RAZPIS IN VABILO

NA PODROČNO TEKMOVANJE
ZA OSNOVNOŠOLCE 2018,
ki bo v torek, 11. decembra 2018,
v športni dvorani OŠ Brestanica.
1. PODROČJE:

Posavske občine (Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Sevnica,
Radeče, Bistrica ob Sotli)

2. DISCIPLINA:

Težavnost (v dveh krogih - vsak pleza 2 smeri)

3. ORGANIZATOR:

Posavski alpinistični klub (vodja tekme: Aleksandra Voglar, 031 623 167)

4. SODNIKI SMERI:

Andrej Trošt, Ambrož Novak, Katja Krejan

5. POSTAVLJALCI:

Ambrož Novak, Rok Molan, Gregor Srpčič, Lina Buršič

6. DEMONSTRATOR:

Rok Molan

7. POTEK TEKME:
Tekma se začne ob 17:00, otroci morajo bit v dvorani najkasneje ob 16:30, še raje malo prej, da se lahko
v miru preoblečejo. Pred vstopom v dvorano naj se otroci in navijači preobujejo v drugo, čisto
obutev (zahteva vodstva brestaniške šole).
Ob 16:40 bomo otroke zbrali po triadah (1-3. razred, 4.-6. razred in 7.-9. razred), da preverimo njihovo
prisotnost in še zadnjič poažuriramo štartno listo.
Ob 16:45 se začne ogrevanje do 17:00, ko se začnejo demonstracije vseh štirih smeri (Rok Molan).

8. TEKMOVALNA PRAVILA:
Vse triade štartajo v treh smereh hkrati. Najprej plezajo fantje, takoj za njimi dekleta. Vrstni red je po
abecedi. Za drugi krog se vse smeri zamaknejo proti levi.
Zabeleži se najvišji doseženi oprimek in čas plezanja. Končni vrstni red je po seštevku doseženih višin iz
obeh smeri (padajoče) in seštevku časov plezanja iz obeh smeri (naraščajoče).
Maksimalni dovoljeni čas plezanja je 4 minute.
Vsi udeleženci tekmovanja dobijo diplomo za udeležbo, najboljši trije v kategoriji pa še medaljo.

9. PRIJAVE TEKMOVALCEV:
Otroci iz vadb športnega plezanja v Brestanici in Brežicah so prijavljeni avtomatsko, ostali otroci iz vadbe
športnega plezanja v Sevnici in iz osnovnih šol v posavskih občinah se lahko prijavijo na info@pak.si ali
telefonsko na 051 220 741 (Martin Bedrač).

Vsi sodelujejo na lastno odgovornost.

Veselimo se vašega obiska, Posavski alpinistični klub!

