Številka: 6713-3/2018-38
Datum: 20.02.2019
Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v športnem plezanju
Tekmovanje bo 12.03.2019, v Plezalnem centru Ljubljana, v Štepanjskem naselju poleg BIT centra.
Tekmovalna določila in pravila so objavljena v nadaljevanju razpisa.
Glede na število prijavljenih učenk in učencev se bo določil urnik tekmovanja.
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/
Prijave preko spleta so možne od 20.02. (od 15.00) do 08.03.2019 (do 24.00).
Po zaključku prijav nadaljnje informacije posredujete izvajalcu:
UPC PLUS d.o.o., Ljubljana
tel: 068 613 214
e-pošta: info@plezalnicenter.si

ŠPORTNO PLEZANJE
1. IZVAJALEC
UPC PLUS d.o.o., Ljubljana
tel: 068 613 214
e-pošta: info@plezalnicenter.si
2. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA
Tekmovanje v težavnostnem plezanju bo potekalo na visoki plezalni steni Plezalnega centra
Ljubljana, Pesarska cesta 10, z varovanjem od zgoraj.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol. Za nastop morajo imeti ustrezen plezalni
pas, ki ustreza standardom varnosti, primerno opremo izposoja tudi organizator. Plezalniki
niso obvezni, so pa priporočljivi.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
Tekmovanje je posamično.
- kategorije(8):
nelicencirani
- učenci (1) in učenke (2) - letnik 2004 in 2005
- učenci (3) in učenke (4) - letnik 2006 in mlajši
licencirani (z licenco državnega prvenstva – stanje licenciranja pri KPŠ 2018)
- učenci (5) in učenke (6) - letnik 2004 in 2005
- učenci (7) in učenke (8) - letnik 2006 in mlajši
Kvalifikacijski del tekmovanja poteka na »flash«, kar pomeni, da imajo učenci pred
začetkom na voljo demonstracijo plezanja, ob 8.45. Čas za plezanje je omejen na 5 minut.
V kvalifikacijah se pomerijo v eni plezalni smeri. Tekmovanje poteka vzporedno za
licencirane in nelicencirane učence in učenke.
Najboljši štirje iz vsake kategorije se uvrstijo v finale. Finale plezajo na pogled, kar pomeni,
da ni demonstracije plezanja. Šteje dosežena višina.
5. PRIZNANJA
Prvi trije posamezniki-ce v vsaki kategoriji prejmejo nagrade, katere zagotovi izvajalec.
6. DODATNA NAVODILA
Varovanje in varovalno opremo zagotovi izvajalec.
7. URNIK
08.00 zbor vseh tekmovalcev,
08.00 – 09.00 ogrevanje,
08.45 demonstracija plezalnih smeri
09.00 kvalifikacije
10.30 finale z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo nagrad najboljšim.
Organizator lahko urnik spremeni glede na število tekmovalcev.

