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RAZPIS ZA 3. TEKMO ZAHODNE LIGE 2018/2019 
(HITROSTNO PLEZANJE na Jesenicah, 16. 2. 2019) 

 

Organizator: ŠPO JESENICE   
Informacije: Katja Klinar, tel. 031 576 521   

  

Organizacija in sojenje bo potekalo v skladu z dogovorom na sestanku Zahodne lige in 

pravilnikom KŠP za hitrostno plezanje. Najboljših 16 tekmovalcev v vseh ostalih kategorijah se 

uvrsti v šestnajstino finala (tekmovanje na izpadanje), ostali se razporedijo po času. Vse 

kategorije plezajo na »flash«.   

 

Datum in kraj tekmovanja:   
Tekmovanje bo potekalo v soboto, 16. 2. 2019 v telovadnici OŠ Poldeta Stražišarja, Ul. 

Viktorja Kejžarja 35 na Jesenicah.   

  

Urnik tekmovanja:   
Ura                    Kategorija                                                             Letnik rojstva  

08:30                 mlajši cicibani/cicibanke                                    2010 in mlajši  

11:30                 starejše cicibanke                                                2008 in 2009  

14:00                 starejši cicibani, mlajši dečki                             2008 in 2009; 2006 in 2007  

16:30                 mlajše deklice                                                       2006 in 2007  

18:30                 starejši dečki/deklice, kadeti/kadetinje           2004 in 2005; 2003 in starejši  

  

1. Startnina in prijava tekmovalcev:  

Startnina za tekmovanje znaša 10 EUR na tekmovalca do 13.2.2019, naknadne prijave 15 EUR 

(možnost prijave na tekmi do pol ure pred začetkom kategorije). Plačilo startnine je potrebno 

nakazati na TR Planinskega društva Jesenice TRR -  Delavska hranilnica SI56 6100 0000 9477 

926, sklic SI00 16022019 pripis: startnina, do 14.2.2019. Potrdilo je potrebno poslati na 

elektronski naslov: info@spojesenice.si ali pa ga dostaviti blagajniku pred začetkom 

tekmovanja.    

  

V letošnjem letu uvajamo nov program za vodenje tekem zahodne lige. Namenjen je tako 
organizatorjem, kot tudi klubom trenerjem/predstavnikom klubov), ki prijavljajo svoje 
tekmovalce na tekme. Zato prijav ne bomo več pošiljali v excel oblikah, ampak bo poteben vnos 
in prijava tekmovalcev v programu. Prijava v programu bo omogočena od 9.2.2019 -14.2.2019. 
Torej vse prijave na tekmo morajo biti urejene najkasneje do četrtka, 14.2.2019 do 24:00. Vse 
kasnejše prijave se bodo upoštevale kot naknadne prijave.  Vse informacije z navodili glede 
novega načina prijav in vnosa tekmovalcev v program bodo objavljene na spletni strani.  
  



V bližini telovadnice je na voljo zelo malo parkirnih mest, zato prosimo, da parkirate na 

parkiriščih, ki so označena na fotografiji na naslednji strani.   

  

  
  

  

Načelnica ŠPO  

Tjaša Kosič 

  


