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7. 11. 2019 
 
 
 
ZAHODNA LIGA 2019/2020 
 
 

1. ORGANIZATOR: Plezalni klub Stena 
 
Informacije: 040 530 248 (splošni), 040 531 954 (Jana Čukajne), info@bolderscena.si  
 
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 štartno številko in tekmovalni karton. S kartonom se za posamezni 
balvanski problem prijavi pri sodniku balvana. Ko pride na vrsto, ima na voljo en poskus, 
nato je na vrsti drug tekmovalec. Skupno ima pri vsakem balvanu največ 10 poskusov, 
vsak pa je omejen na 1 minuto. 
 

2. DATUM IN KRAJ TEKMOVANJA  
 
Tekmovanje bo potekalo 23. novembra 2019 v plezalnem centru Bolder Scena na 
Magistrovi 1 v Ljubljani. 
 

3. URNIK TEKMOVANJA 
 
Sobota, 23. 11. 2019 
 
9:00 – 10:30 ml. cicibanke in ml. cicibani 
11:00 – 12:30 st. cicibanke in st. Cicibani 
13:30 – 15:00 ml. deklice in ml. dečki 
15:30 – 17:00 st. deklice + kadetinje in st. dečki + kadeti 
 
V primeru velikega števila prijavljenih tekmovalcev si pridržujemo pravico podaljšanja 
tekmovalnega časa posamezne kategorije.  
 
 
 
 



4. ŠTARTNINE TEKMOVALCEV 
 
Štartnina za tekmovalce/ke znaša 10 € pri prijavi do četrtka, 21. 11. 2019 do 24:00 in 15 € za 
naknadne prijave, tudi na dan tekmovanja do pol ure pred začetkom. PLAČILO NA SCENI 
MOŽNO SAMO Z GOTOVINO. 
 

Plačilo startnine je potrebno nakazati na TRR:  
Plezalni klub Scena, 
Magistrova 1, 1000 Ljubljana. 
 
IBAN SI56 0201 9025 5479 871 (NLB, d.d.),  
davčna št. SI 60952865 
sklic SI00 231119 

 
Tekmujejo lahko le člani PZS. 
 
Spletne prijave bodo mogoče na naslovu zl.aokranj.com  od 11. 11. 2019 do 21. 11. 2019 do 
24. ure. Potrdilo o plačani štartnini pošljite na e-mail naslov info@bolderscena.si. 
 

5. OPOZORILO O PARKIRIŠČU 
Zaradi velikega števila obiskovalcev bo parkirišče pred Bolder Sceno lahko 
preobremenjeno, zato predlagamo parkiranje na katerem izmed označenih parkirišč v 
bližini. 
 



 
 


