PODELITEV PRIZNANJ ZA VRHUNSKE DOSEŽKE
V ALPINIZMU, ŠPORTNEM IN LEDNEM
PLEZANJU TER TURNEM SMUČANJU
Ljubljana, 31. januar 2018

PLEZANJE ZA VSE

P

laninstvo zajema širok spekter dejavnosti, kot so planinarjenje,
alpinizem, športno plezanje, turno smučanje, turno kolesarjenje
in drugi gorski športi, nepoklicno vodništvo, skrb za planinske poti,
planinske koče ter plezališča in plezalne stene. Ob tem v planinski
organizaciji skrbimo tudi za varstvo gorske narave, se ukvarjamo z
založništvom in informiramo javnost, soustvarjamo pa tudi planinsko
muzejsko dejavnost. In vse to izvajamo že 125 let!
To zelo široko področje delovanja, ki ni vezano zgolj na gorski
svet, ampak delno svoje dejavnosti izvajamo tudi v urbanih okoljih,
zagotovo vpliva tudi na prepoznavnost in razširjenost športnih panog,
ki delujejo pod okriljem Planinske zveze Slovenije. To so alpinizem,
športno plezanje, tekmovalno ledno plezanje in tekmovalno turno
smučanje. Posebno v alpinizmu in športnem plezanju smo v svetovnem merilu med najuspešnejšimi, obe mlajši športni panogi pa se tudi
pospešeno razvijata in prav tako vključujeta posamezne športnike, ki
so že posegli po najvišjih uvrstitvah.
Za razvoj vseh športnih panog je zelo pomembno, da poleg tekmovalnih razvijajo tudi rekreativne oblike, saj to povečuje tudi prepoznavnost, predvsem pa razširjenost, kar je eden od pogojev za dolgoročno uspešnost. Zato verjamem, da bodo vse tri komisije, ki znotraj
PZS pokrivajo delovanje navedenih planinskih športnih panog, tudi
v prihodnje izvajale različne aktivnosti za še povečano vključevanje
rekreativcev v svoje vrste. Nekako v smislu slogana Plezanje za vse!
Plezanje za vse oz. v angleškem izvirniku Climbing for Everybody
je tudi mednarodni projekt Erasmus+, pri katerem so moči, ideje in
izkušnje združile planinske zveze Slovenije, Češke, Slovaške, Hrvaške,
Italije in Madžarske. Je odličen projekt, kjer lahko udeleženci spoznavajo vrhunske in rekreativne plezalce iz drugih držav. In takšnih
projektov, v katere se lahko poleg vrhunskih športnikov vključujejo
tudi rekreativci, si v prihodnje želimo še več.
Bojan Rotovnik,
predsednik PZS
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OCENA ALPINISTIČNE SEZONE 2017

Z

ačetek zime je bil obetaven. Razmere v stenah so bile dobre, plezalo
se je veliko. Nastalo je nekaj novih lažjih smeri. V nadaljevanju
sezone so se naredile odlične razmere v ledu in pozornost alpinistov se
je popolnoma preusmerila v led. Preplezali so številne slapove, omeniti
velja redko ponovitev slapa Šprickobl v Baški grapi. Sicer se tudi letos ni
dalo izogniti črednemu nagonu. Trume plezalcev so praviloma plezale
slapove, za katere je virtualni svet – Marko Prezelj pravi, da so nas z
njim nategnili – dejal, da so plezljivi.
Pomladno ogrevanje je minilo klasično. Obiskane so bile standardne
stene Kamniških in Julijskih Alp. Poletje je prineslo veliko vzponov,
obiskane so bile tudi nekoliko pozabljene stene Široke peči, Rakove
Špice in Rigljice. V severni steni Triglava sta Luka Lindič in Ines Papert ponovila zelo težko, 1000-metrsko Ulino smer. Grega Lačen je
v avgustu z avstrijskim soplezalcem ponovil težko smer Metropolis,
ravno tako v Triglavu. Italijanski Dolomiti niso ostali brez slovenskega
pridiha, med drugim se je plezalo v kultni 1200-metrski steni Civette
in v zahodni steni Heiligkreuzkofla, kjer je naveza Pozvek-Grmovšek
prosto na pogled ponovila zelo težko smer.
Z letošnjimi odpravami smo lahko zadovoljni, saj je na pot odšla
lepa bera alpinistov s smelimi načrti in drznimi cilji. Če pa na njih
pogledamo skozi strogo prizmo športnih dosežkov, je uspešnost nekoliko slabša. Ampak, a ni v alpinizmu uspešnost to, da se vsi alpinisti
vrnejo domov? In iz izkušnje potegnejo nekaj naukov in lekcij, ki jim
bodo koristile v prihodnjih alpinističnih udejstvovanjih? Uspešnost
niso samo kolajne in zmage.
Med odpravami moramo vsekakor izpostaviti navezo Prezelj-Novak-Česen, ki se je domov vrnila s preplezano zahodno steno
šesttisočaka Arjuna v indijski Himalaji. Nova težka smer je dolga 1400
metrov, fantje so za vzpon in sestop potrebovali tri dni. Sicer so Matej
Balažic, Blaž Gladek in Marjan Kozole ter Martin Žumer in Nejc Marčič
v začetku leta plezali v Patagoniji, Luka Lindič in Ines Papert pa sta jug
Argentine obiskala v jeseni. Lindič je bil tudi letos na obisku v Kanadi,
in sicer je v januarju skupaj s soplezalcem Marc-Andrejem Leclercom
načrtoval prvi zimski vzpon v vzhodni steni Mt Slesse v pogorju North
Cascades, a so jima vremenske razmere preprečile načrte. Luka Stražar
in Aleš Česen sta se čez lužo podala marca in plezala v kanadskem
Skalnem gorovju, a je vreme tudi njima mešalo štrene. Kljub temu
sta opravila veliko različnih vzponov. Stražar in Petra Klinar sta maja
preplezala Cassinov greben na Denali. Mešanico izkušenj in mladosti
je predstavljala skalna odprava v Kirgizijo, kjer so fantje in dekleta
dodobra izkoristili razmere in preplezali lepo bero smeri v granitnih
razpokah doline Ak-Su. Poleti se je v pogorju Haptal v indijski Himalaji
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potikala še ena slovenska odprava, ki je uspela preplezati nekaj novih
smeri na še neosvojena vrhova. Veliko mladih alpinistov je nabiralo
izkušnje v perujskih Andih. Jeseni sta se Luka Stražar in Nejc Marčič
lotila nove smeri v zahodni steni Anapurne. Slabe snežne razmere,
močan veter in pomrzli prsti so tudi na tej odpravi krojili njen potek
in fanta sta se vrnila v domovino brez doseženega cilja.
Kaj reči ob koncu sezone? Glavni akterji slovenskega alpinizma
še vedno držijo voz nad vodo, zdi se, da ni pravih naslednikov. Zametki se kažejo v trenutni sestavi mladinske reprezentance, ki ima
vse pogoje, da prevzame vajeti v svoje roke, a le, če se bo uspela rešiti
bremena uspeha svojih predhodnikov. Ki si ga je čisto sama naložila.
Tudi nekaj mladih se je letos izkazalo na taborih za perspektivne
alpiniste, energija je bila prava in videli bomo, kako se bodo stvari
razvijale. Vsekakor bo morala svoj del opraviti tudi krovna organizacija, Komisija za alpinizem, pri zagotavljanju ustreznih pogojev za
delo in razvoj podmladka. Smernice so začrtane dobro, zdaj je treba
to vzdrževati in nadgrajevati.
Peter Bajec,
član IO Komisije za alpinizem PZS
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IZBOR NAJUSPEŠNEJŠIH ALPINISTOV
2017

K

omisija za alpinizem (KA) PZS vsako leto opravlja izbor najuspešnejših alpinistk in alpinistov v preteklem letu. Namen izbora je
oceniti in ovrednotiti najkakovostnejše alpinistične vzpone ter širši
javnosti predstaviti najboljše alpinistične dosežke.
V sodelovanju s KA PZS je tokrat izbor najuspešnejših alpinistk in
alpinistov opravila skupina izkušenih alpinistov različnih generacij,
ki poznajo razmere v slovenskem in svetovnem alpinizmu, in sicer
Urban Ažman, Tadej Debevec, Tina Di Batista, Tomaž Jakofčič, Matej
Kladnik, Tone Škarja, Andrej Štremfelj ter Peter Bajec, Miha Habjan
in Nejc Pozvek (vsi trije KA).
Glavni kriteriji za izbor so bili vrhunskost, prvenstvo, ideja in
izbira cilja, drznost in avantura ter seveda način opravljenega vzpona.
Prednost so dobili vzponi s pravim alpinističnim značajem.
Tudi letos smo podelili priznanje za življenjsko delo na področju
alpinizma, poleg tega pa izbrali posameznike ali navezo, ki so z enim
ali več vrhunskimi vzponi pomembneje zaznamovali preteklo alpinistično leto. Ti so prejeli priznanje za posebne dosežke v alpinizmu.
Na KA PZS smo tokrat opozorili še na tri alpiniste, ki so pustili viden
pečat v alpinistični sezoni 2017.
Primerjava alpinističnih vzponov in njihova ocena je vedno težka
in nehvaležna naloga, tudi letos je bilo tako. Naš izbor ni absolutna
resnica in upam, da se tega vsi zavedamo. Izbor je samo najboljši
približek, za katerega smo se potrudili po najboljših močeh.
Za konec vsem nagrajencem in nominirancem v letu 2017 želim,
da bi presegli lanske dosežke in se vedno varno vrnili domov.
Miha Habjan,
načelnik Komisije za alpinizem PZS

7

NAJUSPEŠNEJŠI ALPINISTI 2017
Kandidati:
najuspešnejši alpinist leta 2017:

Luka Lindič, Aleš Česen, Marko Prezelj,
Urban Novak
najuspešnejša alpinistka leta 2017:

Anastasija Davidova, Tjaša Jelovčan,
Marija Jeglič
najperspektivnejši alpinist leta 2017:

Žiga Oražem
Razglasitev:

Aleš Česen,

najuspešnejši alpinist leta 2017

Anastasija Davidova,

najuspešnejša alpinistka leta 2017

Žiga Oražem,

najperspektivnejši alpinist leta 2017
Priznanje za posebne dosežke v alpinizmu prejmeta:

Marko Prezelj in Urban Novak
Priznanje za življenjsko delo na področju alpinizma
prejmeta:

Rado Kočevar in France Zupan
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PREDSTAVITEV NAJUSPEŠNEJŠIH
ALPINISTOV V LETU 2017
Aleš Česen (Alpski gorniški klub)
najuspešnejši alpinist

Aleš Česen je že več kot desetletje stalnica na slovenski alpinistični
sceni. Dokazal se je v vseh zvrsteh alpinizma, pred dvema letoma tudi
v najzahtevnejših stenah Himalaje. Preteklo sezono je, lahko bi rekli,
v stenah preživel več časa kot na ravnih tleh. Veliko sicer kot gorski
vodnik, ob tem pa je uspel plezati še na štirih odpravah: v Kanadi,
Indiji, ZDA in Maroku. Z Luko Stražarjem v Kanadi nista naletela
na najboljše razmere, a bila vseeno neprestano aktivna. V Indiji pa
se je ob izteku odprave v gorovju Kishtwar izšlo po načrtih in trojica
(navezo sta sestavljala še Urban Novak in Marko Prezelj) je uspela
v njihovem glavnem cilju, 6250 metrov visoki Arjuni, preplezati
zahtevno prvenstveno smer s pomenljivim imenom – Vse ali nič.
• kanadsko Skalno gorovje, Loder peak, smer Doors of preception:
550 m, M6, prosta ponovitev
• kanadsko Skalno gorovje, Field, smer The chase is better than the
catch: 140 m, M8, WI4, R, 1. ponovitev
• kanadsko Skalno gorovje, Stanely Headwall, smer Cosmic debris
& Rhamnusia: 160 M, M8, WI6, 1. ponovitev
• Himalaja, Kishtwar, P6013 (6038 m), smer North ridge: 600 m,
D, prvenstvena
• Himalaja, Kishtwar, Arjuna (6250 m), smer All or nothing, 1400
m, ED+, prvenstvena
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Anastasija Davidova (AO PD LjubljanaMatica)
najuspešnejša alpinistka

Anastasija Davidova – Nastja je, kot smo v zadnjih sezonah že vajeni,
znova plezala vsestransko, leto pa kronala z uspehom na odpravi v
Kirgizijo, kjer je s soplezalko Ivo Božić v treh dneh opravila prvo žensko
prosto ponovitev slavne smeri Perestroika crack. V domačih gorah je
izkoristila dobre zimske razmere za ponovitev nekaj zanimivih, sicer
plezanih smeri, v Paklenici je preplezala nekaj navrtanih klasik, poleti
pa je nekaj vzponov opravila tudi v Dolomitih.
• Kirgizija, Pamir Alai, Karavshin, Pic Slesova, smer Perestroika
Crack: 900 m, VIII+/IX-, 1. ženska prosta ponovitev smeri
• Kirgizija, Pamir Alai, Karavshin, 1000 let Ruskega krščanstva,
smer Francoski steber: 1500 m, VII+, prosta ponovitev
• Kirgizija, Pamir Alai, Karavshin, Magic Mountain, Italijanska
smer – Lazy Lizard: 600 m, VII+, prosta ponovitev
• Dolomiti, Velika Cina, Hasse Brandler: 500 m, VIII+, NP

Žiga Oražem (AO PD Kamnik)
najperspektivnejši alpinist

Žiga Oražem se je v zadnji sezoni dokončno ustoličil med alpinisti,
kamor se je počasi selil iz športnoplezalnih voda. Tudi v njegovem
primeru se je pokazalo, da je visok prostoplezalni nivo odlična podstat
za alpinistične dosežke na najvišji ravni. Žiga je bil zelo aktiven na
akcijah Slovenske mladinske alpinistične reprezentance (na Češkem,
v Španiji in Maroku), lani pa je plezal tudi v Patagoniji. Največ zanimanja je na njegovem seznamu vzponov gotovo požela zimska ponovitev
Walkerjevega stebra v Grandes Jorasses, ki sta jo v dveh dneh opravila
z Matijo Volontarjem.
• Centralne Alpe, Grandes Jorasses, Walkerjev steber: 1200 m, VI,
6a/A1, M5
• Patagonija – Andi, Poincenot, Z stena, smer Whillans-Cochrane:
550 m, V+, M4, 70°
• Picos de Europa, Picu Urrielu, Directisima: 550 m, VIII+/IX-,
prosta ponovitev
• Atlas, Tadrarate, Z stena, smer Le Rouge Berbere: 560 m, VIII+/
IX-, prosta ponovitev
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Urban Novak in Marko Prezelj (oba AO
PD Kamnik)
priznanje za posebne dosežke

Urban Novak in Marko Prezelj sta bila z Alešem Česnom tvorca trojne
naveze, ki je na odpravi v indijskem gorovju Kishtwar preplezala dve
prvenstveni smeri. Lažjo, aklimatizacijsko, na P6013 (6038 metrov visoki vrh) po severnem grebenu, v zaključku odprave pa so izkoristili
kratko vremensko luknjo, stavili vse in izvlekli čudovit vzpon v zahodni
steni 6250 metrov visoke Arjune. Smer so poimenovali All or nothing
(Vse ali nič).

Rado Kočevar in France Zupan

priznanje za življenjsko delo na področju alpinizma

R

ada Kočevarja in Franceta Zupana lahko današnjemu rodu alpinistov najbolje predstavimo kot alpinistična veterana, legendi ali
fanta, ki sta samo v neki dobi pisala alpinistično zgodovino. Veže ju ne
samo čas, ki ga živita, ampak tudi vrsta skupnih plezalskih podvigov.
Oba sta že zakorakala globoko v deveto desetletje svojega življenja, pa
sta še vedno aktivna in predana mladostnim sanjam. Priznata, da je
Rado približno pol leta starejši, zato pa si je France prej začel nabirati
plezalske izkušnje.
Oba pripadata tisti generaciji, ki je začela svojo gorniško in alpinistično pot v prvih letih po drugi svetovni vojni. To je bil drugačen čas,
čas, ki ga danes težko podoživimo. Nekaterih predvojnih plezalcev ni
bilo več, potrgane so bile številne osebne in generacijske vezi, razvoj
alpinizma iz časa med obema vojnama je zastal in marsikaj je bilo
treba začeti drugače in povsem na novo.
Brez dvoma sta Rado in France pomembna predstavnika te generacije, ki je orala ledino modernega slovenskega alpinizma. Njune
velike smeri so danes čista alpinistična klasika in zgodbe, ki nam jih
pripovedujeta ta večer, odkrivajo tančico pozabe nad dobo, ki je že
davno minila, pa se zdi, kot da jo živimo in da je še vedno tukaj.
Kazimir Drašlar - Mikec
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Rado Kočevar

priznanje za življenjsko delo na področju alpinizma

P

redolgo se poznava, da bi za njegovo devetdesetletnico pisal vljudnostne fraze o pet mesecev starejšem sošolcu z realke in nekdanjem
soplezalcu. Rajši zapišem preprosto dejstvo, da je edini med nami zelo
zgodaj vedel, kaj hoče v alpinizmu, vedel, kako bo to dosegel, in imel
za to tudi neizčrpne zaloge volje in energije.
Res je, da je s soplezalcem Janezom Frelihom plezal tisti takratni
plezalski bavbav, Aschenbrennerjevo smer v Travniku, kot prva slovenska naveza tri dni, dva plezalca mlajše generacije pa sta jo nato
prelezla v desetih urah, ampak to samo pove, kakšne sorte plezalec je
bil Rado. Mogoče ne ravno najbolj eleganten, pač pa plezalec, ki ne
odneha. In to edino šteje.
Ampak od mene se pričakuje, da bom ob tej priložnosti povedal
kakšno zgodbico iz tistih let.
Trije sošolci s tedanje realke, Rado, Srečo Pogačar in jaz, smo se v
zgodnjem poletju 1946 znašli na grebenu Rinka–Skuta, trije zelenci,
ki so do tedaj hodili po markiranih poteh. Šlo nam je lepo, a nazadnje
se je pred nami pojavil velikanski in popolnoma gladek stolp. Na obeh
straneh pa samo zrak tja dol do melišč! To je bil tisti strašni Konj, s
katerega je njega dni padel nesrečni Petrič prav dol v ledeniško razpoko
na severni strani.
Seveda me je bilo strah, a kaj sem hotel, lotil sem se plezanja in
hitro sem bil čez, pravzaprav je bilo lažje, kot sem pričakoval. Zato
sem stopil še malo naprej pogledat in do vrha Skute se je kazalo samo
prav prijazno skalovje. Onih dveh ni bilo za mano, zato sem šel nazaj
na Konja pogledat, kaj se dogaja. Spodaj je bilo veliko govorjenja:
Srečo je na vso moč prepričeval Rada, naj vendarle zleze čez Konja.
A obzirni Rado je samo ponavljal: ''Ne bom vama pokvaril ture in
bom šel sam nazaj ...''
Kaj zdaj?
Tu nastopi, kot je običajno v takih zgodbah, dobra vila, v tem primeru moja stara mama Nežka, pri kateri sem živel. Imela je travnik v Črni
vasi in vsako leto je prodala kislo konjsko mrvo Posavcem, ostanek pa
smo z vrvjo in škripcem spravili pod streho. In to staro, obrabljeno vrv
mi je dala v nahrbtnik. Torej sem vrgel en konec dol, Srečo je privezal
Rada nanj in ena, dva, tri je bil Rado pri meni. Opravljeno.
Domišljam si, da se je v tem trenutku rodil Rado Kočevar, najuspešnejši alpinist moje generacije. S Srečkom sva bila zraven, se razume,
le kot statista, kot slepo orodje usode. Brez nadaljnjih težav smo bili
nato kmalu vsi trije srečni in ponosni na vrhu Skute.
Nadaljevanje je zgodovina – zgodovina slovenskega alpinizma.
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Rado je v življenju nato poleg uspešnih alpinističnih let preživel tudi
zelo težka leta, toda – kaj pa bi drugega od njega pričakovali – težave
je premagal. Vse, kar je dobrega dobil, je trdo prigaral.
Zato samo: Rado, še mnogo srečnih kolesarskih in smučarskih
let! Zadovoljen sem, da sem imel takrat v nahrbtniku tisto staro vrv.
France Zupan
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France Zupan

priznanje za življenjsko delo na področju alpinizma

N

ekaj nepozabljenih s skupnega obiskovanja gorskega sveta. S Francetom Zupanom sem preplezal 16 plezalnih smeri, poleg Cirila
Debeljaka - Cica (22 smeri) je bil moj drugi soplezalec po številu preplezanih smeri. Še danes sva zvesta prijatelja, včasih skupaj kolesariva
ali še smučava in na srečanjih alpinistov veteranov obujava spomine.
S Francetom Zupanom sem se seznanil kot sedmošolec na prvi
moški realni gimnaziji v Ljubljani, na Vegovi ulici, v začetku leta 1946.
K temu je pripomogel moj stari znanec z bregov Ljubljanice Srečo
Pogačar. Sledili so sestanki v večernih urah pred ljubljansko pošto.
France nam je pripovedoval o gorah in poslušali smo ga tako rekoč
odprtih ust. Vedel je veliko povedati, bil je tudi že na Grintovcu. Zadnjo
aprilsko soboto 1946. smo se odpravili na Kamniško sedlo, navezani na
gospodinjsko vrv, in naprej v snegu proti Brani. Tam so naju privezali
na ustrezno vrv Keršič in Hodalič. To je bil začetek, sledil je plezalni
tečaj in nato prvi »podvigi«. Dodajam nekaj zanimivosti, ki niso neposredno zabeleženi med najinimi plezalnimi vzponi.
Bivak pod Skuto je bil zgrajen leta 1946, s Francetom sva pri tem
aktivno sodelovala. Na plečih smo nosili material skozi Žmavčarje
na Male Pode. Precej težak strešni tram pa sva s Francetom spravila s
Kamniškega sedla čez Kotliče in Tursko goro na Male pode. To je bilo
po plezalnem tečaju, imela sva že vrv, kline in vponke. Ko je bil bivak
zgrajen, smo tja radi zahajali in plezali po okoliških klasičnih smereh.
Ob neki priložnosti se nam je pripetila nezgoda. France je ob obisku
bližnje kraške jame zdrsnil in si hudo zlomil nogo pri gležnju. V bivaku
sta bila še Božo Fakin in Milan Hodalič, študenta medicine. Reševalna
akcija, ki je takoj stekla, je bila v tistem času nekaj posebnega. Trije
smo ga morali takoj spraviti do rešilca v Kamniški Bistrici, opreme
za tako reševanje pa pri roki ni bilo. Edini način je bila nošnja na hrbtu. Po strmih travnatih pobočjih je bilo to težavno in tako je France
drsal po zadnji plati ob nenehnem varstvu. Nogo pa sta »medicinca«
imobilizirala. Kjer se je le dalo, je sledila nošnja »štuporamo«, vse do
doma v Kamniški Bistrici. Na mojem hrbtu se je France počutil bolje,
bil sem manjši od Boža, ko ga je bilo treba sneti in počivati. Tako smo
ga prinesli do doma v Kamniški Bistrici, kjer je šele bil telefon.
Še ena zanimiva zgodba iz tega dela Kamniških ... Ko smo leta 1946
delali prve plezalne poskuse, sem bil z Zupanom na grebenski turi
med Rinko in Skuto, plezanje prve do druge stopnje. Spominjam se,
kako sem obstal na edinem izpostavljenem delu, imenovanem Konj,
prvič sem namreč videl nekaj več zraka pod seboj in se ustavil. Dlje
časa sem čakal. Takrat mi je France dal gospodinjsko vrv in šele nato
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sem preplezal Konja. France mi je mnogo let kasneje dejal: »Rado, če
bi takrat obrnil, ne bi nikoli več plezal.« Imel je prav.
Jugov steber v Triglavski severni steni, 28.–29. februarja 1949.
Ko sva preplezala najtežja mesta, naju je prehitela noč. Bila sva brez
ustrezne opreme za zimski bivak. Ponoči je zapadlo 20 centimetrov
novega snega. Izpostavljena naravi sva prestala to noč in nato vdrla v
kočo na Doliču, a hrane nisva našla. Na planinsko društvo sem poslal
prijavo zaradi škode, pa odgovora nisva dobila. Naslednjega dne – bil
je pust – sva se oglasila pri Brojanu v Mojstrani. Sestradana sva pospravila vse krofe, ki nama jih je prinesla njegova žena.
Šite nad Tamarjem, avgusta 1950. Z Romanom Herlecem sva se
odpravila v Tamar in preplezala novo smer v levem delu ostenja, ki
je danes precej priljubljena. Načrte v tej steni sta imela še Keršič in
Dolar nekje v desnem delu. To sem vedel in jima nisem hotel iti v zelnik. Keršič in Zupan pa sta že bila v Tamarju z namenom preplezati
Aschenbrenerjevo smer. Tedaj pa je napravila zmedo Nadja Fajdiga, ki
je prišla v njuno sobo z novico, da je Kočevar prišel z zadnjim vlakom
in da gre plezat novo smer v Šitah. Oba sta bila prepričana, da grem v
zelnik Dolarju in Keršiču. Zjutraj je bila zmota takoj jasna. Tako sta
istega dne nastali dve novi smeri v severni steni Šit, njuna smer je še
zahtevnejša od moje, obe pa danes kar precej ponavljajo. Seveda je
današnji tempo drugačen in v steni so smeri, o katerih se nam takrat
ni niti sanjalo.
Rado Kočevar
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Komisija za alpinizem Planinske zveze
Slovenije
želi izpostaviti še nekatere vidne dosežke slovenskih alpinistov in alpinistk, ki so zaznamovali preteklo sezono.

Luka Lindič (AO PD Celje-Matica)
je znova plezal na vrhunski ravni, nanizal številne zahtevne smeri
v Alpah, z odprav pa se žal vrnil brez doseženih plezalnih ciljev.
A vendar nikakor ne moremo mimo sijajnih zimskih vzponov v
Supercombu (Piz Badile) in kombinaciji smeri No siesta in Bonatti-Vaucher v Grandes Jorasses. Odlično je plezal v Južni Afriki,
v Patagoniji se je v slabem vremenu izšlo le za eno smer, v domačih gorah je ponovil Ulino smer v Triglavu, v Dolomitih pa smer
Donnafugata v Torre Trieste. Vse našteto v navezi s soplezalko Ines
Papert.

Tjaša Jelovčan (AO PD Kranj)
je plezala v različnih evropskih skalnih stenah in dosegla izjemno
raven. Psihomazohizem, Nebeška streha, Beli pajek, Metropolis,
Spominska smer Tine Jakofčič … so smeri, ki sodijo med težje v
naših gorah. Poleg tega je v albanskih Prokletijah v navezi z Marijo
Jeglič preplezala nekaj odličnih smeri, prosto pa je ponovila tudi
klasično smer Srček v Paklenici.

Petra Klinar (Akademski AO)
je novo ime na alpinistični sceni. V navezi s soplezalcem Luko
Stražarjem je bila aktivna tako v domačih kot tujih gorah, poleti,
predvsem pa pozimi. Krona njene sezone je nedvomno vzpon po
Cassinovem grebenu na Denali.
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OCENA TEKMOVALNE SEZONE 2017
SLOVENSKIH ŠPORTNIH PLEZALCEV

P

red natanko letom dni smo na tem mestu prebrali naslednjo poved:”Ko
smo po nekaj zadnjih sezonah že verjeli, da boljših rezultatov skoraj
ni mogoče doseči, so naši športni plezalci v lanskem letu postavili nove
mejnike tako visoko, da jih bo zares zelo težko ponoviti.” Letošnji uvod
ne more biti drugačen.
Težavnostno plezanje ostaja slovenska paradna disciplina. Lanska
sezona se je ponovno končala zmagovito, saj je Slovenija znova osvojila
prvo mesto v ekipni razvrstitvi svetovnega pokala. Zasluge za ekipni
uspeh gredo vsekakor selektorju slovenske reprezentance Gorazdu
Hrenu in njegovemu pomočniku Luki Fondi, ki sta v reprezentanco
poleg strokovne kakovosti vnesla sproščeno vzdušje in pozitivni duh.
Junakinja lanske sezone je brez konkurence Janja Garnbret. Vsa
poročanja domačih in tujih medijev na področju športnega plezanja so
se vso sezono vrtela okrog njenega plezanja. Devet posamičnih zmag
in rekordno število osvojenih točk v svetovnem pokalu so podatki za
športno zgodovino. Po starosti še mladinka je zrelostni izpit z odliko
opravila na domači tekmi SP v Kranju, ko je zdržala psihološki pritisk
pričakovanj domačega občinstva in v finalu ubranila prvo mesto. Svojo
profesionalnost Janja kaže na vsakem koraku v stikih z mediji in kljub
izredni priljubljenosti stoji trdno na tleh.
Med velike uspehe lanske sezone nedvomno sodi dosežek Mine
Markovič na evropskem prvenstvu v težavnosti, ko je z drugim mestom
potrdila svojo dolgoletno prisotnost v svetovnem vrhu in jo kronala
še z drugim mestom v Villarsu. Obe naši najboljši plezalki je Društvo
slovenskih novinarjev nagradilo za njune uspehe in Janjo uvrstilo na
drugo, Mino pa na šesto mesto najboljših športnic Slovenije leta 2017.
Odlična balvanska sezona je tudi za Katjo Kadić, saj je z rednim
uvrščanjem v finale pokazala stabilnost forme skozi vse leto.
Med člani je tudi lani najbolje nastopal Domen Škofic, ki je v težavnosti v svetovnem vrhu, v balvanih pa ima še rezervo. Velja pohvaliti Anžeta
Peharca za bronasto medaljo na evropskem prvenstvu v balvanih in
Jerneja Kruderja za tretje in peto mesto na svetovnem pokalu v balvanih.
Mladinska reprezentanca v pretekli sezoni ni ponovila velikih uspehov svetovnih prvenstev iz preteklih let, kljub temu pa je nekaj posameznikov doseglo odlične rezultate, med katerimi izstopa prvo mesto Vite
Lukan med kadetinjami na evropskem prvenstvu v težavnosti. Svojo
perspektivnost sta Vita Lukan in Mia Krampl potrdili z uvrstitvijo v
finale tekme članic za SP.
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Slovenska parareprezentanca pod vodstvom Jurija Ravnika je tudi
letos enakovredno nastopala v svetovni konkurenci paraplezalcev. V
svoji drugi sezoni sta Tanja Glušič in Gregor Selak ponovila uvrstitve
na zmagovalne stopničke v svetovnem pokalu in ob koncu leta za tekmovalne dosežke oba prejela priznanje ZŠIS-POK.
Razvoj tekmovalnega športnega plezanja je v zadnjih letih močno
napredoval pod vplivom priprav na prve olimpijske igre v Tokiu. Format
kombinacijskega tekmovanja OI narekuje vsestranost plezalcev v vseh
treh osnovnih disciplinah. V svetovnem pokalu je viden velik napredek
tako v širini kot v kakovosti, konkurenca je zato vsako leto močnejša
in pestejša. Slovenska reprezentanca v športnem plezanju je v tej igri
lani igrala eno glavnih vlog. Zaželimo ji, da bo tudi v letošnji sezoni
narekovala trende svetovnega plezanja.
Ljubljana, januar 2018

Aleš Pirc,
načelnik Komisije za športno plezanje PZS
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PRIZNANJA NAJUSPEŠNEJŠIM V LETU
2017

K

omisija za športno plezanje je ob koncu letošnje sezone sklenila, da kot običajno razglasi najuspešnejšo športno plezalko in
plezalca, poleg tega pa podeli še šest priznanj za vrhunske dosežke
ter štiri priznanja mladim perspektivnim plezalcem za dosežene rezultate na tekmah svetovnega in evropskega mladinskega prvenstva
ter mladinskega evropskega pokala. Prav tako je sklenila, da podeli
tudi priznanje trenerjema najuspešnejše športne plezalke oziroma
športnega plezalca.

Janja Garnbret (Šaleški AO)
najuspešnejša športna plezalka

Po izvrstni lanski sezoni je v letu 2017 naredila še korak dlje. Statistika
njenih rezultatov je naravnost impresivna. Povsem je dominirala na
tekmah svetovnega pokala. Štirinajst uvrstitev na zmagovalne stopničke, od tega rekordnih devet zmag, ji je na koncu prineslo drugi
zaporedni naslov skupne zmagovalke svetovnega pokala v težavnosti
in kombinaciji. Z rekordno bero točk v skupnem seštevku kombinacije je dosegla nekaj, kar doslej ni uspelo še nikomur. Vsemu temu
je treba dodati še srebrno kolajno z evropskega prvenstva v balvanih
in svetovnih iger v težavnosti, drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala v balvanih in četrto mesto z evropskega prvenstva v
težavnosti. Vse to ni ostalo neopaženo tudi v širši športni javnosti.
Društvo slovenskih športnih novinarjev jo je uvrstilo na drugo mesto
na izboru športnice leta 2017.

Domen Škofic (ŠPO PD Radovljica)
najuspešnejši športni plezalec

Po lanski zmagi v skupnem seštevku svetovnega pokala mu zgodovinske sezone ni uspelo v celoti ponoviti. Tri finala na tekmah svetovnega pokala v težavnosti, od tega eno drugo mesto, so ob koncu
sezone zadostovala za skupno četrto mesto. Na evropskem prvenstvu
v težavnosti je pristal na petem mestu, z enakim rezultatom se je vrnil
tudi s svetovnih iger.
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Katja Kadić (PK Škofja Loka)

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih

Dvakrat se je uvrstila v finale svetovnega pokala v balvanih in v
skupnem seštevku osvojila sedmo mesto.

Mia Krampl (AO PD Kranj)

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih
Za njeno premierno uvrstitev v finale tekme svetovnega pokala v
težavnosti v Chamonixu.

Jernej Kruder (ŠPO PD Celje Matica)

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih
Dvakratni finale (od tega enkrat zmagovalne stopničke) na tekmah
svetovnega pokala v balvanih in četrto mesto na evropskem prvenstvu
v balvanih.

Vita Lukan (ŠPO PD Radovljica)

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih
Za njeno premierno uvrstitev v finale tekme svetovnega pokala v težavnosti, poleg tega je v isti disciplini postala evropska mladinska
prvakinja.

Mina Markovič (ŠPK Plus)

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih

Za srebrno kolajno na evropskem prvenstvu v težavnosti. Poleg tega
se je še šestkrat uvrstila v finale tekem svetovnega pokala v težavnosti
in sezono končala na šestem mestu v skupnem seštevku.

Anže Peharc (AO PD Kranj)

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih
Za bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v balvanih.
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PRIZNANJA PERSPEKTIVNIM ZA
REZULTATE NA TEKMAH EVROPSKEGA
MLADINSKEGA POKALA
Dominika Kodra (PK Kamnik)

Za bronasto kolajno na tekmi evropskega mladinskega pokala v balvanih v Sofiji.

Luka Potočar (ŠPO PD Radovljica)

Za bronasto kolajno na tekmi evropskega mladinskega pokala v težavnosti v Imstu.

Lučka Rakovec (ŠD Proteus)

Za bronasto kolajno na tekmi evropskega mladinskega pokala v težavnosti v Imstu.

Urška Repušič (ŠPO APD Kozjak
Maribor)

Za zmago na tekmi evropskega mladinskega pokala v balvanih v Argentieru in skupno drugo mesto evropskega mladinskega pokala v
balvanih ter za bronasto kolajno na tekmi evropskega mladinskega
pokala v težavnosti v Ustru.

PRIZNANJA TRENERJEM
Roman Krajnik (PK Škofja Loka)

Trener Domna Škofica, najuspešnejšega športnega plezalca v pretekli
sezoni.

Gorazd Hren (Šaleški AO)

Trener Janje Garnbret, najuspešnejše športne plezalke v pretekli sezoni.
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PREGLED UVRSTITEV ČLANOV NA NAJVEČJIH TEKMAH
V FINALE EVROPSKEGA PRVENSTVA, SVETOVNIH IGER
OZIROMA TEKEM SVETOVNEGA POKALA ZA LETO 2017
1. mesto

2. mesto

3. mesto

4. mesto

5. mesto

6. mesto
7. mesto

8. mesto

Janja Garnbret
Janja Garnbret
Janja Garnbret
Janja Garnbret
Janja Garnbret
Janja Garnbret
Janja Garnbret
Janja Garnbret
Janja Garnbret
Janja Garnbret
Janja Garnbret
Mina Markovič
Janja Garnbret
Janja Garnbret
Janja Garnbret
Mina Markovič
Domen Škofic
Janja Garnbret
Janja Garnbret
Janja Garnbret
Anže Peharc
Jernej Kruder
Jernej Kruder
Janja Garnbret
Domen Škofic
Domen Škofic
Domen Škofic
Domen Škofic
Domen Škofic
Mina Markovič
Mina Markovič
Jernej Kruder
Katja Kadić
Katja Kadić
Mina Markovič
Janja Garnbret
Mia Krampl
Vita Lukan
Katja Kadič
Mina Markovič
Mina Markovič
Katja Kadić

Chamonix (FRA)
Villars (ŠVI)
Briancon (FRA)
Edinburg (VB)
Wujiang (KIT)
Kranj (SLO)
Chongqing (KIT)
Tokio (JAP)
München (NEM)
skupna uvrstitev
skupna uvrstitev
Campitello di Fassa (ITA)
München (NEM)
Nanjing (KIT)
Wroclav (POL)
Villars (ŠVI)
Villars (ŠVI)
skupna uvrstitev
Xiamen (KIT)
Arco (ITA)
München (NEM)
Nanjing (KIT)
München (NEM)
Campitello di Fassa (ITA)
skupna uvrstitev
Edinburg (VB)
Kranj (SLO)
Campitello di Fassa (ITA)
Wroclav (POL)
Kranj (SLO)
Xiamen (KIT)
Meiringen (ŠVI)
Vail (ZDA)
Mumbai (IND)
skupna uvrstitev
Meiringen (ŠVI)
Chamonix (FRA)
Kranj (SLO)
skupna uvrstitev
Wroclav (POL)
Briancon (FRA)
München (GER)

svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
evropsko prvenstvo
evropsko prvenstvo
svetovni pokal
svetovne igre
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
evropsko prvenstvo
svetovni pokal
evropsko prvenstvo
evropsko prvenstvo
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
evropsko prvenstvo
svetovne igre
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovni pokal
svetovne igre
svetovni pokal
evropsko prvenstvo

težavnost
težavnost
težavnost
težavnost
težavnost
težavnost
balvani
balvani
balvani
težavnost
kombinacija
težavnost
balvani
balvani
težavnost
težavnost
težavnost
balvani
težavnost
težavnost
balvani
balvani
balvani
težavnost
težavnost
težavnost
težavnost
težavnost
težavnost
težavnost
težavnost
balvani
balvani
balvani
težavnost
balvani
težavnost
težavnost
balvani
težavnost
težavnost
balvani
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PREGLED UVRSTITEV MLADINCEV V FINALE NA
SVETOVNEM OZIROMA EVROPSKEM MLADINSKEM
PRVENSTVU V LETU 2017
1. mesto
4. mesto

Vita Lukan

Perm (RUS)

evropsko prvenstvo

kadetinje

težavnost

Luka Potočar

Perm (RUS)

evropsko prvenstvo

kadeti

težavnost

Lučka Rakovec

Slany (ČEŠ)

evropsko prvenstvo

kadetinje

balvani

Dominika Kodra

Slany (ČEŠ)

evropsko prvenstvo

starejše deklice

balvani

Mia Krampl

Perm (RUS)

evropsko prvenstvo

kadetinje

težavnost

Maja Majcen

Perm (RUS)

evropsko prvenstvo

starejše deklice

težavnost

Andrej Polak

Perm (RUS)

evropsko prvenstvo

starejši dečki

težavnost

7. mesto

Tjaša Slemenšek

Perm (RUS)

evropsko prvenstvo

mladinke

težavnost

8. mesto

Lučka Rakovec

Perm (RUS)

evropsko prvenstvo

kadetinje

težavnost

5. mesto

24

DRŽAVNO PRVENSTVO
Težavnost:
Rezultati:
Člani

Članice

1. Bergant Martin (PK Škofja Loka)
Kruder Jernej (ŠPO Celje)

1. Garnbret Janja (Šaleški AO)

3. Škofic Domen (ŠPO Radovljica)

3. Krampl Mia (AO Kranj)

Mladinci

Mladinke

1. Sudar Zan (AK Ravne)
Kotar Matic (ŠD Proteus)

1. Garnbret Janja (Šaleški AO)

3. Dvoršek Nejc (Šaleški AO)

3. Glušič Sara (AK Ravne)

Kadeti

Kadetinje

1. Potočar Luka (ŠPO Radovljica)

1. Lukan Vita (ŠPO Radovljica)

2. Zajc Žiga (PS Ascendo)

2. Krampl Mia (AO Kranj)

3. Novak Klemen (AO Kranj)

3. Repušič Urška (ŠPO APD Kozjak Maribor)

Starejši dečki

Starejše deklice

1. Polak Andrej (PK Škofja Loka)

1. Fajfar Letija (AO Kranj)

2. Resnik Aljaž (PK Kamnik)

2. Tarkuš Lucija (AK Slovenska Bistrica)

3. Batagelj Anej (DRPK)

3. Majcen Maja (ŠPO Celje)

Mlajši dečki

Mlajše deklice

1. Jaki Jaka (DRPK)

1. Seliškar Ema (AK Slovenska Bistrica)

2. Korošec Tim (PK Škofja Loka)

2. Čopar Sara (PK Laško)

3. Romšak Timotej (PK Kamnik)

3. Kordež Ema (AK Ravne)

Cicibani

Cicibanke

1. Kotar Tominšek Janej (PK
Slovenske Konjice)

1. Hren Eva (ŠPO APD Kozjak Maribor)

2. Jurekovič Gorazd (ŠPO
Radovljica)

2. Mlakar Starič Zala (AO Kranj)

3. Zore Timon (ŠPO APD Kozjak
Maribor)

3. Funa Lina (ŠPK Plus)

2. Markovič Mina (ŠPK Plus)

2. Slemenšek Tjaša (Šaleški AO)
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Balvansko plezanje:
Rezultati:
Člani

Članice

1. Peharc Anže (AO Kranj)

1. Repušič Urška (ŠPO APD Kozjak Maribor)

2. Sudar Zan (AK Ravne)

2. Markovič Mina (ŠPK Plus)

3. Bogolin Maks (AO Črnuče)

3. Skušek Lana (ŠPO Komenda)

Mladinci

Mladinke

1. Sudar Zan (AK Ravne)

1. Pogačnik Karin (AO Kranj)

2. Kotar Matic (ŠD Proteus)

2. Slemenšek Tjaša (Šaleški AO)

3. Dvoršek Nejc (Šaleški AO)

3. Garnbret Janja (Šaleški AO)

Kadeti

Kadetinje

1. Bogolin Maks (AO Črnuče)

1. Repušič Urška (ŠPO APD Kozjak Maribor)

2. Čop Kilian (Šaleški AO)

2. Rakovec Lučka (ŠD Proteus)

3. Lešnik Havijer (DEŠ)

3. Lukan Vita (ŠPO Radovljica)

Starejši dečki

Starejše deklice

1. Möscha Lan (ŠPD Korenjak)

1. Tarkuš Lucija (AK Slovenska Bistrica)

2. Resnik Aljaž (PK Kamnik)

2. Kodra Dominika (PK Kamnik)

3. Polak Andrej (PK Škofja Loka)

3. Fajfar Letija (AO Kranj)

Mlajši dečki

Mlajše deklice

1. Korošec Tim (PK Škofja Loka)

1. Seliškar Ema (AK Slovenska Bistrica)

2. Romšak Timotej (PK Kamnik)

2. Čopar Sara (PK Laško)

3. Jaki Jaka (DRPK)

3. Novak Liza (PK Laško)

Cicibani

Cicibanke

1. Kotar Tominšek Janej (PK
Slovenske Konjice)

1. Funa Lina (ŠPK Plus)

2. Jurekovič Gorazd (ŠPO
Radovljica)

2. Hren Eva (ŠPO APD Kozjak Maribor)

3. Zore

3. Mlakar Starič Zala (AO Kranj)

Klubski pokal:
1. AO PD Kranj
2. ŠPO PD Radovljica
3. Šaleški AO
4. PK Kamnik
5. PK Škofja Loka
Skupno 36 uvrščenih klubov s točkami
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VZPONI V PLEZALIŠČIH
Martina Čufar
z rdečo piko

na pogled

Ventilateur (FRA), Je bourine donc
je continue, 8b+

Verdon (FRA), La visite a fion, 8a

Balme (FRA), Fluctuat nec
mergitur, 8b
Verdon, Nelson Mandela, 8b
Warmbad (AUT),
Schweinepriester, 8b

Janja Garnbret
z rdečo piko

na pogled

Santa Linya (ESP), Sileccio Natural,
9a
Santa Linya (ESP), Open your
mind, 8c+

Mina Markovič
z rdečo piko

na pogled

Barratro (ITA), Sicarrio, 8c

Margalef (ESP), Special caballeros, 8a

Margalef (ESP), Batuga, 8b

Maja Vidmar
z rdečo piko

na pogled

Čreta, Lala land, 8b+

Jernej Kruder
z rdečo piko

na pogled

Cova del ocell (ESP), Bi herri
borroka bat, 9a

Rawyl (SUI), Disneyland, 8b

Maltatal (AUT), Eskimo, 8c+

Sant Miquel del fai (ESP), El mon alreves, 8b

balvani
Mogan (ESP), Tiny desplombes,
Fb 8b
Mogan (ESP), La mujer complete,
Fb 8b
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Cova del ocell (ESP), Catalan
witness the fitness, Fb 8c
Mogan (ESP), Brave ruina, Fb 8b

Zan Sudar
balvani
Maltatal (AUT), Bugeleisen, Fb 8b+
Zalog, Beginning of the end, Fb
8b+
Maltatal (AUT), Wrestling with an
alligator, Fb 8b
Magic wood (SUI), Riverbed, Fb 8b
Ožbalt, Ramadan, Fb 8b

Domen Škofic
z rdečo piko
Sopota, In Time, 9a
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OCENA TEKMOVALNE SEZONE
2016/2017 KOMISIJE ZA GORSKE
ŠPORTE PZS

N

ajmanjša in najmlajša komisija PZS za zdaj podpira in pokriva
področje dveh tekmovalnih zimskih športov, to sta turno smučanje in ledno plezanje.
Tekmovalno turno smučanje je šport, ki doživlja v zadnjih letih
zelo hiter razvoj in vse večjo priljubljenost. Poleg klasičnih tekem v
gorah, na katerih tekmovalci premagujejo več kilometrov dolge proge
s tehnično in dolžinsko različno zahtevnimi vzponi in spusti, so v
zadnjih letih vse bolj priljubljene tekme, izpeljane po smučiščih, ki
so zaradi lažje dostopnosti privlačne tako za organizatorje kot tudi za
množično udeležbo vrhunskih in rekreativnih tekmovalcev. Tekmovanja se odvijajo v različnih disciplinah, najpogostejše so posamične
in tekme v dvojicah na daljših trasah, sledijo jim tekme v vzponih ter
v zadnjem času tudi atraktivni disciplini šprint in štafete.
Tekmovalno ledno plezanje ima v Sloveniji že precej dolgo tradicijo.Tekmovanja se zaradi varstva naravnega okolja in izrednega
napredka v tehniki plezanja selijo iz naravnih zaledenelih slapov na
umetne previsne konstrukcije, kjer je vse manj ledu in vse več umetnih
oprimkov za kategorijo težavnost, hitrostno plezanje pa ostaja na ledu.
Že od prvih tekem svetovnega pokala v devetdesetih letih prejšnjega
stoletja so uspešno tekmovali tudi Slovenke in Slovenci.
Komisija za gorske športe je tudi ob koncu letošnje sezone sklenila, da kot običajno razglasi najuspešnejšega turnega smučarja in
najuspešnejšega lednega plezalca.
Jasna Pečjak,
načelnica Komisije za gorske športe PZS
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Nejc Kuhar (TSO PD Jezersko)
najuspešnejši turni smučar

V preteklih desetih letih je vodilni slovenski turni smučar, hkrati
pa dosega vrhunske rezultate tudi v gorskem teku. Nejc je večkratni
zmagovalec državnega pokala in državnih prvenstev v različnih
kategorijah turnega smučanja, v svoji karieri je dosegel številne
odlične rezultate na tekmovanjih najvišjega ranga – svetovnih in
evropskih prvenstvih, tekmah svetovnega pokala idr. V letu 2017
izstopa predvsem šesto mesto na slavni Pierra Menti, osvojil je tudi
naslov državnega prvaka v disciplini posamično.

Janez Svoljšak (AO PD Kranj)
najuspešnejši ledni plezalec

Je vsestranski plezalec in alpinist, obenem pa tudi naš trenutno najuspešnejši tekmovalec v lednem plezanju. Na tekmovanjih svetovnega
pokala se redno uvršča med finaliste. Na lanskem svetovnem prvenstvu
v Franciji je s četrtim mestom za las zgrešil kolajno, zelo uspešno pa je
nastopal tudi na tekmah svetovnega pokala. Štiri uvrstitve v finale so
mu na koncu v skupnem seštevku prinesle sedmo mesto.
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PARTNERJI V LETU 2017

V

seh letošnjih uspehov in doseženih rezultatov seveda ne bi mogli uresničiti brez pomoči
nekaterih sponzorjev in donatorjev ter seveda države. Tako bi se radi ob tej priložnosti
iskreno zahvalili vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da slovensko plezanje drži korak s svetovnim vrhom. Hvala v imenu vseh.
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