Zgornje Stranje 43
1242 Stahovica
T: 051 303 023
E: info@plezalniklubkamnik.si
W : www.plezalniklubkamnik.si

ZAHODNA LIGA 2015
RAZPIS ZA 4. TEKMOVANJE: KAMNIK, 18. APRIL 2015 (balvani)
1. ORGANIZATOR: Plezalni klub Kamnik
Informacije: Rok Hribar, tel: 031 217 102, info@plezalniklubkamnik.si
Organizacija in sojenje na tekmovanju bosta potekala v skladu z dogovorom sestanka
Zahodne lige za leto 2015.
Vse kategorije plezajo na »flash«. Demonstracija smeri bo 10 min pred startom predvajana
na platnu. Tekmovalec se postavi v vrsto. 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 na umetnih balvanih bo potekalo v soboto, 18. aprila 2015, v Plezalnem centru
Plezalnega kluba Kamnik na Usnjarski ulici 9 v Kamniku.
3. URNIK TEKMOVANJA
kategorija

Ura
od

do

8:30
10:15
12:00
13:45
15:30
17:15

9:30
11:15
13:00
14:45
16:30
18:15

19:00

20:00 starejši dečki/deklice
kadeti/kadetinje

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

oznaka

letnik rojstva

U10
U10
U12
U12
U14
U14
U16 +
U18

2006 in mlajši
2006 in mlajši
2004 in 2005
2004 in 2005
2002 in 2003
2002 in 2003
2001 in 2000
1999 in 1998

4. PRIJAVE IN STARTNINA TEKMOVALCEV
Prijave je potrebno poslati na naslov info@plezalniklubkamnik.si in hkrati tudi v vednost na
zahodnaliga@aokranj.com do srede, 15. aprila 2015. Prijavni obrazec se nahaja na spletni
strani Zahodne lige http://www.aokranj.com/page.php?id=820
Startnina za tekmovanje znaša 10 EUR na tekmovalca, plačilo je potrebno izvesti do četrtka
16. aprila 2015. Naknadne prijave so možne, tudi na dan tekme. Startnina je 12 EUR.
Startnino je potrebno nakazati na TR Plezalnega kluba Kamnik št: SI56 6100 0000 7916
517, sklic: 00 04-2015, pripis: startnina Zahodna liga do četrtka, 16. aprila 2015.
Potrdilo je potrebno poslati na naslov: Plezalni klub Kamnik, Zgornje Stranje 43, 1242
Stahovica ali v elektronski obliki na: info@plezalniklubkamnik.si ali ga dostaviti na prijavni
pult pred začetkom tekmovanja.

5. HIŠNI RED
V času tekmovanja v Plezalnem centru Kamnik pričakujemo večje število obiskovalcev, kot
jih običajno gosti center. Da bomo tekmovanje uspešno in brez zastoje izvedli prosimo za
sledeče:
Uporaba garderobe za posamezno skupino je na voljo 30 min pred pričetkom in 20 min po
zaključku tekmovanja za posamezno skupino.
Ogrevanje tekmovalcev je možno na Baby balvanih. Vstop v tekmovalno cono je dovoljen
tekmovalcem in trenerjem. Vsi ostali spremljevalci bodo tekmovanje lahko spremljali izven
tekmovalne cone.
Tekmovalci po zaključku plezanja listke oddajajo na recepciji. Razglasitev rezultatov po
zaključku tekme za vsako skupino bo na terasi Plezalnega centra PKK. Trenerji in
spremljevalci so dolžni poskrbeti za varnost svojih tekmovalcev v času, ko se nahajajo v
Plezalnem centru PKK.

6. PARKIRANJE:
Parkiranje je možno v okolici Plezalnega centra in sicer je urejeno parkirišče pred Plezalnim
centrom PKK, pri trgovini Spar ali pri OŠ Frana Albrehta. Parkiranje je brezplačno, razen pri
trgovini Spar, kjer je del parkirišča ograjen in plačljiv. Možne lokacije za parkiranje so
označene na spodnjem zemljevidu.

Plezalski pozdrav,
Stane Židan
Predsednik Plezalnega kluba Kamnik

Plezalni klub Kamnik posluje brez žiga.
Plezalni klub Kamnik je vpisan v register društev Upravne enote Kamnik.
Davčna številka: 33420807; Matična številka: 4066499; IBAN: SI56 6100 0000 7916 517, SWIFT KODA: HDELSI22

