Planinska zveza Slovenije, Ob Železnici 30a, 1000 Ljubljana
Komisija za športno plezanje

Komisija za športno plezanje razpisuje pripravljalni seminar in dva izpitna roka za pridobitev naziva športni plezalec.

Pripravljalni seminar: sobota, 11.1.2020
• Rok prijav: 8. 1.2020
Prvi izpitni rok: sobota, 1.2. in nedelja, 2.2.2020
• Rok prijav: 20.1.2020
Drugi izpitni rok: sobota, 7.3. in nedelja, 8.3.2020
• Rok prijav: 24.2.2020
Pogoji za pristop k izpitu:
− članstvo PZS za leto 2020*
− v letu 2020 dopolnjena starost 15 let
− dosežen naziv pripravnik športnega plezanja
− izjava predsednika društva o v vodstvu preplezanih 30 različnih športno plezalnih smeri
− izpolnjena prijava preko spletne aplikacije KŠP
*Članarino PZS za 2020 OBVEZNO uredite do prijave. Od 16.12.2019 naprej preko društvenih skrbnikov članarine ali preko spletne
aplikacije PZS

Pripravljalni seminar:
Ob prijavi na izpit je priporočljiva prijava na pripravljalni seminar, ki je brezplačen za vse, ki se bodo prijavili na izpit za
ŠP. Za ostale je cena seminarja enaka ceni izpita.
Seminar je namenjen vsem, ki želijo pred izpitom s strani izpitne komisije pridobiti povratne informacije o njihovem
znanju.
IZKLJUČNO skupinske prijave na seminar boste društva vnašala preko spletne aplikacije KŠP od 19.12.2019 naprej.
Prijave za posamezno društvo bo vnesel društveni skrbnik, ki ima dostop do prijav za tekmovanja DP. Društva, ki ne
tekmujejo na DP, naj na naslov sportno.plezanje@pzs.si čimprej oddajo vlogo za dodelitev dostopa za prijave na
usposabljanja.
Priprava kandidatov na izpit je v pristojnosti matičnega društva oz. vaditeljev in trenerjev športnega plezanja z veljavno
licenco. Izpit bo potekal skladno z novim pravilnikom o usposabljanju. Vsebina izpita je spremenjena, zato vsa društva
naprošamo, da vestno preučijo nove vsebine ter kandidate primerno pripravijo na izpite. Naslednja možnost za
pridobitev naziva športni plezalec bo v začetku leta 2021.
Kotizacija za izpit znaša 50€, plačati jo je potrebno na račun PZS, Ob Železnici 30a, Ljubljana, IBAN: SI56 6100 0001
6522 551 (Delavska hranilnica); sklic: 00 1621: namen: izpiti ŠP.
Lep pozdrav,
Matevž Bizjak,
vodja usposabljanja

Priloge:
Priloga 1 - splošne informacije
Priloga 2 - kriteriji

Aleš Pirc,
načelnik KŠP

