Usnjarska 9
1240 Kamnik
Telefon: 051303023
plezalni.klub.kamnik@gmail.com

Plezalni klub Kamnik
Usnjarska cesta 9
1240 Kamnik
ZAHODNA LIGA 2021/2022
RAZPIS ZA 2. TEKMOVANJE: Kamnik, 8. in 9. april 2022 (balvani)
1. Organizator: Plezalni klub Kamnik
Informacije : Ajda Mali,
tel: 041 622 286 (Ajda) ali 051 303 023 (Stane),
plezalni.klub.kamnik@gmail.com
Organizacija in sojenje na tekmovanju bosta potekala v skladu z dogovorom sestanka
Zahodne lige za leto 2021/2022.
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 en poizkus (vseh
poizkusov največ 10 na balvan). Poizkus je omejen na eno minuto.
2. Datum in kraj tekmovanja:
Tekmovanje bo potekalo v petek 8. in sobota, 9. aprila 2022 v plezalnem centru Plezalnega
kluba Kamnik, Usnjarska cesta 9, v Kamniku.
3. Urnik tekmovanja:
Dan

Ura

Kategorija

Oznaka

Letnik rojstva

Petek,
8. 4. 2022

17.30 do 19.00
19.30 do 21.00

starejše deklice/ kadetinje
starejši dečki / kadeti

U16/U18
U16/U18

2007 in 2008/
2006 in starejši

Sobota,
9. 4. 2022

9.00 do 10.30
10.30 do 12.00
12.30 do 14.00
14.00 do 15.30
16.00 do 17.30
17.30 do 19.00

mlajše cicibanke
mlajši cicibani
starejše cicibanke
starejši cicibani
mlajše deklice
mlajši dečki

U10

2013 in mlajši

U12

2011 in 2012

U14

2009 in 2010

4. Startnina in prijave tekmovalcev
Startnina za tekmovanje znaša 10 € na tekmovalca, naknadne prijave 15 €. Prijava je možna
tudi na dan tekme od 90-30 min pred začetkom posamezne kategorije. Plačilo startnine je
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potrebno nakazati na TR Plezalnega kluba Kamnik št: SI56 0310 3100 0896 005,
sklic: 00 092022 pripis: startnina do četrtka, 7. aprila 2022.
Potrdilo je potrebno poslati na naslov plezalni.klub.kamnik@gmail.com, ali ga oddati
organizatorju tekme pred začetkom tekmovanja na recepciji kluba.
Vodenje tekem in prijava na tekmovanja zahodne lige poteka skladno s prenovljenim
programom, ki je namenjen tako organizatorjem, kot tudi klubom trenerjem in predstavnikom
klubov, ki prijavljajo svoje tekmovalce na tekme, kar pomeni, da je prijava na tekmovanje
možna le skladno z vnosom tekmovalca v program.
Prijava v programu bo omogočena od 1. 4. 2022 – 7. 4. 2022. Torej vse prijave na tekmo
morajo biti urejene najkasneje do četrtka, 7. 4. 2022. Vse kasnejše prijave se bodo
upoštevale kot naknadne prijave.
5. Pomembno obvestilo:
Zaradi prostorske stiske balvanskega plezalnega centra v Kamniku in množičnih prijav
tekmovalcev na tovrstne tekme, bo tekmovanje potekalo BREZ PRISOTNOSTI GLEDALCEV
in le v spremstvu trenerjev. Prosimo vse, da to navodilo upoštevajo. Vsem staršem in
sorodnikom se že v naprej zahvaljujemo za razumevanje.
Predsednik Plezalnega kluba Kamnik
Stane Židan

Kamnik, 30. 3. 2022
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