
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ŠPORTNO PLEZANJE 

DRŽAVNO PRVENSTVO  OSNOVNIH  ŠOL 

 

Organizatorja 
Zavod za šport RS Planica in Planinska zveza Slovenije – Komisija za športno plezanje. 

Informacije: Karli Pintarič, OŠ Vojnik, tel. 031 564952, e-mail: karli.pintaric@gmail.com 

 

Datum in  kraj 
Sobota, 14. april 2018, Osnovna šola Vojnik, Prušnikova 14, 3212 Vojnik 

 

Čas tekmovanja 
10.00: Mlajši učenci in učenke brez in z licenco državnega prvenstva 

13.00: Starejši učenci in učenke brez in z licenco državnega prvenstva 

 

Kategorije 
Tekmovalci brez licenc: 

 mlajši učenci in učenke, letnik 2005 – 2006 

 starejši učenci in učenke, letnik 2003 -2004. 

Tekmovalci z licencami državnega prvenstva: 

 mlajši učenci in učenke, letnik 2005 – 2006; 

 starejši učenci in učenke, letnik 2003 - 2004. 

 

V kategorijah brez licence lahko na državnem tekmovanju nastopijo učenci in učenke, ki so se 

nanj uvrstili preko področnih tekmovanj VZHOD in ZAHOD. 

V kategorijah brez licence kategoriziranim tekmovalcem v letošnjem šolskem letu (2017/18 – 

stanje licenciranja pri KŠP v letu 2017) nastop ni dovoljen! 

 

Prijave 
Učenci in učenke brez licenc, ki so se kvalificirali na področnih tekmovanjih (Trbovlje, 

Šenčur), so  avtomatsko prijavljeni na finalno tekmovanje. Glej štartna lista.  

Štartna lista je sestavljena glede na uvrstitev na področnih tekmovanjih. 

 

Učenci in učenke z  licenco se prijavijo preko spletne aplikacije Zavoda za šport RS Planica in 

nimajo kvalifikacij na področnih tekmovanjih. Rok za prijavo je četrtek, 12. april 2018. 

 

Štartna lista tekmovalcev brez licence je sestavljena glede na uvrstitev na področnih 

tekmovanjih. 

 

http://app.sport.si/


Pravila 
Tekmovanje bo potekalo na način, ki se imenuje »plezanje na flash«. To pomeni, da bodo 

tekmovalci lahko gledali tekmovalce, ki bodo plezali pred njimi. Vse kategorije do starejših 

učencev in učenk z licenco, bodo plezali z varovanjem z vrha. Starejši učenci in učenke z 

licenco pa bodo plezali s sprotnim vpenjanjem. Tekmovalci morajo biti v dvorani vsaj pol ure 

pred pričetkom tekmovanja v svoji kategoriji. 

 

Vsi tekmovalci bodo plezali dve smeri. Za rezultat šteje skupni seštevek obeh smeri po 

pravilniku KŠP. 

 

V primeru delitve prvih mest bomo izvedli superfinale. 

Smeri bodo narejene po barvah, tako da bo za posamezno kategorijo veljala samo določena 

barva oprimkov. 

 

 

Karli Pintarič, 

koordinator OŠ tekmovanj v športnem plezanju 
 


