PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

Datum: 30.9.2019

RAZPIS ZA DRŽAVNO PRVENSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 2019 – BALVANI
KAMNIK 12. in 13. 10. 2019
2. tekmovanje za SREDNJE KATEGORIJE
2. tekmovanje za MLAJŠE KATEGORIJE

1. Organizacija
Prireditelj:
Informacije:
Organizator:
Informacije:
Prijave:

Komisija za športno plezanje
Tomo Česen, Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana tel.:
041/643-945
PK Kamnik
Stane Židan
plezalni.klub.kamnik@gmail.com tel.: 051/303-023
Preko spletne aplikacije na naslovu https://isksp.pzs.si

TR račun št.:

SI56 0310 3100 0896 005 (Plezalni klub Kamnik, Usnjarska ceta 9, 1241
Kamnik)

Sklic:

SI00 1314102018

Vodja
tekmovanja:

Stane Židan

Glavni sodnik:
Ksenija Kodra

Organizacija in sojenje na tekmovanju bosta potekala v skladu s Tekmovalnim pravilnikom za prvenstvo
RS za leto 2019.

2. Datum in kraj tekmovanja:
Tekmovanje bo potekalo:

3. Urnik tekmovanja

V soboto in nedeljo 12. in 13. 10. 2019 v Plezalnem centru
Plezalnega kluba Kamnik, Usnjarska cesta 9, 1241 Kamnik

Sobota 12. oktober
09.00 – 11.00
BALVANI – kvalifikacije st. dečki in st. deklice
st. deklice in st. dečki plezajo istočasno na FLASH
(8 balvanov za vsako kategorijo)
12.00 – 13.50
BALVANI – kvalifikacije kadeti in kadetinje
kadeti in kadetinje plezajo istočasno na FLASH
(8 balvanov za vsako kategorijo)
15.30 – 17.06
FINALE – za 6 najboljših st. deklic in 6 najboljših st. dečkov.
st. deklice (4 balvani) in st. dečki (4 balvani) - čas plezanja 4 minute, NA POGLED
15.15 – predstavitev finalistov
15.20 – ogled balvanov
15.30 – začetek plezanja prvega tekmovalnega para na balvanu št.1
18.30 – 20.06
FINALE – za 6 najboljših kadetinj in 6 najboljših kadetov.
kadetinje (4 balvani) in kadeti (4 balvani) - čas plezanja 4 minute, NA POGLED
18.15 – predstavitev finalistov
18.20 – ogled balvanov
18.30 – začetek plezanja prvega tekmovalnega para na balvanu št.1

Nedelja 13. oktober:
09.00 – 10.50
12.10 – 14.00

BALVANI – tekmovanje ml. dečki in ml. deklice
ml. deklice in ml. dečki plezajo istočasno na FLASH
(9 istih balvanov za oba spola)
BALVANI – tekmovanje cicibani in cicibanke
cicibanke in cicibani plezajo istočasno na FLASH
(9 istih balvanov za oba spola)

4. Prijave tekmovalcev
Tekmovanja se lahko udeležijo vsi tekmovalci, ki izpolnjujejo točko 2.1. Tekmovalnega pravilnika.
Štartnina za tekmovanje:
17 € na tekmovalca – sr. kategorije
17 € na tekmovalca – ml. Kategorije

ROK PRIJAV
PLAČILO ŠTARTNINE
OPOMBA

Strokovni sodelavec
Tomo Česen

Četrtek, 10. oktober 2019 do 24.00 (preko nove spletne aplikacije KŠP)
na TRR organizatorja do vključno četrtka, 10. oktobra 2019
Če iz plačila in obvestila o plačilu ne bo razvidno, kdo je plačnik
oziroma, če plačilo ne bo izvedene v roku, tekmovalec ne bo mogel
nastopiti.

