
 
 

 

ZLATI PAJEK 2013 
Žirovnica, 12.05.2013 

 
ZAHODNA LIGA 2013  
RAZPIS ZA 3. TEKMOVANJE: ŽIROVNICA, 12. maj 2013 (težavnost) 

Vse mlade plezalce vabimo na tekmovanje v športnem plezanju (težavnost), v nedeljo, 

12.05.2013, v večnamenski objekt v Žirovnici, Dvorana pod Stolom (OŠ Žirovnica), 

Zabreznica 4, 4274 Žirovnica.  

Osnovna pravila: 

Tekmovalci lahko tekmujejo le s startno številko nalepljeno na vidnem mestu. 

Vse kategorije plezajo na »flash«. 

Tekmovalci bodo v vsaki kategoriji plezali v dveh smereh: v lažji in težji smeri. Pravico do 

plezanja v težji smeri bodo imeli le tekmovalci, ki bodo uspešno preplezali lažjo smer. Za končno 

uvrstitev tekmovalca bo pomembna vsota obeh višin. 

Čas plezanja bo omejen na največ 4 minute za posamezno smer. 

Demonstracija smeri bo 10 minut pred startom vsake kategorije. 

Organizacija in sojenje na tekmovanju bosta potekala v skladu s Tekmovalnim pravilnikom KŠP in 

v skladu z dogovorom sestanka Zahodne lige za leto 2012. 

 

Informacije o startnini: 

Startnina za prijave do četrtka, 09.05.2013 (do 24h), znaša 10 €/tekmovalca, za kasnejše prijave  

(tudi na dan tekmovanja pri blagajni) pa 12 €/tekmovalca.  

Prijave in potrdila o plačilu sprejemamo na elektronski naslov zlatipajek@gmail.com, 

znesek je potrebno nakazati na račun številka SI56 0510 0801 3116 138 

in pri tem navesti sklic 00 2013. 
 

Prijave je potrebno poslati v Excel obliki, po spodnjem vzorcu: 

 Ime  Priimek  Spol  Leto rojstva  Klub  

     
 

Potrdila o plačilu lahko prinesite na vpogled tudi pred dvigom startnih številk. 



 

Urnik tekmovanja: 

Pričetek Kategorija Oznaka Letnik rojstva 

9:00 Mlajši cicibani  U10 fantje  2004 in mlajši 

9:00 Starejše cicibanke  U12 dekleta  2002 - 2003 

11:30 Starejši cicibani  U12 fantje  2002 - 2003 

11:30 Mlajše cicibanke  U10 dekleta  2004 in mlajše 

14:00 Mlajši dečki  U14 fantje  2000 - 2001 

14:00 Mlajše deklice  U14 dekleta  2000 - 2001 

16:30 Starejši dečki  U16 fantje  1998 - 1999 

16:30 Kadeti  U18 fantje  1996 - 1997 

16:30 Starejše deklice  U16 dekleta  1998 - 1999 

16:30 Kadetinje  U18 dekleta  1996 - 1997 

 

 

Se vidimo v Žirovnici in srečno vsem tekmovalcem.  

 

 

 Načelnik ŠPO Žirovnica 

 Miha Jekler 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR:  

 

ŠPORTNO PLEZALNI ODSEK 

PLANINSKO DRUŠTVO ŽIROVNICA  

Žirovnica 63  

4274 ŽIROVNICA  

www.spozirovnica.si 

KONTAKT:  

 

Karen Tomažič  

vodja organizacijskega odbora  

zlatipajek@gmail.com  

040 234 641 
 

 


