Kranj, dne 7.9.2019

VABILO KLUBOM
Vabimo vas na novo sezono,

ZAHODNE LIGE 2019/20
Vse aktivnosti še niso dokončno usklajene, zato bodite pozorni na morebitne
spremembe, ki jih bomo pošiljali po elektronski pošti in objavili na spletni strani
http://www.aokranj.com/zahodna-liga-2020.
1. Koordinacijo Zahodne lige za leto 2019/20 prevzame AO Kranj, ki je zadolžen tudi
za vodenje rezultatov in obveščanje na svoji internetni strani www.aokranj.com.
Kontaktna oseba s strani organizatorja je Jernej Jazbec (064 11 72 99).

2. Tekmuje se v petih kategorijah in sicer:
- ml. cicibani/cicibanke l.2011 in mlajši (Vsi prisotni udeleženci prejmejo diplomo
glede na osvojeno mesto.)
- st. cicibani/cicibanke l.2009 - 20010
- ml. dečki/deklice l.2007 - 2008
- st. dečki/deklice l.2005 - 2006
- kadete/kadetinje l.2004 in starejši
2. Termini za tekme so naslednji:
• 1.tekma – 21. in 22.9.2019 AO Vipava, balvani, Vipava
• 2.tekma – 23.11.2019 Bolder Scena, balvani, Ljubljana
• 3. tekma – 18.1.2020 PK Žirovnica, težavnost, Žirovnica

•
•
•
•
•
•

4. tekma - 1.2.2020 ŠPO Jesenice, hitrost, Jesenice
5. tekma - 14.3.2020 ŠPO Radovljica, balvani, Radovljica
6. tekma - 18.4.2020 Društvo za razvoj plezalne kulture, težavnost, Ljubljana
PK Kamnik, balvani, Kamnik (še ni usklajenega termina marec/april)
ŠPD Korenjak, balvani, Log pri Brezovici (še ni usklajenega termina april/maj)
AO Kranj, težavnost, Šenčur (še ni usklajenega termina oktober, december)

Glede na dodatne termine nerazporejenih tekem, se lahko spremeni vrstni red.
3. Ob prijavi kluba oz. odseka na tekmovanje za Zahodno ligo je potrebno vplačati
enkratno kotizacijo, ki znaša 100 EUR in mora biti poravnana najkasneje do
30.09.2019 na transakcijski račun:
SI56 6100 0000 7192 218, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA
Naslov: Planinsko društvo Kranj, Koroška cesta 27, 4000 Kranj
Namen plačila: KOTIZACIJA ZAHODNA LIGA 2019/20
Sklic: 00 7-2020.
V kolikor kotizacija do pričetka prve tekme po zapadlosti roka ne bo poravnana, bo
prijava tekmovalcev zavrnjena.
Klubi naj potdilo o plačilu kotizacije in kontaktne podatke (elektronsko pošto in gsm
predstavnika za ZL in načelnika) pošljejo po elektronski pošti na naslov:
zahodna.liga@aokranj.com, Zadeva: Kontaktni podatki za ZL2020.
Po 30.9.2019 bodo obvestila in ostale informacije prejemali samo še registrirani
klubi.
4. Štartnina za posameznega tekmovalca znaša 10 EUR in mora biti poravnana do
začetka vsake posamezne tekme na TRR prireditelja tekme. Štartnino poravnajo
izključno klubi oz. predstavniki klubov. V primeru naknadne prijave štartnina
znaša 15 EUR in se plača na sami tekmi oz. po dogovoru z organizatorjem tekme.
Možnost naknadne prijave mora biti opredeljena v razpisu in za organizatorja ni
obvezna.
5. V izogib kasnejšim nevšečnostim, pravočasno poskrbite za članstvo tekmovalcev
in klubov v PZS in registracijo klubov v KŠP. Za potrebe registracije tekmovalcev

pri OKS, bo za pridobitev B licence potreben tudi EMŠO, ki bo obvezen podatek
pri prijavi tekmovalcev na tekmo.
6. Za prijavo tekmovalca bodo od letos dalje zahtevani vsi podatki, ki jih
potrebujemo za registracijo pri OKS. Podatki tekmovalcev so vidno samo
predstavnikom kluba, zato poskrbite, da bodo vneseni pravilno.

Z lepimi pozdravi,
Koordinator ZL
Jernej Jazbec, AO Kranj

