
 
 
 
 
                                           PZS Komisija za športno                                                           Zavod sv. Stanislava 
                                           plezanje                                                                                       Škofijska klasična gimnazija 

 

 
 

20. DRŽAVNO SREDNJEŠOLSKO 
PRVENSTVO V 

 

ŠPORTNEM PLEZANJU 
 

 

 
 

 
TEKMOVANJE: 

B tekma 29. januarja 2014 in 
A tekma 30. januarja 2014 

v športni dvorani 
Zavoda sv. Stanislava 

(LJ – ŠENTVID) 
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UVODNIK 
 
Športno plezanje je mlada športna panoga, ki se je začela pojavljati v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja. Če za prvo mednarodno tekmovanje v športnem plezanju štejemo 
tekmovanje Sportroccia leta 1985 v Bardonecchi pri Torinu, in prvo državno prvenstvo, 
takrat še v Jugoslaviji leta 1988 v Ospu, se lahko pohvalimo, da smo že leta 1995 na 
Škofijski klasični gimnaziji organizirali prvo srednješolsko prvenstvo Slovenije v športnem 
plezanju. Zahvala gre predvsem vodstvu Zavoda sv. Stanislava in Škofijske klasične 
gimnazije, ki je prisluhnilo pobudi za postavitev visoke plezalne stene v športni dvorani. 
Prisluhnila pa sta nam tudi Zavod za šport, danes Zavod Planica, in Komisija za športno 
plezanje pri PZS. 
 
Od prvega tekmovanja je minilo že skoraj 20 let in prav toliko smo jih vključno z letošnjim 
organizirali.  
 
Med tem se je zgodilo marsikaj. Steno smo nekaj let kasneje dogradili, tekmo smo razširili 
na dva dni in ločili  registrirane tekmovalce od ostalih. To je pomenilo tudi, da prvi plezajo s 
sprotnim vpenjanjem, neregistrirani tekmovalci pa plezajo z varovanjem od zgoraj, kar je 
zanje bolj primerno in varno. Nekajkrat smo organizirali tudi tekmo 
v hitrostnem plezanju, povabili pa smo mlade plezalce iz sosednjih 
držav Hrvaške, Italije in Srbije. Na naših tekmah so nastopili vsi 
najboljši tekmovalci in tekmovalke iz Slovenije. Med njimi Martina 
Čufar, kasnejša svetovna prvakinja, zmagovalka svetovnega pokala 
Maja Vidmar, dvakratna zmagovalka svetovnega pokala Mina 
Markovič, evropska prvakinja Natalija Gros, zmagovalec finalne 
tekme v svetovnem pokalu Klemen Bečan, svetovni prvaki v mlajših 
kategorijah Tomaž Valjavec, Jure Raztresen, Domen Škofic in 
državni reprezentanti Aljoša Grom, Matej Sova, Katarina Štremfelj 
idr. 
 
Tekme so bile tudi spodbuda za naše dijake, ki so uspeli priti med dobitnike kolajn, 
predvsem med neregistriranimi tekmovalci. Za dijake na ŠKG plezanje poteka tudi v okviru 
interesne dejavnosti, plezalna šola za najmlajše pa poteka na OŠ Alojzija Šuštarja. Športno 
plezanje na ŠKG je vpeto tudi v širše mestno okolje, saj smo v mali telovadnici tudi nizko, 
t.i. balvansko plezalno steno. Sedaj imamo že okoli 300 m2 plezalnih površin, na katerih 
potekajo tečaji in rekreativno plezanje za odrasle. Stene so potemtakem vsak dan polne.  
Želimo se zahvaliti tudi vsem profesorjem športne vzgoje, ki dijake pripeljejo na 
tekmovanje.  
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URNIK tekmovanja za A in B tekmo: 

 
10.00: KVALIFIKACIJE ZA ML. IN ST. DIJAKE. TEKMUJEJO V ISTI SMERI. 
 
10.00: KVALIFIKACIJE ZA ML. IN ST. DIJAKINJE. TEKMUJEJO V ISTI SMERI. 
 
14.00: FINALE ZA ŠTIRI PRVOUVRŠČENE DIJAKE IN DIJAKINJE IZ VSAKE 

KATEGORIJE.  
 
 
VSI TEKMOVALCI NA B TEKMI MORAJO NAJKASNEJE DO 9.30 POTRDITI PRIJAVO PRI VHODU V TELOVADNICO. 
IZOLACIJSKA CONA ZA A TEKMO SE ZAPRE POL URE PRED ZAČETKOM TEKMOVANJA. 

 
PO TEKMOVANJU BO PODELITEV PRIZNANJ. 

 

Vljudno vabljeni! 
 

NAČIN TEKMOVANJA  
Tekmovanje poteka po pravilniku KŠP za mladinke in mladince in kot je v razpisu. 
Pleza se na pogled. Na B tekmi se kvalifikacije plezajo na "flash" in z varovanjem od 
zgoraj, na A tekmi pa z varovanjem od spodaj. Za ogled smeri (A-tekma) je na voljo 6 
minut. Iz kvalifikacij se v finale uvrstijo po štirje prvouvrščeni iz vsake kategorije. 
 
ČAS PLEZANJA 
Plezalci imajo za plezanje na voljo šest minut. Po izteku časa se upošteva dosežena 
višina. 
 
SODNIKI  
Sodijo sodniki Komisije za športno plezanje.  
 
ZDRAVSTVENA SLUŽBA  
Zdravstveno službo zagotovi organizator.  
 
NAGRADE 
Najboljši 3 tekmovalci v kategoriji prejmejo medalje. 
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INFORMACIJE 
Andrej Kokalj    TEL.:01/582-22-00   E-mail: andrej.kokalj@guest.arnes.si 
  
PRIJAVA 
Za vse udeležence je obvezna predhodna prijava. Prijave potekajo preko spletne 
aplikacije. Vstop je možen preko : http://www.sportmladih.net. ZADNJI ROK prijav 
je ponedeljek 27.1. 2014.  
 
Tekmovanje poteka na umetni plezalni steni dimenzij 8.0 x 12.0 m. 
Vsi tekmovalci morajo imeti svoj plezalni pas, ki ustreza UIAA ali CE standardom. 
Za morebitne poškodbe in kraje organizator ne prevzema odgovornosti. 
 
PREHRANA 
Vsi udeleženci tekmovanja prejmejo malico.  
 
 
Ljubljana, 10.1.2014                                             Vodja tekmovanja 

                                                                    Andrej Kokalj 
 

 

 

 


