
PLANINSKO DRUŠTVO VIPAVA  
Trg Pavla Rušta 6 

Datum: 07.09.2019 

 

ZAHODNA LIGA 2019/2020 

RAZPIS ZA 1. TEKMOVANJE:  VIPAVA, 21. in 22. september 2019 

 

1. Organizator: AO VIPAVA 

 

Informacije: Benjamin Kodele , tel: 041 353 275,  mail: zahodnaliga.aovipava@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 2019/2020. 

 

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 1 poskus (vseh poskusov največ 10 na balvan). Poskus 

je omejen  na 1 minuto. 

2. Datum in kraj tekmovanja: 

 

Tekmovanje bo potekalo v soboto, 21. in nedeljo 22. septembra 2019 na zunanji plezalni steni na Trgu 

Pavla Rušta v Vipavi. 

 

3. Urnik tekmovanja 

 

SOBOTA 21. septembra 2019 
 

  9.00 – 10.30   Mlajše cicibanke    letnik 2011 in mlajše 
11.00 – 12.30   Mlajši cicibani     letnik 2011 in mlajši 
13.30 – 15.00   Starejše cicibanke   letnik 2009 - 2010 
15.30 – 17.00   Starejši cicibani   letnik 2009 - 2010 
 
NEDELJA 22. septembra 2019  
 

  9.00 – 10.30   Mlajše deklice     letnik 2007 - 2008 
11.00 – 12.30   Mlajši dečki     letnik 2007 - 2008 
13.30 – 15.00   Starejše deklice + kadetinje  letnik 2005 - 2006/2004 in starejše 
15.30 – 17.00   Starejši dečki + kadeti   letnik 2005 - 2006/2004 in starejši 

4. Prijave tekmovalcev 

 

Štartnina za tekmovanje znaša 10 EUR na tekmovalca za prijave do četrtka, 19. septembra 2019 do 

24:00 in 15 EUR za naknadne prijave, tudi na dan tekmovanja do pol ure pred pričetkom tekmovanja.  

Plačilo startnine je potrebno nakazati na TRR PD Vipava št: SI56 0475 1000 0159 858  

banka Nova KBM, pripis: startnina.  

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 13. do 19.9.2019 do 24:00. Potrdilo o 

plačani štartnini pošljite po elektronski pošti na naslov zahodnaliga.aovipava@gmail.com in hkrati v 

vednost tudi na zahodna.liga@aokranj.com najkasneje do petka, 20. septembra 2019.   
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5. Pomembno opozorilo 

 

Zaradi pomanjkanja parkirnih mest v bližini tekmovalne stene je potrebno parkirati avtomobile na 

javnih parkiriščih zraven Goriške ceste. Parkirišča se nahajajo do 400 m od plezalne stene. 

 

 

 

Marko Fabčič 

Načelnik AO Vipava 

 

 

 


