PLANINSKO DRUŠTVO VIPAVA
Trg Pavla Rušta 6
Datum: 08.09.2020

ZAHODNA LIGA 2020/2021
RAZPIS ZA 2. TEKMOVANJE: VIPAVA, 26. in 27. september 2020 – težavnost
1. Organizator: AO VIPAVA
Informacije: Marko Fabčič , tel: 031-739-712, 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 2020/2021. 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: =√ ∗ . Superfinala ni, v primeru delitve mest odloča čas plezanja tekmovalca. Smeri bodo postavljene
po barvah. Čas plezanja bo največ 4 minute. Demonstracije smeri ni. Namesto demonstracije začne s tekmovanjem
prvih šest tekmovalcev posamezne kategorije v trenutni razvrstitvi. Vse kategorije plezajo na »flash«.
2. Datum in kraj tekmovanja:
Tekmovanje bo potekalo v soboto 26. in nedeljo 27. septembra 2020 na zunanji plezalni steni v kampu TURA na Gradišču
pri Vipavi. Obiskovalci uporabljajte parkirišča pri kampu, v primeru zasedenosti upoštevajte navodila redarjev. Za
orientacijo si poglejte še zemljevid parkirišč na koncu razpisa.
3. Urnik tekmovanja
SOBOTA 26. septembra 2020
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 16.30
17.00 – 19.00

Mlajše cicibanke
Mlajši cicibani
Starejše cicibanke
Starejši cicibani

letnik 2012 in mlajše
letnik 2012 in mlajši
letnik 2010 - 2011
letnik 2010 - 2011

NEDELJA 27. septembra 2020
9.00 – 11.00
11.30 – 13.30
14.00 – 16.30
17.00 – 19.00

Mlajše deklice
Mlajši dečki
Starejše deklice + kadetinje
Starejši dečki + kadeti

letnik 2008 - 2009
letnik 2008 - 2009
letnik 2006 - 2007/2005 in starejše
letnik 2006 - 2007/2005 in starejši

4. Prijave tekmovalcev
Štartnina za tekmovanje znaša 10 EUR na tekmovalca za prijave do četrtka, 24. septembra 2020 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 od 21. do 24.9.2020 do 24:00. Potrdilo o plačani štartnini pošljite po elektronski
pošti na naslov zahodnaliga.aovipava@gmail.com ali ga dostavite organizatorju pred začetkom tekmovanja.
5. Pomembno opozorilo
Zaradi zunanje plezalne stene, katere ne moremo zaščititi pred dežjem, organizator dopušča možnost odpovedi
oziroma prestavitve tekmovanja. Odločitev o odpovedi oziroma prestavitvi tekme bo objavljena na internetni strani
Zahodne lige in preko elektronske pošte predstavnikom klubov.

Na tekmi lahko nastopijo le zdravi tekmovalci, brez znakov okužbe dihal!

Marko Fabčič
Načelnik AO Vipava

