
DRUŠTVO ZA RAZVOJ PLEZALNE KULTURE 
Pesarska cesta 10 
1000 Ljubljana 
 

Datum: 19. 4. 2018 

ZAHODNA LIGA 2018 
RAZPIS ZA 6. TEKMOVANJE: PLEZALNI CENTER LJUBLJANA, 13. maj 2018 (težavnost) 

 

1. Organizator: DRUŠTVO ZA RAZVOJ PLEZALNE KULTURE 

Informacije na Nina Debeljak, tel: 068 61 32 14  ali na e-naslov: zahodnaliga.drpk@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 2018. 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.	Za končno uvrstitev bo pomemben seštevek točk v obeh smereh. 
Demonstracije smeri ni. Namesto demonstracije začne s tekmovanjem prvih s ̌est tekmovalcev posamezne 
kategorije v trenutni razvrstitvi. Vse kategorije plezajo na »flash«.  

 

2. Datum in kraj tekmovanja 

Tekmovanje bo potekalo v nedeljo, 13. maja 2018 v Plezalnem centru Ljubljana, Pesarska cesta 10, 
Ljubljana. 

 

3. Urnik tekmovanja 

Ura Kategorija Oznaka Letnik rojstva 

Ob 8.30. uri 
mlajše cicibanke U10 2009 in mlajše 

starejši cicibani U12 2007 in 2008 

Ob 11.30. uri 
mlajši cicibani U10 2009 in mlajši 

starejše cicibanke U12 2007 in 2008 



Ob 14.30. uri 
mlajši dečki U14 2005 in 2006 

starejše deklice in kadetinje U16 in H16 2004 in 2003 ter 2002 in starejše 

Ob 17. uri 
mlajše deklice U14 2005 in 2006 

starejši dečki  in kadeti U16 in H16 2004 in 2003 ter 2002 in starejši 

 

4. Štartnine in prijave 

Štartnina za tekmovanje je 10 EUR na tekmovalca do četrtka, 10. 5. 2018 in 12 EUR za naknadne prijave. 
Prijava je možna tudi na dan tekme od 90-30min pred začetkom posamezne kategorije.  
Plačilo štartnine je potrebno nakazati na TR Društva za razvoj plezalne kulture: SI56 6100 0001 6145 609 
(DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, pozor nov TR!), sklic: SI00-05-2018, pripis: ZAHODNA LIGA.  
 

Prijave morajo biti poslane prek obrazca, dostopnega na naslovu https://www.aokranj.com/zahodna-liga-
201718/ (spodaj na dnu strani), skupaj s potrdilom o plačani štartnini, na naslov 
zahodnaliga.drpk@gmail.com in hkrati v vednost tudi na zahodna.liga@aokranj.com , najpozneje do 
četrtka, 10. 5. 2018. 

 

5. POMEMBNO OPOZORILO ZA TRENERJE, TEKMOVALCE IN SPREMLJEVALCE  - HIŠNI RED 
 
Da bi vsem zagotovili čim prijetnejše bivanje v času tekmovanja v PCL ter čim manj gneče, vas zaradi 
velikega števila pričakovanih obiskovalcev, PROSIMO, da upoštevate sledeč hišni red: 
 
Uporabljajte garderobe 
Tekmovalci naj se preoblačijo v garderobah in tam puščajo tudi vso opremo, ki jo med tekmovanjem ne 
bodo potrebovali. Na voljo je dovolj garderobnih omaric. Za zaklepanje omaric potrebujete kovanec za 1€ ali 
20 centov, po vrnitvi ključa v ključavnico, kovanec dobite nazaj. 
Ne zadržujte se na ozkih hodnikih in stopnišču. Ob lepem vremenu izkoristite naš vrt in prostor pred PCL. 
 
Varnost 
Trenerji in spremljevalci: prosimo vas, da v času obiska PCL-ja, poskrbite za varnost vaših varovancev! 
Otrokom brez spremstva je prepovedan vstop na balkon v drugem nadstropju. 
 



Ogrevanje 
Tekmovalci se lahko ogrejejo na dveh ogrevalnih stenah. Ena se nahaja v 1. nadstropju (v ogrevalni 
dvorani), druga pa v 2.nadstropju (balvanska stena). Trenerji in ostali spremljevalci ste odgovorni, da se bo 
dvorane uporabljalo izključno za ogrevanje in ne za ostale veščine kot je npr. skakanje z višine.  
Mala dvorana v prvem nadstropju ni namenjena tekmovalcem in njihovim spremljevalcem, pač pa le 
vsakodnevnim obiskovalcem PCL-ja. Prosimo, da to upoštevate. 
 
Tekmovalni prostor 
Prostor v veliki dvorani je omejen, zato vas prosimo, da se tam ne zadržujete, če to ni nujno. 
Ko boste s tekmovanjem zaključili oz. bo tekmovanje zaključil vaš varovanec, vas prosimo, da se umaknete 
v druge prostore PCL-ja, v Grif bar in ob lepem vremenu na naš vrt.  
 
 
PARKIRNI PROSTORI 
V bližnji okolici Plezalnega centra Ljubljana je dovolj brezplačnih 
parkirišč. Največje je ob Pesarski ulici (označeno z vijolično in 
turkizno barvo) ter nasproti trgovine Lidl (označeno z oranžno), nekaj 
parkikrnih mest pa tudi pred PCL. Prosimo, ne puščajte svojih vozil 
na zelenicah. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Predsednik DRUŠTVA ZA RAZVOJ PLEZALNE KULTURE,  

Matjaž Jeran 

 


