TVD Partizan Žirovnica
društvo za športno vzgojo in rekreacijo

ZAHODNA LIGA 2017
RAZPIS ZA 4. TEKMOVANJE: Žirovnica, 6. maj 2017 (težavnost)
1. Organizator: Plezalni klub Žirovnica, TVD Partizan Žirovnica
Informacije: Denis Ipavec, tel: 041 874 593, pkzirovnica@gmail.com
Organizacija in sojenje na tekmovanju bosta potekala v skladu s Tekmovalnim pravilnikom
KŠP in v skladu z dogovorom sestanka Zahodne lige za leto 2017. Tekmovalci bodo v vsaki
kategoriji plezali v dveh smereh. Vsi tekmovalci plezajo tako prvo, kot tudi drugo smer.
Polovica jih bo najprej plezala v prvi, polovica pa v drugi smeri, nato bodo smeri zamenjali.
Tekmovalec za vsako preplezano smer dobi točke za uvrstitev. Končno uvrstitev tekmovalca
se določi na podlagi formule, ki vključuje točke za uvrstitev pridobljene v obeh smereh na
naslednji način: 𝐒𝐓=√𝐑𝟏∗𝐑𝟐. V primeru delitve prvega mesta se izvede superfinale.
Čas plezanja bo največ 4 minute. Demonstracije smeri ni. Namesto demonstracije začne s
tekmovanjem prvih šest tekmovalcev posamezne kategorije v trenutni razvrstitvi. Vse
kategorije plezajo na »flash«.
2. Datum in kraj tekmovanja:
Tekmovanje bo potekalo v soboto, 6. maja 2017 v Dvorani pod Stolom, poleg osnovne šole
Žirovnica, Zabreznica 4, na umetni plezalni steni.
Obiskovalci uporabljajte parkirišča ob osnovni šoli, v primeru zasedenosti upoštevajte
navodila redarjev.
3. Urnik tekmovanja
Ura
9:00 - 11:00
9:00 - 11:00
11:30 - 13:30
11:30 - 13:30
14:00 - 16:30

Kategorija
mlajše cicibanke
starejši cicibani
mlajši cicibani
starejše cicibanke
mlajši dečki
starejše deklice +
14:00 - 16:30
kadetinje
17:00 -19:30 mlajše deklice
starejši dečki +
17:00 -19:30
kadeti

Oznaka
U10 punce
U12 fantje
U10 fantje
U12 punce
U14 fantje
U16 punce +
U18 punce
U14 punce
U16 fantje +
U18 fantje

Letnik rojstva
2008 in mlajši
2006 in 2007
2008 in mlajši
2006 in 2007
2004 in 2005
2002 in 2003
2000 in 2001
2004 in 2005
2002 in 2003
2000 in 2001
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4. Startnina in prijava tekmovalcev
Startnina za tekmovanje znaša 10 € na tekmovalca, naknadne prijave 12 €. Prijava je možna
tudi na dan tekme od 60 - 30min pred začetkom posamezne kategorije. Plačilo startnine je
potrebno nakazati na TR TVD Partizan Žirovnica št: SI56 0700 0000 1577 213, sklic: 00 14-52017 do srede 3. maja, do 24. ure. V polje namen pripišite: startnina. Potrdilo je potrebno
poslati na naslov pkzirovnica@gmail.com, ali pa ga dostaviti blagajniku pred začetkom
tekmovanja.
Prijave je potrebno poslati na naslov: pkzirovnica@gmail.com in hkrati v vednost tudi na
zahodna.liga@aokranj.com do srede, 3. maja 2017, do 24. ure. Prijavni obrazec se nahaja na
spletni strani Zahodne lige http://www.aokranj.com/page.php?id=911.

Predsednik Plezalnega kluba Žirovnica
Denis Ipavec
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