PRAVILNIK ALPINISTIČNEGA ODSEKA KRANJ

I. SPLOŠNO
1. člen
Alpinistična in športno plezalska dejavnost se v Planinskem društvu Kranj (v nadaljnjem besedilu
Društvo) goji v Alpinističnem odseku Kranj (v nadaljnjem besedilu Odsek).
2. člen
Odsek razvija alpinistično in športno plezalno dejavnost v vseh oblikah kot sestavni del planinskega
udejstvovanja in sodeluje z vsemi, ki so kakorkoli povezani z alpinistično dejavnostjo in športnim
plezanjem.

Pri tem upošteva, da alpinizem ni le športni pojav in si prizadeva, da zaradi tekmovalnosti ne bi
trpela varnost alpinističnega udejstvovanja.
3. člen
Odsek se organizira in deluje v skladu z vsemi akti Planinske zveze Slovenije (dalje PZS), ki se
nanašajo na alpinistično in športno plezalno dejavnost.
V primerih, ko predvideva pravilnik Odseka strožja merila in kriterije za posamezna področja
delovanja, velja za člane Odseka ta pravilnik.
II. ČLANSTVO
4. člen
Strokovni nazivi članov Odseka so:
-

za področje alpinizma:
• tečajnik
• mlajši pripravnik
• starejši pripravnik
• alpinist
• alpinistični inštruktor
• tečajnik alpinističnega smučanja
• pripravnik alpinističnega smučanja
• alpinistični smučar
• inštruktor alpinističnega smučanja
1

-

za področje športnega plezanja:
• tečajnik športnega plezanja
• pripravnik športnega plezanja
• športni plezalec (ŠP1)
• vaditelj športnega plezanja
• trener športnega plezanja

Strokovni naziv za udeleženca vzgojne akcije Odseka je tečajnik
Podrobnosti ureja dopolnilo k 4.členu pravilnika, ki ga sestavi, vsako leto potrdi ter po potrebi
dopolni upravni odbor Odseka.
5. člen
Člani Odseka se delijo na aktivne in pasivne.
Član lahko postane vsak član Društva, ki podpiše pristopno izjavo in obiskuje začetno alpinistično
šolo ali začetno šolo športnega plezanja.
Minimalna starost za vpis v alpinistično šolo je 15 let dopolnjenih v letu poteka šole.
Tečajniki alpinistične šole in tečajniki športnega plezanja so pasivni člani Odseka.
Aktivni člani Odseka so vsi tisti, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih pogojev:
-

za alpiniste
vsaj deset (10) različnih alpinističnih vzponov

-

za pripravnike alpinistične šole
vsaj deset (10) različnih alpinističnih vzponov in izpolnjevanje določil 6. člena;

-

za športne plezalce
vsaj 10 (deset) različnih športnoplezalnih vzponov

-

za pripravnike šole športnega plezanja
vsaj 10 (deset) različnih športnoplezalnih vzponov in izpolnjevanje določil 6. člena

Vsi člani Odseka, ki ne izpolnjujejo pogojev iz zgornjega odstavka tega člena, so pasivni člani
Odseka.
Izjemoma lahko upravni odbor Odseka za eno leto podaljša aktivno članstvo v Odseku tistim
članom Odseka iz zgornjega odstavka, ki imajo za to opravičljiv razlog.
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6. člen
Tečajnikom alpinistične šole, ki v dveh letih ne dosežejo naziva mlajši pripravnik, članstvo v
Odseku samodejno preneha.
Mlajši pripravniki, ki v dveh letih ne dosežejo naziva starejši pripravnik, izgubijo status aktivnega
člana in postanejo pasivni člani Odseka.
Starejši pripravniki, ki v dveh letih ne dosežejo naziva alpinist, izgubijo status aktivnega člana in
postanejo pasivni člani Odseka.
Tečajnikom šole športnega plezanja, ki v dveh letih ne dosežejo naziva pripravnik športnega
plezanja, članstvo v Odseku samodejno preneha.
Pripravniki športnega plezanja, ki v dveh letih ne dosežejo naziva športni plezalec, izgubijo status
aktivnega člana in postanejo pasivni člani Odseka.
Izjemne primere obravnava upravni odbor Odseka.
7. člen
Odsek ima organiziran arhiv, v katerem hrani vse potrebne podatke o članih Odseka.
Dokumentacijo o tekočih vzgojnih akcijah hranijo vodje posamezne akcije in jo po opravljenih
izpitih predajo načelniku Odseka, ki jo shrani v arhivu Odseka.
8. člen
Oseba, ki ima enega izmed strokovnih nazivov, ki jih opredeljuje 4. člen tega Pravilnika, in ni
obiskoval alpinistične šole ali šole športnega plezanja na Odseku, želi pa postati njegov član,
naslovi pisno prošnjo na načelnika Odseka, upravni odbor pa odloči o njegovi prošnji v tridesetih
(30) dneh od vročitve in o tem obvesti prosilca.
9. člen
Vsak mladoletnik, ki želi postati član Odseka, je dolžan prinesti pisno soglasje obeh staršev ali
skrbnika, s katerim le-ti potrjujejo, da so seznanjeni s tveganjem, ki nastopa pri alpinistični oziroma
športnoplezalni dejavnosti.
Obliko soglasja ureja dopolnilo k 9. členu tega pravilnika, ki ga sestavi, vsako leto potrdi ter po
potrebi dopolni upravni odbor Odseka.
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10. člen
Mladoletni člani Odseka so dolžni o svojih alpinističnih ali športno plezalnih načrtih obveščati
načelnika Odseka in starše ali skrbnike.
11. člen
Vsi člani Odseka se ukvarjajo z alpinistično in športno plezalno dejavnostjo na lastno odgovornost.
12. člen
Vsaka polnoletna oseba, ki želi postati član Odseka je dolžna podpisati izjavo, ki jo ureja dopolnilo k
12. členu tega pravilnika, ki ga sestavi, vsako leto potrdi ter po potrebi dopolni upravni odbor
Odseka.
13. člen
Dolžnost vseh članov Odseka in udeležencev katerekoli dejavnosti Odseka je, da se ravnajo po tem
pravilniku ter s svojim ravnanjem pripomorejo k dobrobiti in napredku Odseka.
14. člen
Vsak član Odseka lahko s pisno izjavo izstopi iz odseka.
15. člen
V primeru kršitve tega pravilnika kršilca obravnava upravni odbor Odseka in mu izreče ustrezen
disciplinski ukrep.
Disciplinski ukrepi sta:
- javni opomin in
- izključitev iz članstva.
Pritožbo na izrečen ukrep izključitve obravnava občni zbor Odseka najpozneje v roku 60. dni po
vložitvi pritožbe. O pritožbi občni zbor odloča z večino prisotnih aktivnih članov odseka.

III. VZGOJA
16. člen
Odsek omogoča zainteresiranim pridobitev alpinističnih znanj in znanj športnega plezanja. V ta namen
vsako leto organizira alpinistično šolo in šolo športnega plezanja po programu, ki ga izdela in vsako
leto potrdi ter po potrebi dopolni upravni odbor Odseka.
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Alpinistična šola obsega vse dejavnosti do pridobitve naziva alpinist.
Šola športnega plezanja obsega vse dejavnosti do pridobitve naziva športni plezalec.
Za vzgojno akcijo Odseka štejemo katerikoli tečaj ali akcijo vzgojnega značaja.
Upravni odbor Odseka potrdi pogoje za vpis in program vzgojne akcije.
17. člen
Vodjo vsake vzgojne akcije imenuje upravni odbor Odseka.
18. člen
Dolžnost vseh udeležencev vzgojne akcije Odseka je, da ne glede na naziv in starost obveščajo
vodjo akcije o svojih alpinističnih ali športnoplezalnih načrtih.
19. člen
Izpitno komisijo, ki vsako leto izvaja izpite za dosego strokovnih nazivov članov Odseka, imenuje
upravni odbor Odseka.
Vprašanja za izpite izdela, vsako leto potrdi ter po potrebi dopolni izpitna komisija
Oblikovanje izpitne komisije in njene naloge so opredeljene v dopolnilu k 19. členu tega pravilnika,
ki ga izdela, vsako leto potrdi ter po potrebi dopolni upravni odbor Odseka.

IV. PLEZANJE IN LETNI NAČRT
20. člen
Vsi člani Odseka so dolžni vpisovati svoje dosežke v alpinistični in športnoplezalni dejavnosti v
enotne obrazce, ki se hranijo v arhivu Odseka.
Alpinistična in športnoplezalna dejavnost članov Odseka je urejena v dopolnilu k 20. členu tega
pravilnika, ki ga izdela, vsako leto potrdi ter po potrebi dopolni upravni odbor Odseka.
21. člen
Interesi Odseka in njegovih članov so izraženi v letnem načrtu in, če je potrebno, tudi večletnem
načrtu dela.
Z letnim načrtom se načrtuje naslednje dejavnosti odseka:
- redna dejavnost,
- plezalna dejavnost in
- izredna dejavnost
5

Postopek za sprejem letnega načrta:
1. Predlog sestavi načelnik Odseka
2. Sestavljeni predlog načrta obravnava in potrdi upravni odbor Odseka
3. Občni zbor Odseka potrdi predlog načrta

V. OPREMA
22. člen
Odsek ima na razpolago opremo, ki jo nabavlja v skladu z letnim načrtom.
Podrobnosti ureja dopolnilo k 22. členu tega pravilnika, ki ga izdela, vsako leto potrdi, ter po
potrebi dopolni upravni odbor Odseka.
23. člen
Odbor ima gospodarja, ki skrbi za premoženje Odseka.

VI. ORGANI ODSEKA
24. člen
Organi Odseka so:
- občni zbor
- upravni odbor
- načelnik
Mandatna doba organov Odseka in vseh, ki jih imenuje načelnik Odseka ali upravni odbor Odseka,
je dve leti.
25. člen
Občni zbor je najvišji organ Odseka. Potrjuje delo drugih organov odseka, jih razrešuje, potrjuje
predlog letnega načrta, voli načelnika Odseka in 6 članov upravnega odbora.
Občni zbor Odseka sestavljajo vsi aktivni člani Odseka, sklicuje se ga vsaj enkrat letno.
Občni zbor Odseka je reden ali izreden.
O sklicu rednega občnega zbora obvesti načelnik člane Odseka na sestanku Odseka vsaj štirinajst
(14) dni pred izvedbo občnega zbora.
Izredni občni zbor skliče načelnik Odseka na zahtevo upravnega odbora, ali na zahtevo dvajsetih
(20) aktivnih članov Odseka. Izredni občni zbor mora biti izveden najkasneje v enem mesecu in ne
prej kot v štirinajstih (14) dneh po vlogi zahteve po sklicu.
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Občni zbor sklepa veljavno, če je prisotnih več kot polovica aktivnih članov Odseka. Če ob
napovedani uri zbor ni sklepčen, se pričetek preloži za 15 minut, nato prisotni veljavno sklepajo.
Zbor sklepa z večino prisotnih aktivnih članov odseka.
26. člen
Upravni odbor Odseka sestavlja sedem (7) polnoletnih aktivnih članov. Člani upravnega odbora so
načelnik Odseka in šest (6) polnoletnih aktivnih članov Odseka,od katerih jih mora imeti najmanj
pet (5) naziv alpinist ali športni plezalec. Te člane upravnega odbora voli občni zbor Odseka.
Upravni odbor izmed svojih članov izvoli vodjo upravnega odbora, ki mora imeti vsaj naziv alpinist
ali športni plezalec.
Upravni odbor Odseka se sklicuje najmanj trikrat letno oziroma po potrebi.
Upravni odbor o svojih sejah vodi zapisnik.
Na seji upravnega odbora Odseka morajo biti prisotni vsaj štirje (4) člani upravnega odbora. Ti
odločajo z večino glasov. V primeru neodločenega glasovanja odloči glas vodje upravnega odbora.
Odločitev upravnega odbora lahko na sestanku Odseka spremeni vsaj dvajset (20) aktivnih članov
Odseka, če pa je na sestanku prisotnih več kot trideset (30) aktivnih članov Odseka, pa dvotretjinska
(2/3) večina prisotnih.
Pristojnosti upravnega odbora so:
- obravnava in odloča o predlogih in prošnjah članov Odseka,
- imenuje organizacijska ali strokovna telesa, za izvrševanje posameznih nalog,
- obravnava kršitve pravilnika Odseka in izreka disciplinske ukrepe,
- obravnava in potrjuje predlog letnega načrta,
- sprejema program alpinistične šole in šole športnega plezanja,
- sprejema dopolnila pravilnika Odseka.
27. člen
Načelnik odseka je lahko aktivni član, ki ima vsaj naziv alpinist ali športni plezalec.
Načelnika Odseka voli občni zbor. Če je več kandidatov, se na glasovalni list napišejo po
abecednem redu. Če v prvem krogu noben kandidat ne dobi večine glasov, se glasovanje ponovi,
vendar se tokrat glasuje le za kandidata, ki sta v prvem glasovanju dobila največ glasov.
Načelnik Odseka vodi Odsek, pripravlja načrt dela Odseka, finančni načrt Odseka in finančno poročilo
Odseka.
Načelnik Odseka lahko sprejema odločitve brez odobritve upravnega odbora Odseka, vendar mora o
tem na prvi seji poročati upravnemu odboru Odseka, ki lahko njegovo odločitev z glasovanjem
spremeni.
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Načelnik Odseka imenuje in razrešuje enega namestnika, ki ima vsaj naziv alpinist ali športni
plezalec, ter blagajnika in gospodarja.
Načelnik Odseka lahko imenuje pomočnike posameznim odgovornim osebam iz 17. in 23. člena, če
meni, da je to potrebno.
Načelnika Odseka lahko zastopa namestnik načelnika ali katerikoli Odseka, ki ga za to pooblasti
načelnik.
Če načelnik Odseka odstopi, se skliče izredni občni zbor Odseka, do izvolitve novega načelnika
Odseka, pa opravlja njegovo delo namestnik načelnika Odseka.

VII. SKLEPNA DOLOČILA
28. člen
Ta pravilnik je bil sprejet na izrednem občnem zboru Alpinističnega odseka Kranj v Kranju dne 23.
marca 2000 in s tem dnem prenehajo veljati določbe dosedanjega pravilnika Odseka.

VIII. PREHODNA DOLOČILA
Ta pravilnik začne veljati 01. aprila 2008, z izjemo dopolnila k 4. členu, ki stopi v veljavo s
pričetkom plezalne sezone 2008/2009, to je 01. novembra 2008.
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Na podlagi določil Pravilnika Alpinističnega odseka Kranj upravni odbor Alpinističnega odseka
izdaja
Dopolnilo k 4. členu pravilnika
STROKOVNI NAZIVI ČLANOV ODSEKA

Pogoji za dosego nazivov
MLAJŠI PRIPRAVNIK lahko postane vsak tečajnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- vsaj 75% udeležbo na predavanjih, vajah in skupnih turah začetne alpinistične šole
- vsaj 12 različnih vzponov, od tega 4 pozimi:
od tega najmanj 2 letna vzpona v smereh, ki sidrišč nimajo opremljenih s svedrovci,
od tega najmanj 2 zimska vzpona ocenjena vsaj z II ali WI2/ ali 50° in dolga najmanj
100m*,
* pri prijavi na zimske izpite je potrebno imeti 50% zahtevanih zimskih vzponov,
- uspešno opravljen preizkus znanja (osnovne alpinistične šole) pred izpitno komisijo Odseka:
A. Teoretično:
• oprema
• izrazoslovje, ocena in opis plezalnega vzpona
• priprava plezalnega vzpona
• orientacija
• nevarnosti v gorah poleti in pozimi
• vremenoslovje
• prva pomoč
B. Praktično:
1.Letna plezalna tehnika
• vozli
• spust in sidrišča za spust
• spust in prehod v samoreševanje
• gibanje naveze in sidrišča
• reševanje padlega soplezalca
• športno plezanje
•
•
•
•
•
•

2.Zimska plezalna tehnika
spusti v snežnih razmerah
izdelava sidrišč v snegu
gibanje naveze
gibanje v snežnih razmerah in zaustavljanje s cepinom
lavinska tehnika
ledna tehnika
3. Prva pomoč

Kandidat, ki neuspešno zagovarja dve izmed teoretičnih tem, ima pravico do ponovnega zagovora dveh
teoretičnih tem.
Število popravnih izpitov pri praktičnem delu ni omejeno. V primeru, da je pri praktičnem delu znanje
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v celoti slabo, lahko izpitna komisija kandidatu odreče pravico do popravnih izpitov.
STAREJŠI PRIPRAVNIK lahko postane vsak mlajši pripravnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- najmanj 30 različnih vzponov od tega:
• pozimi: najmanj 8 od tega najmanj 4 smeri II. stopnje*,
* pri prijavi na zimske izpite je potrebno imeti 50% zahtevanih zimskih vzponov;
• poleti:
• najmanj 5 vzponov IV. stopnje dolgih najmanj 400m (smeri, ki imajo sidrišča
opremljena s svedrovci, ne pridejo v poštev),
• najmanj 5 vzponov IV. stopnje (smeri, ki imajo sidrišča opremljena s svedrovci, ne
pridejo v poštev),
• največ 10 vzponov je lahko preplezanih v stenah: Bela peč, Klemenča peč, Gradiška
tura, Podraška tura, Paklenica, Arco ipd..
- Uspešno opravljen preizkus znanja pred izpitno komisijo Odseka:
A. Teoretično
• vse kar velja za mlajšega pripravnika
• organizacija in zgodovina planinstva in alpinizma
• geografija in geologija gora ter poznavanje svetovnih gorstev
• bivakiranje in taborjenje
• GRS in osnove reševanja
• ledeniki
• fiziologija, prehrana in trening
B. Praktično
• vse kar velja za mlajšega pripravnika
• spust s ponesrečenim soplezalcem
• ledeniška naveza in reševanje iz ledeniške razpoke
Kandidat, ki neuspešno zagovarja dve izmed teoretičnih tem, ima pravico do ponovnega zagovora dveh
teoretičnih tem.
Število popravnih izpitov pri praktičnem delu ni omejeno. V primeru, da je pri praktičnem delu znanje
v celoti slabo, lahko izpitna komisija kandidatu odreče pravico do popravnih izpitov.
ALPINIST lahko postane vsak starejši pripravnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
-

sposobnost vodenja v IV. težavnostni stopnji
dopolnjeno starost 18 let, oziroma dopolnitev v tekočem letu, s tem da se izpit prizna šele
po doseženi polnoletnosti
- seznam opravljenih vzponov in drugih zahtev, ki ustrezajo aktualnim državnim kriterijem pri
KA PZS za alpinista,
- opravljen izpit pred izpitno komisijo PZS*
* Odsek plača državni izpit v primeru, da kandidat opravlja državni izpit največ 5 let od vpisa v
AŠ (vpis v AŠ jeseni 2010, najhitreje gre lahko na državni izpit 2013, odsek plača izpit še leta
2015). Na podlagi prošnje kandidata, ki opravlja izpit na državnem nivoju se lahko UO odloči
tudi drugače.
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ALPINISTIČNI INŠTRUKTOR lahko postane vsak alpinist, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima vsaj dve (2) leta naziv alpinist,
- zadnji dve leti je aktivni član odseka in
- opravljen izpit pred izpitno komisijo PZS.
PRIPRAVNIK ŠPORTNEGA PLEZANJA lahko postane vsak tečajnik športnega plezanja, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
- 75% udeležbo na praktičnih vajah in 75% udeležbo na predavanjih začetne šole
športnega plezanja
- vsaj 20 različnih vzponov in
- opravljen izpit pred izpitno komisijo Odseka.
ŠPORTNI PLEZALEC (rekreativec) lahko postane vsak pripravnik športnega plezanja, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
- je star vsaj 16 let,
- ima vsaj 50 vzponov od tega 10 vzponov težavnostne stopnje 6b ali več in
- opravljen izpit pred izpitno komisijo Odseka.
ŠPORTNI PLEZALEC (tekmovalec) lahko postane vsak pripravnik športnega plezanja, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
- opravljen izpit pred izpitno komisijo Odseka in
- izpolnjuje pogoje, ki jih določa pravilnik KŠP.
INŠTRUKTOR ŠPORTNEGA PLEZANJA lahko postane vsak športni plezalec, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
- je star vsaj 18 let,
- ima vsaj dve (2) leti naziv športni plezalec,
- zadnji dve leti je aktivni član odseka in
- opravljen izpit pred izpitno komisijo PZS.
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Na podlagi določil Pravilnika Alpinističnega odseka Kranj upravni odbor Alpinističnega odseka
izdaja
Dopolnila k 9. členu pravilnika
MLADOLETNIKI - OBRAZEC
Podpisana:
(ime in priimek obeh staršev)

(naslov in kraj stalnega bivališča)
dosegljiva telefonska številka matere:

in očeta:

elektronski naslov matere:

in očeta:

se strinjva, da najin(a) sin/hči:

(ime in priimek)
, v
(rojen-a)

(kraj)

(naslov in kraj stalnega bivališča)
elektronski naslov:

telefon:

obiskuje alpinistično šolo na Alpinističnem odseku Kranj.
Hkrati izjavljava, da:
- alpinistično šolo/šolo športnega plezanja Alpinističnega odseka Kranj najin-a sin/hči
obiskuje na najino odgovornost,
-

se bo ravnal-a po vseh navodilih vodje alpinistične šole/šole športnega plezanja in njenih
inštruktorjev,

-

nima nobene bolezni, ki bi lahko ogrožale njegovo/njeno osebno varnost in s tem posredno
tudi varnost drugih članov Odseka in

-

bova pravočasno poravnala stroške alpinistične šole/šole športnega plezanja.

V Kranju, dne

Podpis matere:

Podpis očeta:
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Na podlagi določil Pravilnika Alpinističnega odseka Kranj upravni odbor Alpinističnega odseka
izdaja
Dopolnilo k 12. členu pravilnika
IZJAVA POLNOLETNIH ČLANOV ALPINISTIČNEGA ODSEKA
KRANJ
Podpisani-a:

(ime)

(priimek)

v
(rojen-a)

(kraj)

(kraj stalnega bivališča)

(ulica stalnega bivališča)

elektronski naslov:

telefon:

Izjavljam, da:
- sem seznanjen-a s Pravilnikom Alpinističnega odseka Kranj in se bom ravnal po vseh
določilih tega pravilnika,
-

se z dejavnostjo, navedeno v Pravilniku Alpinističnega odseka Kranj, ukvarjam na lastno
odgovornost in

-

nimam nobene bolezni, ki bi lahko ogrožala mojo osebno varnost in s tem posredno tudi
varnost drugih članov Odseka.

V Kranju, dne

podpis
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Na podlagi določil Pravilnika Alpinističnega odseka Kranj upravni odbor Alpinističnega odseka
izdaja
Dopolnilo k 19. členu pravilnika
IZPITNA KOMISIJA
Izpitna komisija šteje najmanj pet (5) članov Odseka in jo sestavljajo:
- načelnik Odseka,
- vodja šole (alpinistične oziroma šole športnega plezanja),
- katerikoli aktivni inštruktorji ter alpinisti oziroma športni plezalci.
Izpitna komisija pred društvenimi izpiti pregleda, če kandidati izpolnjujejo pogoje za pristop k
izpitom. Prav tako se komisija pred državnimi izpiti ponovno sestane in pregleda pogoje
posameznih kandidatov za alpinista ali športnega plezalca.
Kandidat za alpinista ali športnega plezalca mora prijavnico za državni izpit predložiti izpitni
komisiji najmanj en teden pred rokom za oddajo prijave.
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Na podlagi določil Pravilnika Alpinističnega odseka Kranj upravni odbor Alpinističnega odseka
izdaja
Dopolnilo k 20. členu pravilnika
ALPINISTIČNA IN ŠPORTNOPLEZALNA DEJAVNOST
Plezalne sezone:
- ena alpinistična sezona traja od vključno 1.11 do vključno 30.11. prihodnjega leta in
- športnoplezalna sezona traja od vključno 1.11 do vključno 30.11. prihodnjega leta.

Alpinistična dejavnost
Za vzpon se prizna:
- pristopi na vrhove višje od 2000m v času od vključno 21.12. do vključno 20.3.,
- pristopi na vrhove višje od 3500m v času celega leta. To velja za področja, kjer so klimatske
razmere podobne razmeram v Srednji Evropi,
- turni smuki v času celega leta in
- zimski plezalni vzponi so priznani, če so plezalni v času od vključno 21.12. do vključno 20.3..
Minimalna višina smeri je 100 m, razen za ledne slapove.
TEČAJNIK lahko pleza le s člani Odseka, ki so dosegli vsaj naziv alpinist.
MLAJŠI PRIPRAVNIKI lahko plezajo s starejšim ali mlajšim pripravnikom le, če mu to dovoli
načelnik Alpinističnega odseka ali vodja šole, vendar le do vključno IV. težavnostne stopnje.
STAREJŠI PRIPRAVNIK lahko pleza s sebi enakim pripravnikom ali mlajšim pripravnikom le, če
mu to dovoli načelnik Alpinističnega odseka ali vodja šole.
V tujini lahko tečajniki, mlajši in starejši pripravniki plezajo le skupaj z alpinisti, alpinističnimi
inštruktorji ali gorskimi vodniki.
Za pristope, turne smuke ali druge alpinistične ture rabi skupina soglasje načelnika Alpinističnega
odseka, razen če je v skupini alpinist, alpinistični inštruktor ali gorski vodnik.

18

Športnoplezalna dejavnost
Športnoplezalna dejavnost obsega:
- športnoplezalne tekme, pogoji za pristop so določeni z razpisom,
- prosto plezanje v dobro zavarovanih smereh, kjer ni potrebno alpinistično znanje in
- izlete športnoplezalnih šol
TEČAJNIK ŠPORTNEGA PLEZANJA lahko izven vzgojne akcije Odseka pleza samo s članom
Odseka, ki ima vsaj naziv športni plezalec ali alpinist, razen pri plezanju izjemno nizkih zidov in
balvanov, na katerih ni potrebno varovanje.
PRIPRAVNIK ŠPORTNEGA PLEZANJA lahko do 18. leta pleza samo pod strokovnim vodstvom.
Ko dopolni 18 let, ima pravico samostojno plezati in varovati v vseh zavarovanih smereh z
urejenimi sidrišči (na vrhu smeri), dolgih do pol raztežaja.
ŠPORTNI PLEZALEC, ki je dopolnil 18 let, je usposobljen za samostojno prosto plezanje v
(delno) zavarovanih skalnih smereh, dolgih tudi več raztežajev, toda le v nižinah in sredogorju, če
te smeri ne zahtevajo alpinističnega znanja.
Na tekmovanjih lahko sodelujejo le člani Odseka, ki imajo licenco.
Sestavo tekmovalne ekipe določi trener, v sodelovanju z načelnikom Odseka.
Pri prehajanju iz alpinistične v športnoplezalno dejavnost in obratno veljajo naslednji kriteriji:
Člani Odseka, ki se ukvarjajo z alpinistično dejavnostjo, se lahko ukvarjajo s športnoplezalno
dejavnostjo povsod, vendar morajo upoštevati svoje sposobnosti.
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Na podlagi določil Pravilnika Alpinističnega odseka Kranj upravni odbor Alpinističnega odseka izdaja
Dopolnilo k 22. členu pravilnika
OPREMA S KATERO RAZPOLAGA ODSEK

Gospodar Odseka vodi evidenco o vsej opremi v lasti Odseka in jo izposoja.

Plezalna oprema
Plezalna oprema je na razpolago predvsem za vzgojne akcije Odseka. Udeleženci vzgojnih akcij
Odseka si lahko izposodijo opremo brezplačno za dobo sedmih (7) dni. Daljšo izposojo odobri po
predhodni prošnji gospodar Odseka ali načelnik.
Vsak član Odseka si lahko izposodi le po en kos enake opreme naenkrat.
V primeru uničenja ali izgube opreme je izposojevalec dolžan opremo nadomestiti ali poravnati nastalo
škodo.
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