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Jesenice, 2.12.2022 

 

RAZPIS ZA BOŽIČNO TEKMOVANJE 
V HITROSTNEM PLEZANJU 2022 

 

1. Organizator in izvedba 

Organizator tekmovanja je ŠPO Jesenice. 
Organizacija in sojenje bosta potekala v skladu s pravilnikom ZL za hitrostno plezanje. 

Tekmovalci v vsaki kategoriji najprej plezajo v kvalifikacijah, najboljši po času pa se nato 
uvrstijo v finalni del, kjer poteka tekmovanje na izpadanje. Finalni del se začne z osmino 
finala (najboljših 16 tekmovalcev v vsaki kategoriji) oz. naslednjim krogom finalnega dela 
(odvisno od števila prijav v posamezni kategoriji). Vse kategorije plezajo na »flash«.  
*Kategorija »najmlajši« bo plezala samo enkrat (dve smeri) in za to kategorijo ne bo 
finalnega dela. Vsi tekmovalci v kategoriji 'najmlajši' bodo prejeli diplomo. 
 

2. Datum in kraj tekmovanja 
Tekmovanje bo potekalo v soboto, 17. 12. 2022, na veliki plezalni steni Stara Sava, ulica 

Franceta Prešerna 53a  na Jesenicah (tržnica Jesenice). 
 

3. Urnik tekmovanja 
Ura Kategorija Letnik rojstva 

10:00 najmlajši 2016 in mlajši 

12:00 mlajše cicibanke/ mlajši cicibani 2014 in 2015 

15:00 starejše cicibanke/ starejši cicibani 2012 in 2013 

17:00 mlajše deklice/ mlajši dečki 2010 in 2011 

17:00 starejše deklice/ starejši dečki 2009 in starejši 

4. Startnina in prijava tekmovalcev 
Startnina za tekmovanje znaša 10 € na tekmovalca do četrtka, 15. 12. 2022, naknadne 

prijave 15 € (možnost prijave na tekmi, pol ure pred začetkom kategorije). Startnino je 
potrebno nakazati na TR Planinskega društva Jesenice TRR -  Delavska hranilnica SI56 6100 
0002 3464 647, sklic 22-2022 pripis: startnina, do petka 16. 12. 2022. Potrdilo je potrebno 
poslati na elektronski naslov: info@spojesenice.si ali pa ga dostaviti blagajniku pred 
začetkom tekmovanja. 
 

Prijave so mogoče izključno preko obrazca na naši spletni strani, www.spojesenice.si, pod 
zavihkom Prijava na BNT 2022. 

 
Za dodatne informacije smo dosegljivi preko e-mail naslova: info@spojesenice.si oz. na 

telefonski številki 040 167 871 (Tjaša). 
 

Načelnica ŠPO  
Tjaša Kosič 
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