PLANINSKO DRUŠTVO KRANJ,
Koroška cesta 27,
4000 KRANJ
Datum: 9.05.2019
ZAHODNA LIGA 2019
RAZPIS ZA 8. TEKMOVANJE: ŠENČUR, 25. maj 2019 (težavnost -zaključek)
Organizator: AO KRANJ
Informacije: Maša Pučko, tel: 040 210 522. Prijave: zl.aokranj.com/

TR št.: SI56 6100 0000 7192 218, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, sklic: 00 25-5-2019,
namen: Štartnina ZL Šenčur
1. Organizacija in sojenje na tekmovanju bosta potekala v skladu s Tekmovalnim pravilnikom
KŠP z izjemami Pravilnika zahodne lige in dogovora sestanka Zahodne lige za leto 2019.
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.
Superfinala ni, v primeru delitve mest odloča čas plezanja tekmovalca. Čas plezanja bo največ 4
minute. Demonstracije smeri ni. Namesto demonstracije začne s tekmovanjem prvih šest
tekmovalcev posamezne kategorije v trenutni skupni razvrstitvi. Vse kategorije plezajo na »flash«.
2. Datum in kraj tekmovanja:
Tekmovanje bo potekalo v soboto, 25. maja 2019 v športni dvorani v Šenčurju, poleg osnovne
šole, na umetni plezalni steni.
3. Urnik tekmovanja
09.00 Mlajše cicibanke/cicibani, letnik 2010 in mlajši
11.00 Starejše cicibanke/cicibani, letnik 2008-2009
14.00 Mlajše deklice/dečki, letnik 2006-2007
16.00 Starejše deklice/dečki, letnik 2004-2005 in kadeti/kadetinje, letnik 2003 in starejši
4. Prijave tekmovalcev
Štartnina za tekmovanje znaša 10 EUR na tekmovalca za prijave do četrtka , 23. maja 2019 24:00 in
15 EUR za naknadne prijave, tudi na dan tekmovanja do pol ure pred pričetkom tekmovanja.
Naknadne prijave veljajo za vse, ki se prijavijo po prijavnem roku. Tekmujejo lahko le člani PZS.
Spletne prijave bodo omogočene na naslovu zl.aokranj.com od 17. do 23.5.2019 do 24:00.
Potrdilo o plačani štartnini pošljite po elektronski pošti na naslov zahodna.liga@aokranj.com
najkasneje do petka, 24. maja 2019.
Načelnik AO Kranj
Miha Zupin

