ŠPORTNO PLEZANO DRUŠTVO
KORENJAK
Log, Cesta OF 16
1358 Log pri Brezovici

ZAHODNA LIGA 2019
RAZPIS ZA 5. TEKMOVANJE: LOG, 30. marec 2019 (balvani)
1. Organizator: Športno plezalno društvo Korenjak
Informacije : Lorin Möscha, tel: 041 504 643, info@drustvo-korenjak.si
Organizacija in sojenje na tekmovanju bosta potekala v skladu z dogovorom sestanka
Zahodne lige za leto 2019.
Vsak tekmovalec dobi številko in tekmovalni karton. S kartonom se za posamezni balvanski
problem prijavi pri sodniku balvana. Ko pride na vrsto ima na voljo en poizkus (vseh
poizkusov največ 10 na balvan). Poizkus je omejen na eno minuto.
2. Datum in kraj tekmovanja:
Tekmovanje bo potekalo v soboto, 30. marca 2019 v športnem parku Log, Cesta
dolomitskega odreda 2, 1358 Log pri Brezovici – na zunanji plezalni steni.
3. Urnik tekmovanja
Ura
Kategorija
09.00-11.00
mlajši cicibani / cicibanke
11.30-13.45
starejši cicibani / cicibanke
14.15-16.30
mlajši dečki / deklice
17.00-19.00
starejši dečki / deklice +
kadeti / kadetinje

Oznaka
U 10
U 12
U 14
U 16 +
U18

Letnik rojstva
2010 in mlajši
2008 in 2009
2006 in 2007
2004 in 2005
2003 in starejši

4. Startnina in prijave tekmovalcev
Startnina za tekmovanje znaša 10 € na tekmovalca, naknadne prijave 15 €. Prijava je možna
tudi na dan tekme od 90-30min pred začetkom posamezne kategorije. Plačilo startnine je
potrebno nakazati na TR planinskega društva št: 02018-0090551984, sklic: 00 30032019
pripis: startnina do četrtka 28. marca. Potrdilo je potrebno poslati na naslov Lorin Moscha,
Poklukarjeva 53 a, 1000 Ljubljana ali v elektronski obliki: lorin.moscha@gmail.com ali pa ga
dostaviti blagajniku pred začetkom tekmovanja.
V letošnjem letu uvajamo nov program za vodenje tekem zahodne lige. Namenjen je tako
organizatorjem, kot tudi klubom trenerjem/predstavnikom klubov), ki prijavljajo svoje
tekmovalce na tekme. Zato prijav ne bomo več pošiljali v Excel oblikah, ampak bo potreben
vnos in prijava tekmovalcev v programu. Prijava v programu bo omogočena od 22.03.2019 28.03.2019. Torej vse prijave na tekmo morajo biti urejene najkasneje do četrtka, 28.03.2019
do 24:00. Vse kasnejše prijave se bodo upoštevale kot naknadne prijave. Vse informacije z
navodili glede novega načina prijav in vnosa tekmovalcev v program bodo objavljene na
spletni strani.
Predsednik
Društva Korenjak
Lorin Möscha

