednjih kategorijah (starejši dečki/deklice in kadeti/kadetinje) in starejših
kategorijah (mladinci/mladinke in člani/članice) poteka v dveh krogih:
i) kvalifikacije in
ii) finale.
b) Vsaka kategorija pleza eno (1) kvalifikacijsko in eno (1) finalno smer na pogled.
c) Tekmovalci plezajo z varovanjem od spodaj.

6.1.3 Starejše kategorije – mladinci/mladinke
a) Tekmovanje v starejših kategorijah (za mladinci/mladinke ) poteka v enem krogu
b) Plezajo eno (1) smer na pogled.
c) Tekmovalci plezajo z varovanjem od spodaj.

6.2 PLEZALNE STENE
6.2.1 Plezalne stene in plezalni oprimki morajo biti skladni z veljavnimi standardi,
določenimi v poglavju 3.2.4.
6.2.2 Plezalna smer mora izpolnjevati predpisane zahteve po velikosti, glede na
kategorijo tekmovalcev.
a) Za starejše kategorije mora biti najmanj 2,5 m široka, 8 m visoka, 13 m dolga in 3 m previsna.
b) Za mlajše in srednje kategorije mora biti najmanj 2,5 m široka, 7 m visoka, 11 m dolga in 2,5
m (srednje) oz. 2 m (mlajše kategorije) previsna.
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c) KŠP lahko v primeru manjših odstopanj od navedenih dimenzij, zlasti ob nezadostnem številu
tekmovanj, odobri organizacijo tekmovanja tudi na takšnih plezalnih stenah, o čemer morajo
biti tekmovalci obveščeni v razpisu tekmovanja.
Postavitev smeri

6.2.3 V primeru, ko kvalifikacije potekajo v dveh kvalifikacijskih smereh in dveh
štartnih skupinah, morata biti obe smeri podobnega tipa in težavnosti.
6.2.4 Priporočljivo je, da postavljalec ali organizator tekmovanja po zaprtju
izolacijske cone za srednje in starejše kategorije na oglasno desko izobesi skico
smeri z označenimi višinami oprimkov. S tem se omogoči lažje razumevanje
dodeljenih višin tekmovalcem in uveljavljanje morebitnih pritožb.
6.3 VARNOST
6.3.1 Vsa tehnična oprema, ki se uporablja na tekmovanjih v težavnosti, mora
ustrezati veljavnim standardom, določenimi v poglavju 3.2.4.
6.3.2 Tekmovalec pleza vse smeri z varovanjem od spodaj (razen v mlajših
kategorijah, ki plezajo z varovanjem od zgoraj). Med vzponom vpenja vrv v
varovalne komplete. Plezalna vrv mora po pravilih ustrezati veljavnim
standardom za enojne vrvi. Sodnik smeri odloči, kako pogosto je potrebno
menjati vrv.
6.3.3 Vsaka smer je postavljena na način:
a) da ne vsebuje nevarnosti, da bi se med padcem tekmovalec poškodoval oz. oviral drugega
tekmovalca ali tretjo osebo;
b) da ne vsebuje skokov navzdol.

6.3.4 Sodnik smeri lahko po posvetu z glavnim postavljavcem in z dovoljenjem
glavnega sodnika sprejme naslednje odločitve:
a) plezalna vrv je predhodno vpeta v prvi (in, kjer se zdi potrebno, drugi) varovalni komplet;
b) z vidika zagotavljanja dodatne varnosti je ob vstopu vsake smeri pomočnik varovalca, ki skrbi
za varnost tekmovalca v začetnem delu smeri;
c) v vsakem primeru naj bo postavitev smeri, kjer je to seveda mogoče, takšna, da so takšni
dodatni varnostni ukrepi nepotrebni.
Varovalne točke

6.3.5 Vsaka varovalna točka (vključno z zadnjo) je opremljena s kompletom, ki
vsebuje:
a) ustrezno zaprto in certificirano vponko z matico ("majon rapid");
b) neprekinjeno prešito zanko primerne dolžine (kot določi glavni postavljavec);
c) vponko, v katero lahko plezalec med plezanjem vpne vrv; vponka mora biti obrnjena tako, da
zmanjšuje možnost prečne obremenitve.
Pri plezanju z varovanjem od zgoraj mora biti vrv na vrhu vpeta na dveh mestih, z vponko z
matico, in sicer tako, da je preprečeno krotovičenje vrvi.
Vponka z matico je lahko vpeta v najlonski trak, ki je z veznim členom vpet v svedrovec.
Tekmovalci se lahko navezujejo na pas z dvema vponkama z varovalno matico.

6.3.6 Izrecno je prepovedana uporaba sledečih metod:
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a) vsakršno skrajševanje ali prilagajanje dolžine zank z uporabo vozlov;
b) vsakršno verižno podaljševanje kompletov;
c) vsakršna uporaba vrvi ali neprešitih trakov, povezanih z vozlom.
Osebna oprema

6.3.7 Vsak tekmovalec mora imeti na sebi plezalni pas. Glavni sodnik tekmovalcu
prepove nastop, če upravičeno meni, da njegov pas ni varen.
6.3.8 Plezalna vrv je navezana na plezalni pas tekmovalca z osmico, ki je dodatno
zavarovana z varovalnim vozlom.
6.3.9 Tekmovalcem v času ogleda in v času plezanja ni dovoljeno posedovati ali
uporabljati kakršne koli naprave za predvajanje zvoka.
Varnostni pregledi

6.3.10 Z namenom zagotavljanja varnosti glavni sodnik, sodnik smeri in glavni
postavljavec pred začetkom vsakega kroga tekmovanja preverijo vsako smer.
6.3.11 Glavni sodnik potrdi, da vsi varovalni pripomočki, ki se jih uporablja v času
tekmovanja, ustrezajo zahtevam iz člena 6.3.13.
6.3.12 Pred začetkom vzpona varovalec preveri:
a) da je pas tekmovalca ustrezno zapet;
b) da je plezalna vrv navezana na plezalni pas tekmovalca na način, ki ga določa odstavek 6.3.8;
c) da je plezalna vrv premetana in razporejena na način, ki omogoča takojšno in ustrezno
uporabo.
Varovanje

6.3.13 Varovalec varuje s tal, po možnosti mu pomaga še ena oseba. Varovalec ne
sme uporabljati samozateznega varovala ter ves čas pozorno spremlja vzpon
tekmovalca, pri čemer pazi, da:
a) s prenapeto ali preohlapno vrvjo na noben način ne ovira gibanja tekmovalca;
b) ne ovira tekmovalca pri vpenjanju vrvi v varovalno točko; v primeru, da tekmovalcu vrvi ne
uspe vpeti v varovalno točko, varovalec nemudoma pobere prevelik lok vrvi;
c) padec zaustavi na dinamičen in varen način;
d) prepreči prevelik padec tekmovalca;
e) padajoči tekmovalec pri zaustavljanju padca ni izpostavljen kakršni koli nevarnosti poškodb
ob stiku z robovi ali drugimi deli stene.

6.3.14 Varovalec mora ves čas imeti dovolj ohlapno vrv. Vsako zategovanje vrvi se
lahko šteje kot nedovoljena pomoč ali oviranje tekmovalca. V tem primeru
sodnik smeri razglasi tehnični incident.
6.3.15 Varovalci, ki jih določi organizator, morajo biti usposobljeni za varovanje na
način, ki se zahteva za tekmovanja v težavnosti. Sodnik smeri je pristojen, da
od organizatorja zahteva zamenjavo kateregakoli varovalca v katerikoli fazi
tekmovanja. V primeru zamenjave zamenjani varovalec ne sme več sodelovati
pri varovanju tekmovalcev na tem tekmovanju.
6.3.16 Ko tekmovalec vpne vrv v zadnji komplet oz. ko pade, ga varujoči varno spusti
na tla, pri čemer pazi, da tekmovalec ne pride v stik z nobeno oviro na tleh.
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6.3.17 V času, ko se tekmovalec odvezuje z vrvi, varovalec čim hitreje potegne vrv iz
sistema, brez nepotrebnega nihanja kompletov. Varovalec zagotovi, da
tekmovalec v čim krajšem času zapusti plezalno območje.
6.4 DOLOČANJE VIŠINE IN MERJENJE ČASA
6.4.1 Sestava sodniške ekipe, ki sodi posamezno smer:
a) v kvalifikacijskem in finalnem krogu: najmanj en sodnik smeri z veljavno licenco.
Določanje višine oz. vrednosti vzpona

6.4.2 V vsaki smeri se višina vzpona tekmovalca vrednoti po naslednjem sistemu:
a) uspešno opravljen vzpon tekmovalca, v skladu s členom 6.9.2, se točkuje kot vrh smeri
("VRH");
b) tekmovalcu, ki je vzpon zaključil s padcem oz. je moral svoj vzpon prekiniti, se določi kot
rezultat višina najvišjega oprimka, ki ga je držal oz. uporabil v smeri skladno s členi od 6.4.3
do 6.4.5.

6.4.3 Pravila določanja višine:
a) Vsakemu oprimku se določi višina bodisi:
i) pred začetkom kroga tekmovanja s strani glavnega postavljavca ali
ii) med tekmovanjem po smiselni uporabi tekmovalca za napredovanje;
iii) in je zapisana na skici smeri, ki jo uporabljajo sodniki smeri; oprimki so oštevilčeni
zaporedno vzdolž linije smeri, kot je določil glavni postavljavec.
b) Upoštevajo se samo oprimki, ki jih tekmovalec uporabi z rokami.
c) Upoštevajo se le deli struktur, ki so uporabni za plezanje.
Opomba: V primeru, da se tekmovalec dotakne dela, na katerem ni oprimkov (kot je določil glavni
postavljavec), potem se ta točka tekmovalcu ne prizna kot dosežena višina.

6.4.4 Pravila določanja višine:
a) "Zadržan" oprimek: tekmovalec je zadržal oprimek, ko je s prijemom oprimka dosegel
stabilen in kontroliran položaj. Plezalcu, ki je oprimek zadržal, se določi višina, ki je za ta
oprimek določena na skici smeri.
b) "Uporabljen" oprimek (+): oprimek, s katerega je plezalec naredil kontroliran gib z namenom
napredovanja v smeri, se šteje kot "uporabljen" oprimek. Plezalcu se v tem primeru prizna
višina, ki je za ta oprimek določena na skici smeri, z dodanim znakom +. Dosežena višina
"uporabljenega" oprimka je višja kot višina "zadržanega" oprimka.
Opomba: Kontroliran gib lahko plezalec izvede bodisi statično ali dinamično. Običajno se
odraža z:
i)
ii)

večjo pozitivno spremembo težišča tekmovalca;
premikom vsaj ene roke z namenom, da bi plezalec dosegel bodisi (a) naslednji oprimek
v smeri ali (b) kateri koli naslednji oprimek v smeri, ki ga je z napredovanjem z istega
oprimka kontrolirano zadržal drug tekmovalec.

Opomba: V skladu s členom 6.9.5 se višina + ne dodeli za napredovanje plezalca, ki se je
premaknil v nedovoljen položaj.

6.4.5 Se ne uporablja.
Merjenje časa

6.4.6 Čas plezanja vsakega tekmovalca se meri od vstopa v smer do zaključka vzpona
tekmovalca v smeri.
22 od 60

6.4.7 Čas plezanja vsakega tekmovalca se meri z ročnim elektronskim merilnikom z
digitalnim zapisom (štoparica).
6.4.8 Funkcijo uradnega časomerilca posamezne smeri lahko opravlja tudi sodnik
smeri, ki beleži čas tekmovalca. Vsak časomerilec opravlja nalogo samostojno,
zabeleženih časov ne deli ter o njih ne razpravlja z drugimi osebami. Zabeleženi
časi se zaokrožujejo na sekundo navzdol, razen v primeru, ko se zabeleženi čas
že ustavi na sekundo točno.
6.4.9 Čas plezanja posameznega tekmovalca se beleži kot čas:
a) med vstopom tekmovalca v smer v skladu s členom 6.9.1 in
b) ko je tekmovalec bodisi:
i) vpel zadnji komplet v smeri v skladu s členom 6.9.2 ali
ii) padel.
c) v vsakem primeru, razen, če se beleženi čas ustavi na sekundo točno, se čas zaokroži na
sekundo navzdol.

6.5 KVOTA ZA FINALE
6.5.1 V mlajših kategorijah kvote ni in se uporabi člen 6.1.1.
6.5.2 Ni uporabljen.
6.5.3 V srednjih in starejših kategorijah je plavajoča kvota za finale 7/8/9, kar
pomeni, da se v finale uvrstijo vsi tekmovalci (tekmovalke), ki so dosegli eno
od prvih 7 mest, pa tudi toliko tistih, ki so dosegli eno od prvih 8 mest, da
skupno število tekmovalcev ne presega 9 mest.
6.5.4 Za vsako uvrstitev tujca v kvoto finalistov, se le-ta poveča za enega tekmovalca
državljana Republike Slovenije.
6.6 ŠTARTNA LISTA
Štartne liste so objavljene na spletni strani KŠP večer pred tekmovanjem, 45 minut pred
začetkom tekmovanja morajo biti dane na vpogled v izolacijski coni in na mestu tekmovanja.
Mlajše, srednje in starejše kategorije
a) Žrebanje štartne liste za kvalifikacije se opravi po metodi naključnega izbora.
b) Izjema od navedenega je deset najboljših tekmovalcev v absolutni konkurenci, ki nastopijo
pred vsemi ostalimi.
c) Na prvi tekmi prvenstva je to prvih deset tekmovalcev iz skupnega vrstnega reda preteklega
leta, na naslednjih tekmah pa prvih deset v trenutnem vrstnem redu.

Kvalifikacije srednjih in starejših kategorij v primeru dveh kvalifikacijskih smeri

6.6.1 Če kvalifikacijski krog poteka v dveh štartnih skupinah ("na flash"), se
tekmovalce razporedi v posamezno štartno skupino kot sledi:
a) Prvič, vsak tekmovalec, ki je na dan tekmovanja uvrščen v skupnem seštevku DP, se razporedi
v štartno skupino, kot prikazuje primer:
Trenutna uvrstitev iz skupnega vrstnega reda DP
Štartna skupina A

Štartna skupina B
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1.
4.
5.
8.
9.
itd.

2.
3.
6.
7.
10.
itd.

b) Drugič, vsak neuvrščeni tekmovalec se razdeli v eno od obeh štartnih skupin naključno, tako
da je v vsaki od štartnih skupin enako ali skoraj enako število tekmovalcev.

6.6.2 V kvalifikacijskem krogu je v vsaki štartni skupini sledeči vrstni red:
a) vrstni red v prvi kvalifikacijski smeri je naključen;
b) vrstni red v drugi kvalifikacijski smeri je enak kot v prvi smeri s 50% prerazporeditvijo.
Primer: Če je v kategoriji 21 tekmovalcev, potem tisti, ki začne kot 1. v smeri A, začne v smeri B
kot 11.
Finale

6.6.3 Štartni vrstni red finalnega kroga je obraten od uvrstitev v prejšnjem krogu, t.j.
najvišje uvrščeni tekmovalec nastopi kot zadnji. Če so tekmovalci v prejšnjem
krogu dosegli enak rezultat, štartajo v naslednjem vrstnem redu:

V primeru enakih rezultatov se vrstni red na deljenih mestih določi po
štartnih številkah.
6.6.4 V starejših kategorijah velja naslednja izjema: v primeru, da v kvalifikacijah
(predtekmovanju) polovica ali več finalistov doseže vrh smeri (oziroma si deli
prvo mesto), se štartna lista finala določi glede na trenutno razvrstitev v
skupnem vrstnem redu državnega prvenstva, tako da plezajo po vrstnem redu
od nižje k višje uvrščenemu.
6.7 POTEK TEKMOVANJA
Splošno

6.7.1 Kadar se zaporedni krogi težavnostnega plezanja odvijejo na isti dan, mora
preteči med tem, ko zadnji tekmovalec zaključi prvi krog in zaprtjem izolacijske
cone za naslednji krog, najmanj 15 minut.
Izolacijska pravila

6.7.2 Izolacijska cona se mora odpreti najkasneje eno uro (za starejše kategorije eno
uro in pol) pred začetkom (kvalifikacij oz. finala), zapre pa se pol ure pred
začetkom tekmovanja.
6.7.3 Po zaprtju izolacijske cone morajo tekmovalci in/ali predstavniki ekip ostati v
izolacijski coni, razen če prejmejo drugačna navodila. Na tekmovanju lahko
nastopijo le tekmovalci, ki so pravočasno prišli v izolacijsko cono.
Opomba: Tekmovalci/predstavniki ekip ali druge osebe, ki jim glavni sodnik
dovoli vstop v izolacijsko cono, lahko izolacijsko cono zapustijo kadar koli,
vendar se vanjo ne smejo vrniti po njenem zaprtju in morajo zapustiti
tekmovalno območje, razen če jim glavni sodnik izrecno dovoli, da ostanejo.
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Opomba: V primeru zamude v izolacijsko cono zaradi opravičljivega razloga lahko glavni
sodnik tekmovalcu odobri vstop v izolacijsko cono in nastop na tekmovanju.

6.7.4 Pri mlajših kategorijah, ki plezajo "na flash" se izolacijska cona ne zapre in se
uporablja za ogrevanje.
6.7.5 V času veljave izolacijskih pravil, tekmovalci ne smejo imeti na voljo nobenih
drugih informacij o smereh, razen kar so videli v času uradnega ogleda ali kar
jim sporoči glavni sodnik oz. sodniki. Vsak tekmovalec je sam odgovoren, da se
v celoti seznani z vsemi navodili glede smeri. V izogib dvomu:
a) tekmovalcem v času, ko so v tekmovalnem območju, ni dovoljeno pridobivati informacij s
strani katere koli osebe izven tekmovalnega območja razen, če to izrecno dovoli glavni
sodnik;
b) tekmovalci, ki so svoj(e) vzpon(e) opravili in ki iz katerega koli razloga ostanejo v
tekmovalnem območju, ne smejo podati nobenih informacij glede smeri kateremu koli
tekmovalcu, ki še ni opravil svojega vzpona.

6.7.6 Ob neupoštevanju izolacijskih pravil, kadar so le-ta v veljavi, se sprožijo
disciplinski postopki v skladu s poglavjem 4 (Disciplinski postopki).
Priprave pred plezanjem

6.7.7 Ko tekmovalec prejme uradno navodilo, da naj zapusti izolacijsko cono/prostor
za ogrevanje in se odpravi v tranzitno cono, ga ne sme spremljati nihče drug
razen pooblaščena uradna oseba.
6.7.8 Tekmovalec po prihodu v tranzitno cono opravi še zadnje priprave na svoj
vzpon, kot na primer obuje plezalne čevlje, se naveže na vrv in drugo, kar
spada pod tovrstno tekmovanje.
6.7.9 Ko tekmovalec prejme navodilo za vstop v tekmovališče, mora biti pripravljen,
da zapusti tranzitno cono. Za vsako neupravičeno zavlačevanje lahko prejme
rumeni karton. Vsaka nadaljnja zamuda pomeni diskvalifikacijo v skladu s
četrtim (4) poglavjem (Disciplinski postopki).
Čiščenje

6.7.10 Oprimke v vsaki smeri se čisti tako pogosto, kot odredi glavni sodnik po
posvetu z glavnim postavljavcem. Čiščenje mora biti razporejeno enakomerno
skozi celoten krog. Pogostost in trajanje čiščenja se napove in navede na
štartni listi, ki je objavljena v izolacijski coni. Tekmovalci ne smejo med svojim
vzponom čistiti nobenega oprimka v smeri.
Kvalifikacije

6.7.12 Razen v primeru ponovnih vzponov, ki so posledica pritožbe ali tehničnega
incidenta, ima vsak tekmovalec na voljo en (1) vzpon v smeri.
6.7.13 V kvalifikacijah (srednje in starejše kategorije) in prvem krogu tekmovanja
(mlajše kategorije) imajo tekmovalci na voljo šest (6) minut za plezanje smeri.
6.7.14 Štartni vrstni red za kvalifikacijske smeri se uporabi skladno s členom 6.6.
Finale

6.7.15 Finalni krog se v vsaki kategoriji odvije v eni (1) smeri.
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6.7.16 Razen v primeru ponovnega nastopa tekmovalca, ki je posledica pritožbe ali
tehničnega incidenta, ko ima tekmovalec v finalnem krogu na voljo še en (1)
poskus v smeri v svoji kategoriji.
6.7.17 V finalnem krogu imajo tekmovalci na voljo šest (6) minut za plezanje smeri.
6.7.18 Vrstni red v finalnem krogu se določi po sistemu, ki ga navaja člen 6.6.
6.7.19 V finalnem krogu lahko obe kategoriji tekmujeta izmenjaje.
6.7.20 Finalni krog:
a) pred finalnim krogom je predstavitev tekmovalcev, ki imajo pravico do nastopa v tem krogu;
b) je organiziran tako, da načrtovan štartni čas zadnjega tekmovalca v vsaki kategoriji ne bo več
kot 90 minut po načrtovanem štartnem času prvega tekmovalca v isti kategoriji.

6.8 POSTOPEK OGLEDA
Splošno

6.8.1 Vsak tekmovalec ima od trenutka, ko zapusti tranzitno cono na voljo štirideset
(40) sekund za zadnji ogled. Čas za zadnji ogled ni del časa, ki ga ima
tekmovalec na voljo za plezanje smeri, ampak je dodatni čas. Velja za vse kroge
tekmovanja. Če tekmovalec po zaključku tega zadnjega ogleda ne prične
svojega vzpona, dobi navodilo, naj nemudoma vstopi v smer. Vsaka nadaljnja
zamuda lahko sproži disciplinske postopke v skladu s četrtim (4) poglavjem
(Disciplinski postopki).
Kvalifikacije in finale

6.8.2 Skupen ogled se prične neposredno pred pričetkom kroga. Trajanje ogleda
določi glavni sodnik po posvetu z glavnim postavljavcem in ne sme presegati
šest (6) minut za vsako smer.
6.8.3 Predstavnikom ekip ni dovoljeno spremljati tekmovalcev na ogledu. Vsi
tekmovalci morajo v času, ko se nahajajo v prostoru za ogled, upoštevati
izolacijska pravila. Tekmovalci morajo v času ogleda ostati v prostoru,
označenem za ogled. Tekmovalci ne smejo plezati po plezalni steni ali stati na
kateri koli opremi ali pohištvu. Za pojasnila se lahko obrnejo zgolj na sodnike.
6.8.4 Tekmovalci se lahko dotaknejo prvega oprimka/prvih oprimkov, pri tem pa
morajo ostati z obema nogama na tleh. Tekmovalci lahko za ogled smeri
uporabljajo daljnogled in si naredijo skice z roko ter zapiske. Druga oprema za
ogled ali snemanje ni dovoljena.
6.8.5 Ob koncu ogleda se morajo tekmovalci nemudoma vrniti v izolacijsko cono,
prvih nekaj tekmovalcev na štartni listi pa po navodilu sodnika v tranzitno
cono. Za vsako neupravičeno zamudo lahko tekmovalec prejme rumeni karton;
vsaka nadaljnja zamuda pa pomeni diskvalifikacijo v skladu s četrtim (4)
poglavjem (Disciplinski postopki).
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6.9 POTEK PLEZANJA
Štart

6.9.1 Kot začetek vzpona se šteje, ko tekmovalec s celim telesom zapusti tla. Takrat
začne teči tudi čas plezanja.
Opravljen vzpon

6.9.2 Tekmovalec je uspešno opravil vzpon, če je smer preplezal v skladu s temi
pravili in če je vpel vrv v vponko na zadnjem kompletu smeri v okviru
dovoljenega časa, ki je opredeljen v 6.7.13 in 6.7.17 členu.
Pri plezanju z varovanjem od zgoraj tekmovalec uspešno končna vzpon, ko z obema rokama
zadrži zadnji oprimek v smeri, ki mora biti označen.

6.9.3 Med vzponom:
a) mora tekmovalec vpenjati komplete v zaporedju;
Opomba: Prvi komplet je dovoljeno vpeti s tal.
b) Opomba: Tekmovalec sme izpeti in ponovno vpeti zadnjo vpeto vponko.
c) Tekmovalec mora biti ves čas plezanja v dovoljenem položaju. Skladno s členom členom 6.9.4
tekmovalec ni v dovoljenem položaju, če ni vpel prvega nevpetega kompleta in se je
premaknil višje ali dlje od zadnjega oprimka :
i) s katerega je drug tekmovalec v isti kategoriji/starostni skupini prikazal, da je mogoče
vpeti nevpeti komplet, ali,
ii) za katerega glavni postavljalec meni, da je zadnji oprimek, s katerega je še mogoče
vpeti nevpeti komplet.
d) Če so pri plezanju z varovanjem od zgoraj zaradi previsnosti v smeri vpeti posamezni
kompleti, jih mora tekmovalec izpeti najkasneje iz označenega oprimka.

6.9.4 Glavni sodnik lahko določi, da je potrebno enega ali več kompletov vpeti z
določenega oprimka ali prej. V tem primeru se to sporoči vsem tekmovalcem
pred začetkom kroga. Te oprimke in komplete se jasno označi, po možnosti z
modrim križcem in tekmovalci so nanje opozorjeni med ogledom smeri.
6.9.5 Noben gib tekmovalca nad dovoljenim položajem za vpenjanje ne prinese višje
dosežene višine.
6.9.6 Če tekmovalec vpne vrv v vponko, kot je opisano v členu 6.9.3 a, vendar je
prišlo do "Z-vpenjanja", mora tekmovalec Z-vpenjanje popraviti. Tekmovalec
lahko izpne in ponovno vpne (če je potrebno s plezanjem navzdol) katero koli
od obeh vponk. Po popravku morajo biti vpete vse varovalne točke.
6.9.7 Sodnik smeri lahko zahteva prekinitev tekmovalčevega vzpona, če presodi, da
bi bilo nadaljevanje vzpona nevarno.
6.9.8 Tekmovalec lahko kadar koli med svojim vzponom vpraša, koliko časa še ima
na voljo za plezanje in sodnik smeri ga mora nemudoma obvestiti ali naročiti,
da se tekmovalca obvesti o preostalem času. Po preteku dovoljenega časa za
plezanje, sodnik smeri zahteva, ali naroči nekomu drugemu, naj od tekmovalca
zahteva, da preneha s plezanjem. Tekmovalcu, ki ne upošteva navodila sodnika
smeri, se lahko izreče disciplinski ukrep v skladu s poglavjem 4 (Disciplinski
postopki).
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6.9.9 Vzpon tekmovalca se šteje za neuspešnega, če tekmovalec:
a) pade;
b) preseže čas, določen za plezanje smeri;
c) uporabi kateri koli del stene, oprimek ali strukture, označene z nepretrganim in jasno vidnim
črnim lepilnim trakom (ali druge barve, če tako zahteva glavni sodnik);
d) se z rokami oprime kakršnih koli lukenj, ki so namenjene namestitvi oprimkov (na plezalni
steni in volumnih), z izjemo lukenj na oprimkih, pritrjenih z vijakom;
e) uporablja reklamno ali informacijsko tablico, ki je pritrjena na steno ali kateri koli del takega
materiala;
f) za plezanje uporablja stranske ali zgornje robove stene;
g) za plezanje uporablja ušesa varovalnih točk (vključno z njihovimi vijaki) ali komplete;
h) ne vpne kompleta v skladu s pravili;
i) se s katerim koli delom telesa dotakne tal po začetku vzpona ali
j) uporablja kakršen koli tehnični pripomoček.

6.9.10 Vsaka kršitev:
a) 6.9.3. člena;
b) 6.9.4. člena;
c) 6.9.9. člena od b do j;
pomeni prekinitev vzpona tekmovalca. Tekmovalcu, ki ne upošteva navodila sodnika smeri, da
mora vzpon prekiniti, se lahko izreče disciplinski ukrep v skladu s četrtim (4) poglavjem
(Disciplinski postopki).

6.10 UVRSTITVE PO VSAKEM KROGU
Splošno

6.10.1 V vsaki smeri se vsakega tekmovalca, razvrsti na podlagi naslednjih kriterijev:
a) najprej vsi tekmovalci, ki so dosegli "VRH" v skladu s členom 6.4.2 a;
b) sledijo vsi tekmovalci, ki so padli, ali je bil njihov vzpon prekinjen v skladu s 6.9.10 členom, v
padajočem vrstnem redu glede na doseženo višino v skladu s 6.4.3 in 6.4.4 členom.

6.10.2 Če tekmovalec, ki je upravičen do nastopa v finalu, ne štarta:
a) bo v tem krogu uvrščen na zadnje mesto.

6.10.3 Če so tekmovalci po izračunu uvrstitev iz 6.10.1 in 6.10.2 člena izenačeni, se za
razvrstitev tekmovalcev upošteva razvrstitev iz predhodnih krogov.
Opomba: Če so bili tekmovalci v kvalifikacijskem krogu razporejeni v dve štartni skupini, se v
primeru izenačenih rezultatov razvrstitev iz prejšnjih krogov ne upošteva.

6.10.4 Če so po upoštevanju rezultatov prejšnjih krogov, kot je opisano v 6.10.3
členu, tekmovalci še vedno izenačeni:
a) Če se deljena mesta po vzponu finalne smeri nanašajo na deljeno prvo, drugo ali tretje
mesto, se mesta takih tekmovalcev določijo s pomočjo posameznikovega časa plezanja (krajši
časi so boljši).
Opomba: Če so zabeleženi časi katerih koli/vseh izenačenih tekmovalcev enaki, potem bodo ti
tekmovalci uvrščeni na isto mesto.
b) Če se izenačenje nanaša na katere koli druge tekmovalce, bodo taki tekmovalci uvrščeni na
isto mesto.
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Uvrstitev pri plezanju dveh smeri
Kjer tekmovanje enega kroga poteka v dveh smereh (mlajše kategorije), glede na uvrstitev točkujemo
vsako posamezno smer.

6.10.5 Tekmovalec za vsako preplezano smer dobi točke za uvrstitev (R1 in R2).
a) kjer je tekmovalec edini uvrščeni na posamezno mesto, je število točk za uvrstitev enako
mestu, ki ga je dosegel (primer: za samostojno 1. mesto: 1 točka, za samostojno 6. mesto: 6
točk);
b) kjer si dva ali več tekmovalcev delijo posamezno mesto, je število točk za uvrstitev enako
povprečju uvrstitev deljenih mest:
Primer: 6 tekmovalcev si deli prvo mesto: točke za uvrstitev, ki jih prejme vsak od njih, se
izračunajo (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 6 = 21 / 6 = 3,50
Primer: 4 tekmovalci si delijo drugo mesto: točke, ki jih prejme vsak od njih, se izračunajo (2 +
3 + 4 + 5) / 4 = 14 / 4 = 3,50

6.10.6 Skupno število točk (ST) se določi na podlagi formule, ki vključuje točke za
uvrstitev pridobljene v obeh smereh na naslednji način:
Z besedo: skupno število točk po dveh smereh je kvadratni koren produkta točk za uvrstitev v
prvi in drugi smeri.
ST = Skupne točke
R1 = Točke za uvrstitev v prvi smeri, v skladu s členom 6.10.5
R2 = Točke za uvrstitev v drugi smeri, v skladu s členom 6.10.5

6.10.7 Pri prikazovanju uradnih rezultatov izračunov točk v tem členu se uporablja
zaokrožanje na dve (2) decimalni mesti.
6.10.8 Če se kvalifikacije odvijajo v dveh smereh z dvema štartnima skupinama, se
skupni rezultat določi z združitvijo uvrstitev vsake štartne skupine, pri tem pa si
tekmovalci z enakim dosežkom delijo mesto.
Primer: Tekmovalca, ki sta uvrščena na 1. mesto v štartni skupini A in štartni skupini B, bosta
v skupnem seštevku kvalifikacijskega kroga oba uvrščena na 1. mesto.

6.11 TEHNIČNI INCIDENTI
Opredelitev

6.11.1 Tehnični incident je opredeljen kot dogodek, katerega posledica je slabši
položaj ali nepoštena prednost tekmovalca, ki pa ni posledica dejanja
tekmovalca. Tehnični incident lahko vključuje:
a) zlom ali zasuk oprimka;
b) nepravilno nameščen komplet ali vponka;
c) napeta vrv, ki bodisi pomaga tekmovalcu ali ga ovira.

6.11.2 Sodnik smeri potrdi ali zavrne primer tehničnega incidenta po posvetu z
glavnim postavljavcem.
Postopek, ki sledi tehničnemu incidentu

6.11.3 Na splošno se tehnični incident obravnava kot sledi:
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a) Če je tekmovalec zaradi tehničnega incidenta v nedovoljenem položaju, se njegov vzpon
prekine. Sodnik smeri se mora nemudoma odločiti, če bo dosodil tehnični incident in dovolil
tekmovalcu ponovni vzpon.
b) Če je tekmovalec še vedno v dovoljenem položaju:
i) In se sodnik smeri odloči, da gre za tehnični incident, se lahko tekmovalec odloči, da
vzpon nadaljuje ali preneha s plezanjem. V primeru, da se tekmovalec odloči, da bo
nadaljeval s plezanjem, kasneje ne more uveljavljati tehničnega incidenta in pritožba v
zvezi s tehničnim incidentom ni dovoljena.
ii) In tekmovalec meni, da gre za tehnični incident, mora opredeliti naravo tehničnega
incidenta in lahko, če se sodnik smeri strinja, nadaljuje ali preneha s plezanjem. Če se
tekmovalec odloči, da nadaljuje s plezanjem, kasneje ne more uveljavljati tehničnega
incidenta in pritožba v zvezi s tehničnim incidentom ni dovoljena.

6.11.4 Tekmovalca, ki je padel in trdi, da je padec povzročil tehnični incident, se
nemudoma pospremi v posebno cono, kjer počaka na odločitev sodnika o
tehničnem incidentu in če je le-ta potrjen, tam ostane še preostanek
dovoljenega časa, da se tekmovalec odpočije in pripravi na ponovni nastop.
Medtem, ko je v posebni coni, tekmovalec ne sme komunicirati z nobenim,
razen s sodniki in predstavniki organizatorja.
6.11.5 Kadar:
a) tekmovalec preneha plezati ali je njegov vzpon prekinjen v okoliščinah, opisanih v 6.11.3
členu, ali
b) je potrjen tehnični incident v okoliščinah, opisanih v 6.11.4 členu,
potem je takemu tekmovalcu dovoljen ponoven vzpon po času za počitek in pripravo na
ponoven nastop. Dovoljeni čas za počitek traja približno eno (1) minuto za vsak oprimek,
uporabljen pred tehničnim incidentom, vendar ne daljšim od dvajset (20) minut.

6.11.6 Glavni sodnik na podlagi časa za počitek, ki ga je tekmovalec zahteval v okviru
najdaljšega dovoljenega časa, odloči o tem, kam na štartno listo bo uvrščen
ponovni vzpon tekmovalca. Vsi tekmovalci, ki jih prerazporeditev zadeva,
morajo biti o njej obveščeni.
6.11.7 Če je, ali bi bil, ponoven vzpon uvrščen za zadnjim tekmovalcem v katerem koli
krogu tekmovanja in je tekmovalec, ki se mu je pripetil tehnični incident,
uvrščen na prvo mesto v tem krogu, potem tekmovalec ne bo imel pravice do
ponovitve vzpona.
Vpliv na rezultate

6.11.8 Kadar (se) po tehničnem incidentu tekmovalec, ki je bil udeležen v tehničnem
incidentu:
a) odloči nadaljevati svoj vzpon v okoliščinah, opisanih v 6.11.3 členu, obvelja rezultat iz tega
vzpona;
b) dobi možnost ponovitve vzpona v skladu s 6.11.5 členom, se šteje boljši rezultat, ki ga je
tekmovalec dosegel bodisi v prvem ali drugem vzponu.

6.12 UPORABA VIDEO POSNETKOV
6.12.1 Vzponi vseh tekmovalcev se uradno posnamejo.
6.12.2 Uradni posnetek je posnet z uporabo:
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a) Vsi tekmovalni krogi: najmanj ene (1) video kamere za vsako smer, ki bodo lahko sledile
vzponu tekmovalca v smeri od vstopa do vrha smeri.

6.12.3 Pred začetkom kroga poda sodnik smeri snemalcem navodila glede primernih
tehnik in postopkov. Položaj video kamer določi glavni sodnik po posvetu s
sodnikom smeri.
Opomba: Posebna pozornost je namenjena temu, da se snemalcev ne moti pri izvajanju
njihovih nalog in nihče ne sme zastreti pogleda kamere.

6.12.4 Za namene sojenja in pregled katerega koli incidenta mora biti na voljo zaslon
za predvajanje, povezan z video sistemom. Zaslon za predvajanje mora biti
nameščen tako, da lahko sodniki gledajo uradne video posnetke in
obravnavajo kateri koli incident, brez da bi katera koli nepooblaščena oseba
posnetek videla oz. slišala ali motila njihove obravnave incidenta, a vseeno
dovolj blizu sodniške mize.
6.12.5 Uradne posnetke lahko uporabljajo sodniki smeri za potrditev odločitve glede
"zadržanega/uporabljenega" oprimka za določanje višine in uvrstitve
tekmovalcev ob koncu vsakega kroga.
6.12.6 Če sodnik smeri meni, da je pred sodniško odločitvijo potrebno pregledati
uradni posnetek vzpona tekmovalca, bo tekmovalcu dovolil dokončati njegov
vzpon v skladu s pravili. Po zaključku vzpona sodnik smeri tekmovalca obvesti,
da bo za potrditev njegovega rezultata potrebno pregledati uradni posnetek.
Potrditev je potrebno podati čim prej.
6.12.7 Pri sodniških odločitvah (vključno s pritožbami) se ne upošteva noben drug
video dokaz razen naslednjih:
a) uradni video posnetki in
b) kateri koli uradni prenos, na primer "prenos v živo", če tako odloči glavni sodnik.

6.12.8 Po koncu vsakega kroga se kopije uradnih posnetkov dostavi glavnemu
sodniku, če le-ta tako zahteva.
6.13 PRITOŽBE
Splošno

6.13.1 Vse pritožbe in uradni odgovori na pritožbe morajo biti podani v slovenskem
jeziku:
a) samo v pisni obliki z navedbo razloga;
b) podpisane s strani predstavnika zadevne ekipe; če taka oseba ni prijavljena, pa jo mora
podpisati zadevni tekmovalec.

6.13.2 Z izjemo pritožb iz 6.13.3 člena se pritožbo sprejme samo, če je poravnana
uradna taksa za pritožbo. Takso za pritožbo je potrebno plačati v skladu s
seznamom taks, ki ga vsako leto objavi KŠP. Če je pritožbi ugodeno, se taksa za
pritožbo vrne. Če je pritožba zavrnjena, se takse za pritožbo ne vrne.
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Opomba: taksa se vrne tudi v primeru, da je bila prit ožba formalno vložena in
taksa plačana, pa naknadno sodnik pritožbe ni sprejel, ker se ni nanašala na
določen člen v pravilniku.
Pritožbe glede varnosti

6.13.3 Pritožba glede varnosti se lahko poda, če so trenerji vsaj treh različnih ekip
mnenja, da je varnost resno ogrožena. Pritožba mora biti v pisni obliki in
podpisana s strani trenerjev. Glavni sodnik bo zadevo obravnaval in po potrebi
ustrezno ukrepal.
Pritožbeni postopek

6.13.4 Pritožba glede prekinitve vzpona ali pritožba, ki zahteva prekinitev
tekmovalčevega vzpona, mora biti podana nemudoma in najkasneje pred
začetkom vzpona naslednjega tekmovalca. Kadar je taka pritožba podana, se
tekmovalca, ki ga pritožba zadeva, obravnava, kot da je prišlo do tehničnega
incidenta, pri tem pa se upoštevajo členi od 6.11.5 do 6.11.8.
6.13.5 Vsaka pritožba glede dosojene višine tekmovalca mora biti podana glavnemu
sodniku v pisni obliki:
a) vsaka pritožba v kvalifikacijskem krogu, v roku petih (5) minut od objave uradnih rezultatov
kroga in
b) vsaka pritožba v finalnem krogu nemudoma po objavi neuradnega rezultata zadevnega
tekmovalca.
Opomba: Kadar je podana pritožba glede določene višine tekmovalca v zvezi z določenim
oprimkom, pritožbena žirija zavoljo doslednosti pregleda rezultate vseh tekmovalcev, ki jim je
bila določena višina na podlagi zadržanja ali uporabe tega oprimka.

6.13.6 Ob prejemu pritožbe se glavni sodnik nanjo odzove takoj, ko je mogoče,
najkasneje takoj po zaključku kroga tekmovanja.
Če se pritožba nanaša na uradne rezultate, glavni sodnik zagotovi, da se izda obvestilo, da je
bila glede uradnih rezultatov vložena pritožba, ki navaja, glede katerih rezultatov je pritožba
vložena.

6.13.7 Glavni sodnik mora vsako pritožbo rešiti in za dosego tega cilja uporabi vso
osebje in vsa sredstva, ki so na voljo.
6.13.8 Če so dokazi glede katere koli pritožbe nezadostni, obvelja prvotna odločitev in
pritožbena taksa se vrne. V primeru pisnih pritožb se rezultat pritožbe poda v
pisni obliki in glavni sodnik ga izroči osebi, ki je pritožbo vložila.
Posledice pritožb

6.13.9 Odločitev glavnega sodnika je dokončna in glede nje, nadaljnja pritožba ni
mogoča.
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7 BALVANSKO PLEZANJE
7.1 SPLOŠNO
7.1.1 Balvanska tekmovanja potekajo v kratkih smereh, ki jih imenujemo balvanski
problemi. Tekmovalci plezajo brez vrvi na namensko oblikovanih umetnih
plezalnih stenah.
7.1.2 Balvansko tekmovanje je sestavljeno:
a) Pri mlajših kategorijah iz enega kroga tekmovanja po sistemu »Flash«, ki je
opisan v členu 7.7.14.
b) Pri srednjih kategorijah iz dveh krogov (kvalifikacij in finala). Kvalifikacije
potekaj po sistemu »Flash«, ki je opisan v členu 7.7.14. Finale poteka po
sistemu »na pogled«, ki je opisan v členih 7.7.16 do 7.7.19.
c) pri starejših kategorijah – mladinci/mladinke iz enega kroga, člani/članice pa iz
dveh krogov (kvalifikacije in finale). Kvalifikacije in finale potekajo po sistemu
»na pogled«. Potek kvalifikacij je opisan v členu 7.7.15, potek finala pa v členih
7.7.16 do 7.7.19.
7.1.3 Balvanske tekmovanje poteka pri:
a) V mlajših kategorijah praviloma v desetih (10) balvanskih problemih, kjer sta na eni
plezalni površini postavljena največ dva (2) balvanska problema. Fantje in punce hkrati
plezajo iste balvanske probleme.
b) Pri srednjih kategorijah fantje in punce plezajo različne balvane. Število balvanov je osem
(8) za fante in osem (8) za punce. Največ štirje (4) balvani so lahko skupni za fante in
punce, ki jih predhodno določi postavljalec. V finalu vsaka kategorija pleza štiri (4)
balvanske probleme.
c) Pri starejših kategorijah je v kvalifikacijah na vsako kategorijo pet (5) balvanskih
problemov. V kategoriji mladinci/mladinke se tekmovanje po prvem krogu zaključi. V
finalu kategorija člani/članice pleza štiri (4) balvanske probleme.

7.1.4 V izrednih okoliščinah lahko glavni sodnik:
a) zmanjša število balvanskih problemov za največ en (1) balvanski problem v posameznem
krogu;
b) odpove krog tekmovanja; v tem primeru o razvrstitvi tekmovalcev odločajo rezultati
prejšnjega kroga oz. prejšnjih krogov tekmovanja.

7.1.5 V tekmovalnem območju pod steno se lahko nahajajo samo tekmovalci, ki v
danem trenutku tekmujejo, osebje organizatorja, sodniki in ostalo osebje, ki ga
odobri glavni sodnik tekmovanja.
7.1.6 Pri mlajših in srednjih kategorijah je tekmovalcem v času tekmovanja v
kvalifikacijah dovoljeno medsebojno komuniciranje, posvetovanje s trenerji in
pogovarjanje s starši.
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7.2 PLEZALNE STENE
Plezalne stene

7.2.1 Plezalne stene in plezalni oprimki morajo biti skladni z veljavnimi standardi,
določenimi v členu 3.2.4.
7.2.2 Plezalna stena mora omogočati postavitev ustreznega števila samostojnih
balvanskih problemov, da lahko plezalci v posameznem krogu plezajo
vzporedno. V kvalifikacijah imata lahko največ dve (2) liniji postavljena 2
balvana, vendar morata biti balvana ločena po barvah.
7.2.3 Vsi balvanski problemi so postavljeni in razporejeni tako, da so vidni iz
območja za gledalce.
Postavitev balvanskih problemov

7.2.4 Ni uporabljen.
7.2.5 Vsak balvanski problem mora imeti jasno označen začetni položaj, ki vključuje:
a) označena oprimka za obe roki;
b) označena stopa za obe nogi;
c) uporaba lepilnega traku za označevanje začetnih položajev na praznih delih stene ni
dovoljena;
d) v izrednih okoliščinah lahko postavljavec določi, s katero roko morajo tekmovalci prijeti
katerega od začetnih oprimkov (oprimek za levo ter oprimek za desno roko).

7.2.6 Vsak balvanski problem mora imeti jasno označen vrh, ki je lahko:
a) določeni zadnji oprimek ali
b) določeno mesto na vrhu balvanskega problema za stoječi položaj.

7.2.7 Vsak balvanski problem mora imeti jasno označen bonus oprimek. Namen tega
oprimka je, da pripomore k razvrščanju tekmovalcev z očitno različnim
dosežkom. Določitev bonus oprimka je v pristojnosti postavljavca smeri.
7.2.8 Oznake, ki so omenjene v členih 7.2.5, 7.2.6 in 7.2.7, morajo biti enake skozi
celotno tekmovanje. Začetni in zadnji oprimki morajo biti označeni z isto barvo
traku, bonus oprimek pa z drugo barvo. Barvi se morata razlikovati od barve
traku, ki označuje meje v skladu s členom 7.9.5 b.
7.2.9 Največje število oprimkov za roke v posameznem balvanskem problemu je 12.
Povprečno število oprimkov za roke, ki sestavljajo posamezen balvanski
problem, mora biti med 4 in 8. To velja za vse kroge tekmovanja.
7.3 VARNOST
7.3.1 Vsak balvanski problem mora biti postavljen na način, da:
a) najnižja točka telesa tekmovalca pri mlajših kategorijah ne sme biti nikoli višja od dveh (2)
metrov, pri srednjih in starejših kategorijah pa nikoli višja od treh (3) metrov nad
doskočiščem;
b) ni nevarnosti, da bi se med padcem tekmovalec poškodoval oz. poškodoval ali oviral drugega
tekmovalca ali tretjo osebo;
c) ne vsebuje skokov navzdol.
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7.3.2 Doskočišče vsakega balvana mora biti zavarovano z blazinami. Vodja
postavljavcev je odgovoren za namestitev blazin, ki jih zagotovi organizator.
Število balvanov ter način postavitve balvanskih problemov mora prilagoditi
varnostnim blazinam, ki so na voljo. Če je združenih več blazin skupaj, morajo
biti stiki med blazinami ustrezno zakriti, da se prepreči morebitni padec
tekmovalca med blazine.
Osebna oprema

7.3.3 Tekmovalcem v času ogleda in v času plezanja ni dovoljeno posedovati ali
uporabljati kakršne koli naprave za predvajanje zvoka.
Varnostne kontrole

7.3.4 Z namenom zagotavljanja varnostnih standardov, glavni sodnik, sodnik smeri
in vodja postavljavcev pred začetkom vsakega kroga tekmovanja preverijo vsak
balvanski problem in njegovo doskočišče.
Sodnik smeri in vodja postavljavcev zagotovita, da so vsi balvanski problemi v
skladu z zahtevami, določenimi v členih 7.3.1 in 7.3.2.
7.4 DOLOČANJE VIŠINE IN MERJENJE ČASA
7.4.1 Sestava sodniške ekipe, ki sodi posamezno linijo balvanskih problemov:

v kvalifikacijskem in finalnem krogu - najmanj en balvanski sodnik.
Določanje višine oz. vrednosti vzpona

7.4.2 V vsakem balvanskem problemu tekmovalec prejme bonus točko za zadržan
bonus oprimek, ki je označen v skladu s členom 7.2.8. Tekmovalec prejme
bonus točko tudi v primeru, ko uspešno zaključi vzpon, brez da bi zadržal
bonus oprimek. Zadržan bonus oprimek pomeni, da je tekmovalec s pomočjo
oprimka dosegel stabilen oziroma kontroliran položaj telesa.
7.4.3 Balvanski sodnik za vsakega tekmovalca, ki pleza balvanski problem, beleži
naslednje podatke:
a) število poskusov, ki jih je tekmovalec potreboval za osvojitev bonus točke v skladu s členom
7.4.2;
b) število poskusov, ki jih je tekmovalec potreboval za uspešno zaključen vzpon v skladu s
členom 7.9.

7.4.4 Za namene točkovanja se kot poskus šteje vsakič, ko tekmovalec:
a) vstopi v balvanski problem v skladu s členom 7.9.1;
b) se tekmovalec z rokami ali nogami dotakne oprimkov, ki niso določeni kot začetni oprimki;
c) dodaja označbe z magnezijem.
Merjenje časa v kvalifikacijah

7.4.5 Pri mlajših in srednjih (kvalifikacije) kategorijah je čas, ki ga ima tekmovalec
oziroma vsi tekmovalci na voljo za plezanje vseh balvanskih problemov točno
določen, in sicer
- 90 minut, če je vseh tekmovalcev v eni kategoriji (oba spola skupaj) 30 ali manj
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- 100 minut, če je vseh tekmovalcev v eni kategoriji (oba spola skupaj) med 31 – 40
- 110 minut, če je vseh tekmovalcev v eni kategoriji (oba spola skupaj) med 41 – 50
- 120 minut, če je vseh tekmovalcev v eni kategoriji (oba spola skupaj) med 51 – 70

7.4.6 Čas je označen na elektronski uri, ki jo nadzira glavni sodnik v sodelovanju z
organizatorjem. Ura mora biti nameščena tako, da jo lahko vidijo vsi
tekmovalci.
Merjenje časa v finalu

7.4.7 Čas posameznega balvanskega problema, se meri elektronsko in je prikazan na
zaslonu. Zaslon prikazuje čas, ki je na sekundo natančen. Velikost in položaj
zaslona oz. zaslonov, ter številke na zaslonu oz. zaslonih morajo biti takšne, da
lahko vsi tekmovalci, ki se nahajajo v tekmovalnem območju, vidijo na zaslon.
7.4.8 Začetek in konec vsakega časovnega intervala za plezanje balvanskega
problema v kvalifikacijskem krogu je najavljen z jasnim in glasnim zvočnim
signalom. Pri srednjih kategorijah v finalu in starejših kategorijah v
kvalifikacijah ter finalu se kot opozorilo plezalcu, da ima še minuto do izteka
časovnega intervala namenjenega plezanju oziroma počitku, uporabi drugačen
zvočni signal.
7.5 KVOTA ZA FINALE
7.5.1 V srednjih in starejših kategorijah je plavajoča kvota za finale 5/6/7, kar
pomeni, da se v finale uvrstijo vsi tekmovalci (tekmovalke), ki so dosegli eno
od prvih 5 mest, pa tudi toliko tistih, ki so dosegli eno od prvih 6 mest, da
skupno število tekmovalcev ne presega 7 mest.
7.5.2 Za vsako uvrstitev tujca v kvoto finalistov, se le-ta poveča za enega tekmovalca
državljana Republike Slovenije.
7.6 ŠTARTNI VRSTNI RED
Kvalifikacije

7.6.1 Ni uporabljen.
7.6.2 Pri mlajših in srednjih kategorijah štartnega vrstnega reda v kvalifikacijah ni.
Vsi tekmovalci plezajo istočasno. Pri starejših kategorijah je štartni vrstni red v
kvalifikacijah naključen, kjer velja:
a)

Deset najboljših tekmovalcev v absolutni kategoriji, ki nastopijo pred vsemi ostalimi.

b) Na prvi tekmi prvenstva je to prvih deset tekmovalcev iz skupnega vrstnega reda preteklega
leta, na naslednjih tekmah pa prvih deset v trenutnem vrstnem redu.

Finale

7.6.3 Štartni vrstni red finalnega kroga je obraten od uvrstitev v prejšnjem krogu, t.j.
najvišje uvrščeni tekmovalec nastopi kot zadnji. Če so tekmovalci v prejšnjem
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krogu dosegli enak rezultat, štartajo v istem vrstnem redu kot so imeli štartne
številke.
7.7 POTEK TEKMOVANJA
Splošno

7.7.1 Kadar se zaporedni krogi balvanskega plezanja odvijejo na isti dan, mora
preteči med tem, ko zadnji tekmovalec zaključi prvi krog in zaprtjem izolacijske
cone za naslednji krog, najmanj 30 minut.
Izolacijska pravila

7.7.2 Pri mlajših in srednjih kategorijah v kvalifikacijah izolacijske cone ni, je samo
ogrevalna cona.
7.7.3 Členi od 7.7.4 do 7.7.7 (v nadaljevanju "izolacijska pravila") veljajo za
kvalifikacijski krog pri starejših kategorijah in vse finalne kroge tekmovanj v
balvanskem plezanju.
7.7.4 Po zaprtju izolacijske cone morajo tekmovalci in/ali predstavniki ekip ostati v
izolacijski coni razen, če prejmejo drugačna navodila.
Opomba: Tekmovalci/predstavniki ekip ali druge osebe, ki jim glavni sodnik
dovoli vstop v izolacijsko cono, lahko izolacijsko cono zapustijo kadarkoli,
vendar se vanjo ne smejo vrniti po njenem zaprtju in morajo zapustiti
tekmovalno območje, razen če jim glavni sodnik izrecno dovoli, da ostanejo.
7.7.5 Ogrevalna oz. izolacijska cona se mora odpreti najkasneje eno uro (za starejše
kategorije eno uro in pol) pred začetkom (kvalifikacij oz. finala). Izolacijska
cona se zapre pol ure pred začetkom finala.
7.7.6 V času veljave izolacijskih pravil, tekmovalci ne smejo imeti na voljo nobenih
drugih informacij o balvanih, razen kar so videli v času uradnega ogleda ali kar
jim sporoči glavni sodnik oz. sodniki. Vsak tekmovalec je sam odgovoren, da se
v celoti seznami z vsemi navodili glede balvanov. V izogib dvomu:
c)

V času kvalifikacij, razen pri starejših kategorijah, ko so tekmovalci v tekmovalnem območju,
lahko prosto komunicirajo z ostalimi znotraj in zunaj tekmovalnega območja, vendar
tekmovalnega območja ne smejo zapuščati.

d) Tekmovalcem v času finala, ko so v tekmovalnem območju, ni dovoljeno pridobivati
informacij s strani katerekoli osebe izven tekmovalnega območja razen, če to glavni sodnik
izrecno dovoli.
e) V času finala tekmovalci, ki so opravili svoj(e) poskus(e) v balvanskem problemu oz.
problemih in ki so iz katerega koli razloga še v tekmovalnem območju, ne smejo podati
nobenih informacij glede balvanskega problema(ov) kateremu koli tekmovalcu, ki še ni
poskusil v tem problemu oz. problemih.

7.7.7 Ob neupoštevanju izolacijskih pravil, kadar so le-ta v veljavi, se sprožijo
disciplinski postopki v skladu s četrtim (4) poglavjem (Disciplinski postopki).
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Priprave pred plezanjem v finalu

7.7.8 Ko tekmovalec prejme uradno navodilo, da naj zapusti izolacijsko cono/prostor
za ogrevanje in se odpravi v tranzitno cono, ga ne sme spremljati nihče drug
razen pooblaščena uradna oseba.
7.7.9 Tekmovalec po prihodu v tranzitno cono opravi še zadnje priprave na svoj
vzpon (obuje plezalne čevlje).
7.7.10 Ko tekmovalec prejme navodilo za vstop v tekmovalno območje, mora biti
pripravljen, da zapusti tranzitno cono. Za vsako neupravičeno zavlačevanje
lahko prejme rumeni karton. Vsaka nadaljnja zamuda pomeni diskvalifikacijo v
skladu s četrtim (4) poglavjem (Disciplinski postopki).
Čiščenje

7.7.11 Sodnik balvana, osebje organizatorja ali tekmovalec sam očisti vse oprimke
posameznega balvanskega problema preden tekmovalec prvič poskusi
problem. Tekmovalci si lahko sami očistijo oprimke, ki jih dosežejo s tal. V ta
namen lahko uporabijo le krtače, ki jih priskrbi organizator.
Kvalifikacije

7.7.12 Ni uporabljen.
7.7.13 Ni uporabljen.
7.7.14 V kvalifikacijskem krogu pri mlajših in srednjih kategorijah:
a) Kvalifikacije za mlajše in srednje kategorije potekajo po sistemu »Flash« brez demonstracije.
Postavljenih je 10 balvanskih problemov za mlajše oz. 8 za srednje kategorije, ki si sledijo po
težavnosti od najlažjega št. 1 do najtežjega št. 10 oz. 12 pri srednjih kategorijah. Vsak
tekmovalec ima za posamezen balvan na voljo največ 5 poskusov. Tekmovalci morajo v času
tekmovanja biti prisotni v tekmovalni coni, vendar lahko komunicirajo z osebjem izven cone.
b) Balvani lahko potekajo samo po določeni barvi oprimkov v primeru križanja linij različnih
balvanov.
c) Posamezen tekmovalec znotraj tekmovalnega časa sam izbere čas in zaporedje balvanov, ki
jih bo plezal. Za poskus v balvanu tekmovalec odda tekmovalni listek sodniku, ki je zadolžen
za posamezen balvan in nato po sodnikovem dovoljenju začne s poskusom. Tekmovalni čas
znaša 90 / 100 / 110 / 120 minut ( 7.4.5.). Začetek in konec tekmovalnega časa je oznanjen z
zvočnim signalom.
d) V primeru več tekmovalcev na posameznem balvanu, tekmovalci dobijo možnost poskusa v
balvanu v enakem zaporedju, kot so oddali tekmovalni listek sodniku posameznega balvana.

7.7.15 V kvalifikacijskem krogu pri starejših kategorijah:
a) Tekmovalec opravi poskus vzpona v vsakem balvanskem problemu ustrezne skupine v
določenem vrstnem redu. Za plezanje posameznega balvanskega problema ima na voljo
določen čas (časovni interval) in sicer pet (5) minut.
b) Tekmovalec ima po vsakem balvanskem problemu na voljo čas za počitek, ki je enak času, ki
ga ima na voljo za poskuse v posameznem problemu. Ob izteku vsakega časovnega intervala
tekmovalci, ki še plezajo, prenehajo s plezanjem in se vrnejo v prostor za počitek. Ta prostor
ne sme dovoljevati ogleda balvanskih problemov. Po koncu časovnega intervala za počitek se
tekmovalec preseli na naslednji balvanski problem.
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Finale

7.7.16 Finalni krog pri srednjih in starejših kategorijah poteka na štirih (4) balvanih za
moške in štirih (4) za ženske. Moški in ženske lahko tekmujejo sočasno.
Tekmovalci tekmujejo v parih, ki se jih določi na podlagi uvrstitve kvalifikacij
in/ali na podlagi štartne liste v finalu. Npr. tekmovalci, ki so v svoji kategoriji po
kvalifikacijskem krogu uvrščeni na prvo mesto, hkrati začnejo vzpon vsakega
balvana.
Opomba: Tekmovalci, ki so brez para (kjer se število tekmovalcev v posamezni
kategoriji razlikuje), nastopajo najprej.
7.7.17 Pred finalnim krogom je predstavitev tekmovalcev, ki imajo pravico do nastopa
v tem krogu.
7.7.18 Za srednje in starejše kategorije velja:
a) v vsakem balvanskem problemu v finalnem krogu nastopajo vsi tekmovalci v vrstnem redu, ki
ga določa člen 7.6.3;
b) po končanem plezanju balvanskega problema se tekmovalec vrne v izolacijski prostor in s
plezanjem takoj začne naslednji tekmovalec;
c) ko s plezanjem posameznega problema opravijo vsi tekmovalci, se celotna skupina
tekmovalcev preseli na naslednji balvanski problem.

7.7.19 V finalnem krogu ima vsak tekmovalec za plezanje balvanskega problema na
voljo štiri (4) minute.
7.8 POSTOPEK OGLEDA
7.8.1 Predstavnikom ekip ni dovoljeno spremljati tekmovalcev na ogledu. Vsi
tekmovalci morajo v času, ko se nahajajo v prostoru za ogled, upoštevati
izolacijska pravila. Tekmovalci morajo v času ogleda ostati v prostoru,
označenem za ogled. Tekmovalci ne smejo plezati po plezalni steni ali stati na
kateri koli opremi ali pohištvu. Za pojasnila se lahko obrnejo zgolj na glavnega
sodnika ali na sodnika posameznega balvana.
7.8.2 V času ogleda se tekmovalec lahko dotakne le označenih začetnih oprimkov,
ne da bi se pri tem z obema nogama dvignil s tal. Posedovanje in uporaba
opreme za snemanje ni dovoljena.
Kvalifikacije

7.8.3 V kvalifikacijskem krogu je čas ogleda balvanskega problema vštet v čas, ki ga
imajo plezalci na voljo za vzpone v balvanskih problemih.
Finale

7.8.4 Tekmovalci imajo neposredno pred začetkom finalnega kroga skupni ogled
vseh balvanskih problemov. Za ogled vsakega balvanskega problema imajo na
voljo dve (2) minuti časa.
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7.9 POTEK PLEZANJA
Start

7.9.1 Začetek vzpona v balvanskem problemu se začne, ko se tekmovalec s celim
telesom dvigne s tal.
7.9.2 Ko se tekmovalec dvigne od tal, se mora najprej namestiti v začetni položaj
skladno s členom 7.2.5, šele nato lahko nadaljuje s plezanjem.
7.9.3 Če tekmovalec ne doseže začetnih oprimkov s tal, lahko vzpon začne s skokom
na začetne oprimke.
Opravljen vzpon

7.9.4 Tekmovalec uspešno zaključi vzpon v balvanskem problemu kadar v časovnem
intervalu, ki ga ima na voljo za posamezen vzpon, z obema rokama zadrži
zadnji oprimek oziroma vzpon konča v stoječem položaju na vrhu balvanskega
problema (kot navaja člen 7.2.6 b) in mu sodnik potrdi uspešen vzpon z
glasnim "OK".
7.9.5 Vzpon ni uspešen, če tekmovalec označenega zadnjega oprimka ne zadrži z
obema rokama oziroma, kjer se to zahteva, vzpona ne konča v stoječem
položaju na vrhu balvanskega problema in v primerih, ko tekmovalec:
a) vzpona ne začne v skladu s členom od 7.9.1 do 7.9.3;
b) uporabi kateri koli del stene, oprimek ali strukture, označene z nepretrganim in jasno vidnim
črnim lepilnim trakom (če se uporabi druga barva, glavni sodnik o tem obvesti tekmovalce v
izolacijski coni);
c) se z rokami oprime kakršnih koli lukenj, ki so namenjene namestitvi oprimkov, z izjemo lukenj
na oprimkih, pritrjenih z metričnim vijakom;
d) uporablja reklamno ali informacijsko tablico, ki je pritrjena na steno ali katerikoli del takega
materiala;
e) za plezanje uporablja stranske ali zgornje robove stene;
f) se s katerim koli delom telesa dotakne tal;
g) če ne uspe zaključiti vzpona pred iztekom časovnega intervala, ki ga ima na voljo za plezanje.

7.9.6 V primeru kršitev člena 7.9.5 od a do f balvanski sodnik zahteva, da tekmovalec
prekine s plezanjem.
7.10 UVRSTITVE PO VSAKEM KROGU
Splošno

7.10.1 Po vsakem krogu tekmovanja se vsakega tekmovalca, ki nastopa v tem krogu,
razvrsti znotraj njegove štartne skupine/kategorije na podlagi kriterijev, ki si
sledijo v naslednjem vrstnem redu:
a) v padajočem vrstnem redu, glede na število uspešno preplezanih balvanskih problemov
(VRHOV) v tekočem tekmovalnem krogu;
b) v padajočem vrstnem redu, glede na skupno število bonus točk, ki jih je osvojil tekmovalec v
tekočem tekmovalnem krogu;
c) v naraščajočem vrstnem redu, glede na skupno število poskusov, ki jih je tekmovalec
potreboval, da je uspešno preplezal balvanske probleme;
d) v naraščajočem vrstnem redu, glede na skupno število poskusov, ki jih je tekmovalec
potreboval, da je osvojil bonus točke.
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Primer:
Uvrstitev

Št. vrhov

Bonus točke

1.
2.
3.
4.

4
4
4
3

5
5
4
5

Vrhovi –
št.poskusov
4
5
5
3

Bonus točke –
št.poskusov
6
7
5
5

7.10.2 Če tekmovalec, ki je upravičen do nastopa v krogu, ne štarta:
a) v kvalifikacijah, potem ne bo uvrščen;
b) v drugih krogih, bo v teh krogih uvrščen na zadnje mesto.

7.10.3 Če so tekmovalci po izračunu uvrstitev iz 7.10.1. in 7.10.2. člena izenačeni, se
za razvrstitev tekmovalcev upošteva razvrstitev iz predhodnih krogov.
7.10.4 Če so tudi po upoštevanju rezultatov prejšnjih krogov, kot je opisano v 7.10.3.
členu, tekmovalci še vedno izenačeni, si mesto delijo.
7.11 TEHNIČNI INCIDENTI
7.11.1 Tehnični incident je opredeljen kot dogodek, katerega posledica je slabši
položaj ali nepoštena prednost, ki pa ni posledica dejanja tekmovalca.
7.11.2 Sodnik balvana potrdi ali zavrne primer tehničnega incidenta po posvetu z
vodjo postavljavcev.
Postopek, ki sledi tehničnemu incidentu

7.11.3 Prvi poskus vzpona tekmovalca, ki je bil udeležen v tehničnem incidentu, v
istem balvanskem problemu, po poskusu, v katerem je prišlo do tehničnega
incidenta, se šteje kot nadaljevanje tega poskusa.
7.11.4 V kvalifikacijskem krogu pri starejših kategorijah in finalnem krogu pri srednjih
in starejših kategorijah: kadar tekmovalec, ki je bil udeležen v tehničnem
incidentu, po odpravi incidenta nadaljuje s poskusi, mu za opravljanje
poskusov ostane toliko časa, kolikor ga je še imel na voljo, preden se je pojavil
tehnični incident oziroma najmanj dve (2) minuti.
V primeru odobritve uveljavljanja tehničnega incidenta v kvalifikacijskem krogu velja
naslednje:
a) Če se tehnični incident lahko odpravi pred iztekom časovnega intervala za vzpon, ima
tekmovalec možnost nadaljevati s poskusi:
i) če se tekmovalec odloči za nadaljevanje, je tehnični incident zaključen in tekmovalec
nima več pravice do nadaljnjih pritožb;
ii) če se tekmovalec ne odloči za nadaljevanje poskusov v istem časovnem intervalu,
potem s poskusi nadaljuje v časovnem intervalu, ki ga določi glavni sodnik tako, da to
ne bo imelo vpliva na druge tekmovalce;
b) Če tehničnega incidenta ni mogoče odpraviti znotraj časovnega intervala, ki ga ima
tekmovalec na voljo za svoj vzpon, potem po izteku časovnega intervala za vzpon:
i) glavni sodnik prekine tekmovalni krog za tekmovalca, ki je bil udeležen v incidentu, ter
za tekmovalce na predhodnih balvanskih problemih;
ii) za vse ostale tekmovalce se tekmovanje nadaljuje;
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iii) po odpravi tehničnega incidenta tekmovalec, ki je bil udeležen v incidentu, nadaljuje s
poskusom vzpona. Vsi ostali tekmovalci, katerim se je prekinil krog, ponovno štartajo
po zvočnem signalu za začetek prvega naslednjega časovnega intervala.

7.11.5 V primeru odobritve uveljavljanja tehničnega incidenta v kvalifikacijskem
krogu mlajših in srednjih kategorijah velja naslednje:
c) Če se napako odpravi v manj kot 10 minutah, se balvan ponovno odpre brez dodatnega
podaljšanja časa.
d) Če se napake ne odpravi v manj kot 10 minutah, se balvan izloči iz tekmovanj in ne šteje pri
končni razvrstitvi.

7.11.6 V primeru tehničnega incidenta v finalnem krogu se tekmovalec, ki je bil
udeležen v incidentu, vrne v ločeno tranzitno cono, kjer počaka na odpravo
incidenta. Po odpravi incidenta prizadeti tekmovalec ponovno začne s poskusi.
7.12 UPORABA VIDEO POSNETKOV
7.12.1 Vzponi vseh tekmovalcev se lahko uradno snemajo vendar snemanje ni
obvezno.
7.12.2 Uradni video posnetki se posnamejo z uporabo najmanj dveh video kamer, ki
sta fiksno nameščeni za snemanje vseh balvanskih problemov. Obe kameri
skupaj prikazujeta:
a)
b)
c)
d)

začetni položaj posameznega balvanskega problema;
bonus oprimek posameznega balvanskega problema;
zadnji oprimek ali zaključni položaj na vrhu posameznega balvanskega problema;
vse označbe in razmejitve, narejene v skladu s členom 7.9.5 b.

7.12.3 Pred začetkom kroga poda glavni sodnik snemalcem navodila glede primernih
tehnik in postopkov. Položaj video kamer določi glavni sodnik.
Opomba: Posebna pozornost mora biti namenjena temu, da se snemalcev ne moti pri
izvajanju njihovih nalog in nihče ne zastira pogleda kamere.

7.12.4 Za namene sojenja in pregled katerega koli incidenta mora biti na voljo zaslon,
povezan z video sistemom za predvajanje. Zaslon naj bo čim bližje sodniški mizi
in mora biti nameščen tako, da lahko sodniki gledajo uradne video posnetke in
obravnavajo kateri koli incident, brez da bi katera koli nepooblaščena oseba
posnetek videla ali motila njihove obravnave.
7.12.5 Pri sodniških odločitvah (vključno s pritožbami) se upošteva le uradne video
posnetke.
7.12.6 Po koncu vsakega kroga se kopije uradnih posnetkov dostavi glavnemu
sodniku, če le-ta tako zahteva.
7.13 PRITOŽBE
7.13.1 Vse pritožbe in uradni odgovori na pritožbe morajo biti podani v slovenskem
jeziku.
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a) samo v pisni obliki z navedbo razloga;
b) podpisane s strani predstavnika zadevne ekipe; če taka oseba ni prijavljena, pa jo mora
podpisati zadevni tekmovalec

7.13.2 Z izjemo pritožb iz 7.13.3 člena in 7.13.4 člena se pritožbo sprejme samo, če je
poravnana uradna taksa za pritožbo. Takso za pritožbo je potrebno plačati v
skladu z višino taks, ki jih vsako leto objavi KŠP. Če je pritožbi ugodeno, se
taksa za pritožbo vrne. Če je pritožba zavrnjena, gre taksa za pritožbo v
blagajno KŠP.
Opomba: taksa se vrne tudi v primeru, da je bila pritožba formalno vložena in
taksa plačana, pa naknadno sodnik pritožbe ni sprejel, ker se ni nanašala na
določen člen v pravilniku.
Pritožbe glede varnosti

7.13.3 Pritožba glede varnosti se lahko poda, če so trenerji vsaj treh različnih ekip
mnenja, da je varnost resno ogrožena. Pritožba mora biti v pisni obliki in
podpisana s strani trenerjev. Glavni sodnik bo zadevo obravnaval in po potrebi
ustrezno ukrepal.
Pritožbeni postopek

7.13.4 Pritožba glede dosojenega rezultata tekmovalca mora biti podana nemudoma.
a) V kvalifikacijskem krogu starejših kategorij: v času tekočega ali naslednjega časovnega
intervala, ki je namenjen plezanju.
b) V finalnem krogu: pred začetkom časovnega obdobja plezanja naslednjega tekmovalca in
kadar je taka pritožba podana, se tekmovalca, ki ga pritožba zadeva, obravnava, kot da je
prišlo do tehničnega incidenta, pri tem pa se upoštevata člen 7.11.6. V primeru pritožbe v
finalnem krogu se vsako takšno pritožbo in ukrepe ki so posledica pritožbe reši preden se
tekmovalci preselijo na naslednji balvanski problem.

7.13.5 Pritožba glede uvrstitve tekmovalca (tj. napaka/nedoslednost v objavljenih
rezultatih) mora biti podana glavnemu sodniku v pisni obliki.
a) Vsaka pritožba v kvalifikacijskem krogu, v roku petih (5) minut od objave uradnih rezultatov
kroga (podpisan print s strani glavnega sodnika objavljen na oglasni deski).
b) Vsaka pritožba v finalnem krogu, nemudoma po objavi rezultata zadevnega tekmovalca.

7.13.6 Ob prejemu pritožbe se glavni sodnik nanjo nemudoma odzove.
Če se pritožba nanaša na uradne rezultate, glavni sodnik zagotovi, da se izda obvestilo, da je
bila glede uradnih rezultatov vložena pritožba, z navedbo, glede katerih rezultatov je vložena
pritožba.

7.13.7 Glavni sodnik razreši vsako pritožbo čim hitreje, pri tem po možnosti ne vpliva
na urnik tekmovanja in za dosego tega cilja uporabi vso osebje in vsa
razpoložljiva sredstva.
7.13.8 Če so dokazi glede pritožbe nezadostni, obvelja prvotna odločitev in
pritožbena taksa se vrne. V primeru pisnih pritožb se rezultat pritožbe poda v
pisni obliki. Glavni sodnik ga izroči osebi, ki je pritožbo vložila.
Posledice pritožb

7.13.9 Odločitev glavnega sodnika je dokončna in glede nje, nadaljnja pritožba ni
mogoča.
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8.

HITROSTNO PLEZANJE
LEGENDA:
(** prilagoditev ali navedba) Kadar takoj za oklepajem sledita dve
zvezdici in potem tekst, ta tekst ni prevod mednarodnega pravilnika,
ampak dodatek, nujna prilagoditev za državno prvenstvo. Lahko je tudi
navedba, da določen člen v celoti ni relevanten za državno prvnstvo,
ker drugače ne gre.

Splošno
8.1 Format
Tekmovanja v hitrosti:
A) potekajo, kot sledi:
1)

na umetnih plezalnih stenah, izdelanih v skladu s specifikacijami iz
pravil IFSC o standardnih za hitrostne stene „IFSC Speed Licence Rules“
(** ali na kopijah teh sten z enako funkcionalnostjo);

2)

za merjenje časa se uporablja avtomatski merilni sistem, ki ga odobri
IFSC (** ali njegova kopija z enako funkcionalnostjo) in

3)

za varovanje tekmovalcev od zgoraj se uporablja avtomatska varovalna
naprava, za katero izda dovoljenje IFSC (** ali njena kopija z enako
funkcionalnostjo).

V izjemnih primerih lahko glavni sodnik namesto tega zahteva, da se
tekmovalce varuje z vrha z vrvjo (klasični „top rope“), pri čemer vsako vrv
nadzirata dva varovalca, ki varujeta s tal in stojita ob strani vsake plezalne
smeri;
B)

C)

se organizirajo tako, da:
1)

vključujejo kvalifikacijski krog tekmovanja, ki zajema eno stopnjo in
poteka na dveh smereh, in sicer levi „A“ in desni „B“, pri čemer
tekmovalci plezajo v parih, ter

2)

finalni krog, ki je sestavljen iz dveh (2) do štirih (4) izločilnih stopenj, če
število tekmovalcev, za katere se zabeleži veljaven kvalifikacijski čas,
znaša štiri (4) ali več;

bi morala biti organizirana tako, da je pred kvalifikacijskim krogom uradni
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trening. Kadar je organiziran uradni trening, je urnik in potek tega treninga
naveden na tehničnem sestanku (** v razpisu tekmovanja).
8.2

(** Člen 8.2 ni relevanten za državno prvenstvo.)
IFSC priznava svetovne rekorde za naslednji kategoriji:
A) moški (stari 16 let ali več v letu tekmovanja);
B)

8.3

ženske (stare 16 let ali več v letu tekmovanja).

(** Člen 8.3 ni relevanten za državno prvenstvo.)
Svetovni rekord se lahko postavi samo, kadar:
A) je pred pričetkom tekmovanja tehnični delegat IFSC homologiral plezalno
površino in oprimke ter potrdil, da so v skladu s pravili „IFSC Speed Licence
Rules“. Organizator dogodka glavnemu sodniku kot dokaz predloži kopijo
zadevnega poročila IFSC o homologaciji;
B)

je IFSC certificiral časomerilni sistem, ki se uporablja, in potrdil, da
izpolnjuje zahteve za svetovni rekord;

C)

je tekmovanje vključeno na uradni koledar dogodkov IFSC ter

D) je zveza IFSC je imenovala glavnega sodnika.
Varnost
8.4

Vsak tekmovalec mora nositi plezalni pas. Glavni sodnik tekmovalcu ne dovoli
nastopiti, če upravičeno meni, da njegov pas ni varen.

Štartni vrstni redi in kvote
8.5

8.6

Kvota za finalni krog se določi, kot sledi:
Število tekmovalcev z veljavnim
kvalifikacijskim časom

Število tekmovalcev, ki se uvrsti v
finalni krog

4–7

4

8–15

8

> 15

16

Štartni vrstni red:
A) za kvalifikacijski krog tekmovanja:
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B)

1)

se za smer A določi naključno,

2)

za smer B pa velja enak vrstni red kot za smer A, pri čemer se vrstni red
tekmovalcev zamakne za 50 %;

se za vsako stopnjo finalnega kroga določi tako, kot je opredeljeno v
Prilogi 1, v kateri je navedena tudi dodelitev smeri za vsak dvoboj. Če sta
po kvalifikacijskem krogu dva tekmovalca izenačena ali je izenačenih več
tekmovalcev, se njihov štartni vrstni red v prvi stopnji finalnega kroga
določi po metodi naključnega izbora.

Potek tekmovanja
8.7
Kadar je organiziran uradni trening, ima vsak tekmovalec na voljo po en poskus
v vsaki smeri. V primeru napačnega štarta se tekmovalcev ne ustavi. (**Pri mlajših
kategorijah, kjer je tekmovalna smer nekoliko prilagojena z dodatnimi oprimki, mora
organizator zagotoviti, da pred uradnim treningom noben izmed tekmovalcev ne
pleza v tekmovalni smeri).
Uradni trening:
A) vključuje predstavitev signala za napačen štart in delovanje časomerilnega
sistema ter
B)

8.8

naj poteka kot trening pred kvalifikacijskim krogom. Štartni vrstni red
treninga je enak štartnemu vrstnemu redu objavljenem za kvalifikacijski
krog tekmovanja. V primeru posebnih okoliščin lahko glavni sodnik
spremeni urnik in obliko katerega koli uradnega treninga.

V kvalifikacijskem krogu:
A) ima vsak tekmovalec na voljo en poskus v vsaki smeri, razen kadar:
1)

je zaradi napačnega štarta ali tehničnega incidenta treba poskus
ponoviti; v tem primeru je dovoljen dodaten poskus; ali

2)

se tekmovalec ne javi pravočasno na klic za pripravo na poskus, kar
pomeni, da bo zadevni dvoboj potekal brez njega;

B)

vsak tekmovalec ostane v tekmovalnem območju, kot to določi glavni
sodnik, dokler ne konča svojih poskusov v obeh smereh;

C)

tekmovalec, ki je napačno štartal v katerem koli dvoboju kvalifikacijskega
kroga, je izločen iz kvalifikacijskega kroga – (** to ne velja za mlajše
kategorije) (in izgubi morebitni predhodno zabeleženi veljavni čas).
Tekmovalec, ki ni štartal napačno, ima na voljo ponovni poskus brez
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sotekmovalca, ta ponovni poskus pa se izvede pred naslednjim dvobojem.
8.9

Finalni krog:
A) poteka kot niz stopenj, ki so sestavljene iz več „izločilnih“ dvobojev, pri
čemer zmagovalec posameznega dvoboja v kateri koli stopnji napreduje v
naslednjo stopnjo. Število stopenj in dvobojev je določeno s številom
tekmovalcev, ki se uvrstijo v finalni krog;
B)

v katerem koli dvoboju v finalnem krogu se zmagovalec določi, kot sledi:
1)

kadar se za oba tekmovalca zabeleži veljaven čas, je zmagovalec tisti, ki
ima krajši veljaven čas;

2)

kadar se za enega tekmovalca ugotovi, da je naredil napačen štart, je
zmagovalec drugi tekmovalec;

3)

kadar se za oba tekmovalca zabeleži enak čas ali kadar se za nikogar od
njiju ne zabeleži veljavnega časa (razen v primeru napačnega štarta):

4)

a)

je zmagovalec tisti, ki je bil boljši v kvalifikacijskem krogu; ali

b)

kadar si tekmovalca delita mesto v kvalifikacijskem krogu, se
izločilni boj ponovi;

če se kateri koli tekmovalec ne javi pravočasno na klic za pripravo na
poskus, je zmagovalec drugi tekmovalec;

E)

pred prvim dvobojem polfinala se predstavi polfinaliste;

F)

tekmovalca, ki sta bila izločena v polfinalu, se pomerita za tretje (3.) in
četrto (4.) mesto v malem finalu;

G) zmagovalca polfinalnih dvobojev se pomerita za prvo (1.) in drugo (2.)
mesto v velikem finalu, ki sledi zaključku malega finala (če hkrati tekmuje
več kategorij, je veliki finale na vrsti za vsemi malimi finali). Če pride v
velikem finalu do napačnega štarta, zmagovalec poskusi še enkrat
preplezati smer in zabeležiti veljaven čas;
H) vsi tekmovalci ostanejo v tekmovalnem območju, kot to določi glavni
sodnik, dokler niso izločeni.
Postopek plezanja
8.10 Vsi dvoboji se začnejo z jasnim zvočnim signalom, ki ga sproži štarter, ki ni
uslužbenec IFSC (** sodnik). Štarter si izbere tak položaj, da ga tekmovalci ne
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vidijo. Vir štartnega signala mora biti čim bolj enako oddaljen od obeh
tekmovalcev.
8.11 Za vsak dvoboj se uporabi enak štartni postopek:
A) ob pozivu na začetek smeri mora vsak tekmovalec:
1)

v največ desetih (10) sekundah nastaviti štartno podlogo v želen štartni
položaj;

2)

javiti se varovalcu, ki

3)

a)

preveri ali je tekmovalčev pas pravilno zapet in

b)

poskrbi, da je tekmovalčev pas varno pripet na avtomatski
varovalni sistem ali na vrv v primeru varovanja od zgoraj;

zavzeti predštartni položaj, ki ga določi štarter in ki ni več kot dva (2)
metra oddaljen od stene, pri čemer je njegov pogled usmerjen stran
od stene;

B)

na poziv „na mesta“ se vsak tekmovalec takoj namesti v štartni položaj, z
obema rokama in eno nogo na želene štartne oprimke ter eno nogo na
štartno podlago;

C)

ko sta tekmovalca povsem pri miru v svojem štartnem položaju, štarter
naznani „pripravljeni“ in nato zažene časomerilni sistem;

D) če iz katerega koli razloga po pozivu „na mesta“ in pred naznanitvijo
„pripravljeni“:
1)

štarter meni, da niso izpolnjeni pogoji za začetek dvoboja, ali

2)

tekmovalec dvigne roko in s tem naznani, da ni pripravljen na štart,

štarter odredi, da se tekmovalca vrneta v predštartni položaj:
E)

če tekmovalec krši točko (A) ali (B) ali kakor koli drugače moti drugega
tekmovalca, štarter pozove oba tekmovalca v predštartni položaj. Glavni
sodnik lahko tekmovalca, ki krši pravila, kaznuje z rumenim kartonom.

8.12 Napačni štarti
A) Če v katerem koli dvoboju, za tem ko štarter oznani „pripravljeni!“:
1)

ima en tekmovalec reakcijski čas, krajši od 0,100 s, se za tega
tekmovalca zabeleži napačen štart;
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2)

imata oba tekmovalca reakcijski čas, krajši od 0,100 s:
a)

se za tekmovalca s krajšim (hitrejšim) reakcijskim časom zabeleži
napačen štart in

b)

če imata oba tekmovalca enak reakcijski čas, se dvoboj ponovi,
napačen štart pa se ne zabeleži.

B)

Poleg opozorilnega signala časomerilnega sistema, ko pride do napačnega
štarta, tudi štarter čim prej oznani „stop!“.

C)

Glede veljavnosti izmerjenega reakcijskega časa, ki ga zabeleži časomerilni
sistem, ki ga je odobril IFSC (** ali njegova kopija z enako funkcionalnostjo),
se ni mogoče pritožiti.

8.13 Veljaven čas se:
A) zabeleži, ko se tekmovalec:
1)

dotakne zgornjega časomerilnega stikala in

2)

ustavi merilec časa;

razen če je kateri koli tekmovalec v tem dvoboju naredil napačen štart;
B)

ne zabeleži, kadar:
1)

se tekmovalec dotakne zgornjega časomerilnega stikala, vendar ne
ustavi merilca časa;

2) tekmovalec pade;
3) tekmovalec uporabi za plezanje stranske robove plezalne stene ali
4) se tekmovalec po štartu s katerim koli delom telesa dotakne tal.
8.14 Razen v primeru napačnega štarta imajo tekmovalci na voljo najmanj pet (5)
minut počitka med posameznimi poskusi v plezalnih smereh.
Sojenje in rezultati
8.15 Čas plezanja vsakega tekmovalca je določen kot čas med štartnim signalom in
zaključkom tekmovalčevega poskusa. Časomerilni sistem:
A) zabeleži in prikaže čas plezanja za vsakega tekmovalca posebej;
B)

mora biti zmožen meriti čas na najmanj 1/1000 s natančno:
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1)

za namene razvrstitve zabeleži čase rezultatov na najbližjo 1/1000 s
natančno,

2)

prikaže čase, zaokrožene navzdol na najbližjo 1/100 s natančno.

8.16 Čas se zabeleži kot veljavni, če je tekmovalec končal poskus v skladu s temi
pravili.
Razvrstitev
8.17 Razvrstitev po kvalifikacijskem krogu:
A) tekmovalce se razvrsti, kot sledi:
1)

2)
B)

najprej vse tekmovalce, ki imajo vsaj en veljaven čas:
a)

v obratnem vrstnem redu glede na njihov najkrajši (najhitrejši)
čas;

b)

kadar ima več tekmovalcev enak najkrajši čas, v obratnem
vrstnem redu glede na njihov drugi najkrajši čas (tekmovalci z
veljavnim drugim časom se razvrstijo pred tiste, ki nimajo drugega
veljavnega časa);

nato sledijo tekmovalci brez veljavnega časa;

če je po opravljenem postopku razvrstitve iz točke (A) kvota za finalni krog
presežena zaradi izenačenj, se izenačeni tekmovalci ponovno pomerijo v
smeri A, dokler se ne razvrsti vseh predhodno izenačenih tekmovalcev.
Časi, zabeleženi pri teh poskusih, se upoštevajo izključno za določanje
tekmovalcev, ki napredujejo v finalni krog tekmovanja, in za noben drug
namen.

8.18 Razvrstitev v finalnem krogu in skupna razvrstitev
A) Tekmovalce v finalnem krogu se razvrsti glede na zadnjo stopnjo, v kateri
so tekmovali:

B)

1)

najprej zmagovalce vsake take stopnje in

2)

nato tekmovalce, izločene v vsaki stopnji, razvrščene glede na njihovo
razvrstitev iz kvalifikacijskega kroga.

Skupna razvrstitev se določi, kot sledi:
1)

naprej tekmovalci z razvrstitvijo v finalnem krogu, in sicer v tem
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vrstnem redu, in
2)

C)

nato sledijo tekmovalci brez razvrstitve v finalnem krogu, in sicer glede
na njihovo razvrstitev iz kvalifikacijskega kroga.

Če je katera koli stopnja finalnega kroga odpovedana, se tekmovanje šteje
za končano, za skupno razvrstitev tekmovanja pa se šteje skupna
razvrstitev po zadnji zaključeni stopnji, pri čemer se zmagovalce zadnje
zaključene stopnje razvrsti v skladu z njihovo razvrstitvijo v kvalifikacijskem
krogu.

Tehnični incidenti in pritožbe
8.19 Za namene določanja tehničnih incidentov ali pritožb se uporabljajo samo
uradni videoposnetki in, po presoji glavnega sodnika, kateri koli uradni
videoposnetki prenosa IFSC (** KŠP). Uradni video posnetek mora zabeležiti
najmanj:
A) štartno pozicijo obeh smeri,
B)

časomerilni stikali na vrhu obeh smeri in

C)

poskus vsakega para tekmovalcev v vsakem dvoboju.

8.20 Če tekmovalec ali predstavnik ekipe meni, da je prišlo do tehničnega incidenta,
mora o tem obvestiti glavnega sodnika pred štartom naslednjega dvoboja.
8.21 Za tehnični incident v zvezi z delovanjem časomerilnega sistema se je mogoče
pritožiti le v primeru očitne ali sistematične napake.
8.22 Glavni sodnik določi, ali je prišlo do tehničnega incidenta:
A) za sprejetje odločitve lahko glavni sodnik po potrebi:

B)

1)

pregleda uradne videoposnetke;

2)

zahteva preizkus časomerilnega sistema;

3)

zahteva, da postavljavec spleza smer in se dotakne zgornjega
časomerilnega stikala;

če je tehnični incident
1)

mogoče odpraviti in se meni, da je vplival le na en dvoboj, tekmovalca,
na katera je napaka neposredno vplivala, ponovita svoje poskuse; ali

2)

če tehničnega incidenta ni mogoče odpraviti ali se meni, da je vplival
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na vse tekmovalce v tej stopnji tekmovanja, glavni sodnik:
a)

prekliče stopnjo, na katero je vplival tehnični incident, in vse
naslednje stopnje, ali

b)

prekine in ponovi stopnjo.

8.23 Pritožba na:
A) sojenje ali določitev:
1)

tekmovalčevega poskusa v kateremkoli dvoboju ali

2)

rezultata katerega koli dvoboja v finalnem krogu,

mora biti podana pred začetkom naslednjega dvoboja. Naslednji dvoboj se
ne začne, dokler ni sprejeta odločitev v zvezi s pritožbo. Te pritožbe so
lahko ustne in zanje se ne plača pritožbena taksa.
B)

objavljen rezultat ali razvrstitev tekmovalca mora biti pisna in:
1)

v primeru pritožbe v zvezi s kvalifikacijskim krogom predložena v petih
(5) minutah po objavi uradnih rezultatov ali

2)

v primeru pritožbe v zvezi s finalnim krogom predložena takoj po
objavi zadevnih rezultatov/razvrstitve.
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Priloga 1 - sestava parov

16 tekmovalcev

1/8 finala

1/4 finale

1/2 finale

Finale

1

kvalifikacije #1

9

zmagovalec 1.para

13

zmagovalec 9.para

15

poraženec 13.para

par

kvalifikacije #16

par

zmagovalec 2.para

par

zmagovalec 10.para

par

poraženec 14.para

2

kvalifikacije #8

10

zmagovalec 3.para

14

zmagovalec 11.para

16

zmagovalec 13.para

par

kvalifikacije #9

par

zmagovalec 4.para

par

zmagovalec 12.para

par

zmagovalec 14.para

3

kvalifikacije #4

11

zmagovalec 5.para

par

kvalifikacije #13

par

zmagovalec 6.para

4

kvalifikacije #5

12

zmagovalec 7.para

par

kvalifikacije #12

par

zmagovalec 8.para

5

kvalifikacije #2

par

kvalifikacije #15

6

kvalifikacije #7

par

kvalifikacije #10

7

kvalifikacije #3

par

kvalifikacije #14

8

kvalifikacije #6

par

kvalifikacije #11

8 tekmovalcev
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1/4 finale

1/2 finale

Finale

1

kvalifikacije #1

5

zmagovalec 1.para

7

poraženec 5.para

par

kvalifikacije #8

par

zmagovalec 2.para

par

poraženec 6.para

2

kvalifikacije #4

6

zmagovalec 3.para

8

zmagovalec 5.para

par

kvalifikacije #5

par

zmagovalec 4.para

par

zmagovalec 6.para

3

kvalifikacije #2

par

kvalifikacije #7

4

kvalifikacije #3

par

kvalifikacije #6

4 tekmovalci

1/2 finale

Finale

1

kvalifikacije #1

3

poraženec 1.para

par

kvalifikacije #4

par

poraženec 2.para

2

kvalifikacije #2

4

zmagovalec 1.para

par

kvalifikacije #3

par

zmagovalec 2.para
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9.

KOMBINACIJA

Splošno
9.1

Ta člen se razlaga v povezavi s členi 3 (Splošne določbe), 6 (Težavnostno
plezanje), 7 (Balvansko plezanje) in 8 (Hitrostno plezanje) teh pravil.

9.2

Tekmovanja v kombinaciji vključujejo:
A) kvalifikacijski krog s fiksno kvoto, ki znaša dvajset (20) tekmovalcev v vsaki
kategoriji, ter
B)

finalni krog s fiksno kvoto, ki znaša osem (8) tekmovalcev v vsaki kategoriji,

pri čemer kvalifikacijski krog in finalni krog zajemata:
1)

eno (1) stopnjo „kombinacija: hitrost“,

2)

eno (1) stopnjo „kombinacija: balvansko plezanje“ in

3)

eno (1) stopnjo „kombinacija: plezanje v vodstvu“,

in sicer v tem vrstnem redu, vsaka stopnja pa je skladna z zadevnimi
določbami iz členov 6 (Težavnostno plezanje), 7 (Balvansko plezanje) in 8
(Hitrost) teh pravil, ob upoštevanju sprememb in dopolnitev iz tega člena 9
(Kombinacija).
9.3

Kvalifikacijski in finalni krog se ne izvedeta na isti dan.

9.4

Kvalifikacijski krog se organizira tako, da:
A) ima vsak tekmovalec na voljo najmanj 30 minut časa za počitek od svojega
zadnjega poskusa v stopnji „hitrost“ do začetka svojih poskusov v naslednji
stopnji „balvansko plezanje“, in
B)

9.5

ima vsak tekmovalec na voljo najmanj 120 minut časa za počitek od svojega
zadnjega poskusa v stopnji „balvansko plezanje“ do začetka svojega
poskusa v naslednji stopnji „ težavnostno plezanje“.

Finalni krog se organizira tako, da:
A) ima vsak tekmovalec na voljo najmanj 15 minut časa za počitek od svojega
zadnjega poskusa v stopnji „hitrost“ do začetka svojih poskusov v naslednji
stopnji „balvansko plezanje“, in
B)

ima vsak tekmovalec na voljo najmanj 15 minut časa za počitek od svojega
zadnjega poskusa v stopnji „balvansko plezanje“ do začetka svojega
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poskusa v naslednji stopnji „ težavnostno plezanje “.
Format kvalifikacijskega kroga
9.6

Kvalifikacijski krog je:
A) v okviru stopnje „hitrost“ skladen z določbami iz člena 8 (Hitrost) teh pravil,
ki so povezane z organizacijo in vodenjem kvalifikacijskega kroga za
tekmovanja v hitrosti;
B)

v okviru stopnje „balvansko plezanje“ skladen z določbami iz člena 7
(Balvansko plezanje) teh pravil, ki so povezane z organizacijo in vodenjem
polfinalnega kroga za tekmovanja v balvanskem plezanju;

A) v okviru stopnje „plezanje v vodstvu“ skladen z določbami iz člena 6
(Težavnostno plezanje) teh pravil, ki so povezane z organizacijo in
vodenjem polfinalnega kroga za tekmovanja v plezanju v vodstvu.
9.7

(** Člen 9.7 ni relevanten za državno prvenstvo.)
Štartni vrstni red za stopnjo „balvansko plezanje“ in stopnjo „ težavnostno
plezanje “ ter za smer A pri stopnji „hitrost“ se izračuna na naslednji način:
A) kadar so se tekmovalci uvrstili v kvalifikacijski krog na podlagi posameznega
niza tekem, na katerem so sodelovali vsi uvrščeni tekmovalci, v padajočem
vrstnem redu razvrstitve v kombinaciji, ki je bil izračunan za ta niz tekem, in
B)

kadar so se tekmovalci uvrstili v kvalifikacijski krog na podlagi več
kvalifikacijskih tekem, po tem ko je IFSC objavil zadevni kvalifikacijski
sistem;

štartni vrstni red za smer B je enak kot za smer A, pri čemer se vrstni red
tekmovalcev zamakne za 50%.
Format finalnega kroga
9.8

Finalni krog tekme v kombinaciji je:
A) v okviru stopnje „hitrost“ skladen z določbami iz člena 8 (Hitrost) teh pravil,
ki so povezane z organizacijo in vodenjem finalnega kroga za tekmovanja v
hitrosti;
B)

v okviru stopnje „balvansko plezanje“ skladen z določbami iz člena 7
(Balvansko plezanje) teh pravil, ki so povezane z organizacijo in vodenjem
finalnega kroga za tekmovanja v balvanskem plezanju, razen:
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C)

9.9

1)

število balvanov za to stopnjo se zmanjša na (3) tri in

2)

glavnemu sodniku ni dovoljeno preklicati nobenega balvana v krogu;

v okviru stopnje „plezanje v vodstvu“ skladen z določbami iz člena 6
(Težavnostno plezanje) teh pravil, ki so povezane z organizacijo in
vodenjem finalnega kroga za tekmovanja v plezanju v vodstvu.

Štartni vrstni red za vsako stopnjo finalnega kroga se določi na naslednji način:
A) za stopnjo „hitrost“ v vrstnem redu, ki je določen v Prilogi 2, na primer
dvoboj 1 se izvede med tekmovalcema, ki sta se uvrstila na prvo (1.)
oziroma osmo (8.) mesto v stopnji „hitrost“ v kvalifikacijskem krogu;
B)

za stopnjo „balvansko plezanje“ je štartni vrstni red obraten kot pri
razvrstitvi iz predhodne stopnje „hitrost“, tj. najvišje (najboljše) uvrščeni
tekmovalec začne zadnji;

B)

za stopnjo „težavnostno plezanje“ je štartni vrstni red obraten kot pri
vmesni razvrstitvi, ki je izračunana po zaključku predhodnih stopenj
„hitrost“ in „balvansko plezanje“, tj. najvišje (najboljše) uvrščeni
tekmovalec začne zadnji.

Razvrstitev v posameznih stopnjah
9.10 Razvrstitev v vsaki izmed posameznih stopenj se izračuna na naslednji način:
A) v okviru stopnje „hitrost“ v skladu z določbami iz člena 7 (Hitrost) teh
pravil, pri čemer se pri finalnem krogu upoštevajo naslednje spremembe in
dopolnitve:
1)

poraženi tekmovalci v četrfinalnih dvobojih se ne izključijo, ampak
napredujejo v niz dodatnih dvobojev za določanje petega (5.) do
osmega (8.) mesta, pri čemer vsi tekmovalci sodelujejo v istem številu
dvobojev;

2)

razvrstitev tekmovalcev po stopnji „hitrost“ se določi s končnim nizom
dvobojev:
a)

v dvoboju 9 se določita sedmo (7.) (zmagovalec) / osmo (8.)
(poraženec) mesto;

b)

v dvoboju 10 se določita peto (5.) (zmagovalec) / šesto (6.)
(poraženec) mesto;

c)

v dvoboju 11 se določita tretje (3.) (zmagovalec) / četrto (4.)
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(poraženec) mesto;
d)

B)

v okviru stopnje „balvansko plezanje“ v skladu z določbami iz člena 7
(Balvansko plezanje) teh pravil, pri čemer se upoštevajo naslednje
spremembe in dopolnitve:
1)

2)

C)

v dvoboju 12 se določita prvo (1.) (zmagovalec) / drugo (2.)
(poraženec) mesto;

če sta dva tekmovalca izenačena ali če je izenačenih več tekmovalcev,
se določi medsebojna razvrstitev izenačenih tekmovalcev:
a)

s primerjavo najboljših rezultatov vsakega takega tekmovalca, pri
čemer se najprej upošteva število vzponov, zaključenih v prvem
poskusu, nato število vzponov, zaključenih v drugem poskusu, itd.;

b)

če s primerjavo iz točke (a) izenačenih tekmovalcev ni mogoče
razvrstiti, se jih razvrsti s primerjavo števila con, osvojenih v
prvem poskusu, nato števila con, osvojenih v drugem poskusu itd.;

v okviru finalnega kroga, kadar so tekmovalci po izvedbi točke (1) še
vedno izenačeni, se njihova medsebojna razvrstitev določi s primerjavo
njihove razvrstitve pri stopnji „balvansko plezanje“ v kvalifikacijskem
krogu;

v okviru vsake stopnje „težavnostno plezanje“ v skladu z določbami iz
člena 6 (Težavnostno plezanje) teh pravil, pri čemer se upoštevajo
naslednje spremembe in dopolnitve:
1)

2)

če sta dva tekmovalca izenačena ali če je izenačenih več tekmovalcev,
se določi sorazmerna razvrstitev izenačenih tekmovalcev:
a)

s primerjavo njihovih časov plezanja na najbližjo sekundo
natančno (hitrejši čas je boljši);

b)

kadar sta po izvedbi točke (a) še vedno izenačena dva tekmovalca
ali je izenačenih več tekmovalcev, se za določanje časa plezanja na
najbližjo eno desetinko sekunde natančno uporabi čas, zabeležen
na uradnem video sistemu, in

v okviru finalnega kroga, kadar so tekmovalci po izvedbi točke (1) še
vedno izenačeni, se njihova sorazmerna razvrstitev določi s primerjavo
njihove razvrstitve pri stopnji „plezanje v vodstvu“ v kvalifikacijskem
krogu.
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Razvrstitev v kombinaciji
9.11 Razvrstitev v kombinaciji se izračuna po zaključku vsakega izmed krogov za
vsako vključeno kategorijo za tiste tekmovalce, ki so začeli v vseh treh stopnjah
kroga:
A) vsakemu tekmovalcu se dodelijo „razvrstitvene točke“ za vsako zaključeno
stopnjo:
1)

kadar samo en tekmovalec zasede določeno mesto razvrstitve v
stopnji, je število razvrstitvenih točk enako temu mestu, ali

2)

kadar sta v kateri koli stopnji dva tekmovalca izenačena ali je
izenačenih več tekmovalcev, je število razvrstitvenih točk enako
povprečni razvrstitvi izenačenih tekmovalcev, npr. kadar so štirje (4)
tekmovalci izenačeni na osmem (8.) mestu, je število razvrstitvenih
točk, dodeljeno vsakemu izmed izenačenih tekmovalcev, enako (8 + 9
+ 10 + 11 ) / 4 = 9,5;

B)

skupno število razvrstitvenih točk se izračuna za vsakega zadevnega
tekmovalca tako, da se zmnožijo razvrstitvene točke, dodeljene za vsako
stopnjo;

C)

vsakega tekmovalca se na podlagi skupnega števila razvrstitvenih točk
razvrsti v naraščajočem vrstnem redu (tj. manjše vrednosti so boljše), če pa
imajo kateri koli tekmovalci enako skupno število razvrstitvenih točk, se za
vsak krog določi sorazmerna razvrstitev izenačenih tekmovalcev tako, da:
1)

se primerjajo medsebojni rezultati takih tekmovalcev v tem krogu;

2)

kadar so kateri koli tekmovalci po izvedbi točke (1) še vedno izenačeni,
se primerja prvotna razvrstitev tekmovalcev pred krogom
(„countback“).

9.12 Vmesna razvrstitev se izračuna po zaključku stopenj „hitrost“ in „balvansko
plezanje“ v vsakem krogu za vsako vključeno kategorijo, pri čemer se za izračun
uporabijo samo rezultati teh dveh stopenj.

Priloga 2 - sestava parov v hitrosti (kombinacija)
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1/4 finale

1/2 finale

Finale

1

kvalifikacije #1

5

poraženec 1.para

9

poraženec 5.para

mesto

par

kvalifikacije #8

par

poraženec 2.para

par

poraženec 6.para

7/8

2

kvalifikacije #4

6

poraženec 3.para

10

zmagovalec 5.para

mesto

par

kvalifikacije #5

par

poraženec 4.para

par

zmagovalec 6.para

5/6

3

kvalifikacije #2

7

zmagovalec 1.para

11

poraženec 7.para

mesto

par

kvalifikacije #7

par

zmagovalec 2.para

par

poraženec 8.para

3/4

4

kvalifikacije #3

8

zmagovalec 3.para

12

zmagovalec 7.para

mesto

par

kvalifikacije #6

par

zmagovalec 4.para

par

zmagovalec 8.para

1/2

10

Končna uvrstitev

KONČNE DOLOČBE

10.1. VELJAVNOST PRAVILNIKA
10.1.1. Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja na Zboru KŠP.
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