
 

 
 

Kranj, dne 4.2.2013 
 
 
VABILO KLUBOM 
 
 
 
Dokončno so usklajene vse aktivnosti za letošnjo, 

 
ZAHODNO LIGO 2013 

 
1. Koordinacijo Zahodne lige za leto 2013 prevzame AO Kranj, ki je zadolţen 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.2004 in mlajši 
- St. cicibani/cicibanke                 l.2002-2003 
- Ml. dečki/deklice                  l.2000-2001 
- St. dečki/deklice                  l.1998-1999 
- Kadeti/kadetinje                        l.1996-1997 
 

3. Termini za tekme so naslednji: 
- 1. tekma - ŠPO Radovljica, Radovljica, balvani, 09.03.2013 
- 2. tekma - ŠPO Jesenice, Jesenice, hitrost, 23.03.2013 
- 3. tekma – ŠPO Ţirovnica, Ţirovnica, teţavnost, 12.05.2013 
- 4. tekma - AO Kranj, Šenčur, teţavnost, 19.05.2013 
 

4. 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 28.02.2013 na 
transakcijski račun koordinatorja ZL: 07000-0000521853 sklic: 000301979, Alpinistični 
odsek Kranj pri Planinskem društvu Kranj, Koroška cesta 27, 4000 Kranj. V kolikor 
kotizacija do pričetka prve tekme ne bo poravnana, bo prijava zavrnjena. Klubi, ki se letos 
še niso prijavili, naj pošljejo kontaktne podatke (elektronsko pošto in gsm dveh 
predstavnikov kluba) na elektronsko pošto zahodna.liga@aokranj.com. 

 
5. 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 12 EUR in se plača 
na sami tekmi. Po vnaprejšnjem dogovoru z organizatorjem tekme, se štartnine lahko 
poravnajo tudi na sami tekmi. 
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6. Na vseh tekmah velja pravilnik KŠP-ja z izjemo, da se na vseh tekmah in v vseh 
kategorijah pleza na »flash«. Snemanje s kamero ni obvezno. Pravilnik je objavljen na 
spletnih straneh AO Kranj, Zahodna liga.  
 

7. Razpisi za vse tekme bodo objavljeni na internetni strani AO Kranj in na strani KŠP vsaj 
14 dni pred vsako tekmo. V razpisu bodite pozorni na način tekmovanja in druge 
posebnosti. 
 

8. Kategorijo kadetinj in kadetov se lahko priključi starejšim deklicam in dečkom. 
 

9. Prijave je potrebno poslati v Excelu na naslov, ki bo objavljen v razpisu, najkasneje do 
zadnje srede pred vsako tekmo. 

 
10. Diplome se podeli do 8. mesta. Prvi trije tekmovalci prejmejo medalje, na zaključni 

prireditvi pa še pokale za skupno uvrstitev. Nagrad za tekmovalce ni.  
 
 
Vabljeni v čim večjem številu. 
 
AO Kranj 
Koordinator Zahodne lige 2013 
Jernej Jazbec 


