TEKMOVALNI PRAVILNIK VZHODNE LIGE 2018
ZA TEKME V HITROSTI
A) Splošne določbe
A1)
Pravilnik smiselno velja skupaj s Pravilnikom o organizaciji in sojenju tekem za prvenstvo v športnem
plezanju Vzhodna liga.
A2)
Kot osnova za ta pravilnik je bil uporabljen Pravilnik KŠP za državno prvenstvo v hitrostnem plezanju iz leta
2015 (IV. člen, stran 23-29), z izjemami in dodatnimi pojasnili, ki so definirani v nadaljevanju.

B) Potek tekme v hitrosti
B1)
Tekma v hitrosti je sestavljena iz kvalifikacij in finalnega dela.
V netekmovalnih kategorijah, kjer ni končne razvrstitve, se izvedejo samo kvalifikacije, zapiše pa se čas
plezanja za vsako smer in seštevek časov plezanja.
B2)
Če se tekma izvede na dveh smereh, najprej izvedemo kvalifikacije za fante in še kvalifikacije za dekleta,
npr. za starejše cicibane in starejše cicibanke. Nato izvedemo finalni del do finala za fante, nato še finalni del
do finala za dekleta. Na koncu še finale in mali finale za fante, nato še za dekleta.
B3)
Štartna lista za kvalifikacije se izdela tako, kot za tekme v težavnosti, po trenutnem vrstnem redu v skupnem
seštevku absolutno.
B4)
Kvalifikacije so sestavljene iz dveh krogov. Vsak tekmovalec pleza dve smeri, ki sta enako dolgi, podobne
težavnosti in podobnega stila.
B5)
V kvalifikacijah se pleza po parih, ki si sledijo po vrsti na štartni listi (1. in 2. skupaj, 3. in 4. skupaj, 5. in 6.
skupaj in tako do konca štartne liste). Če kdo nima para, se mu priključi prvi naslednji iz štartne liste, ki je
prisoten na tekmi.
B6)
Finalni del je lahko sestavljen iz osmine finala, četrtfinala, polfinala in finala. Tekmuje se na izpadanje.
B7)
Pred ogledom smeri se izvede samo demonstracija v normalni (hitri) izvedbi.
B8)
Sodniki smeri, skupaj s postavljavcem smeri, določijo največji dovoljeni čas plezanja. O tem se obvesti
tekmovalce pred ogledom smeri.
B9)
Podelitev medalj, diplom in praktičnih nagrad za posamezno kategorijo se izvede takoj, ko so znani končni
rezultati za to kategorijo. V netekmovalnih kategorijah, kjer ni končne razvrstitve, se medalja tekmovalcu
podeli takoj, ko zaključi s plezanjem.
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C) Tekmovalna pravila
C1)
Na poziv štarterja se tekmovalca v paru postavita v štartni položaj, ki je lahko, ali za štartno črto v
neposredni bližini plezalne stene (čakata sede ali stoje), ali po sistemu "ena noga na tleh, ostale 3 točke
že v steni" (zaradi različnih višin tekmovalcev mora bit obvezno označen prvi oprimek).
Ko sta oba tekmovalca v štartnem položaju, štarter zakliče: PRIPRAVLJENA, POZOR, ZDAJ!
Tekmovalca začneta plezat, ko štarter izgovori besedo ZDAJ!.
Čas merjenja sproži štarter s pritiskom na stikalo, ko izgovori besedo ZDAJ!.
C2)
Nad vrhom vsake smeri je stikalo za ustavitev merjenja časa, ki ga tekmovalec sproži z udarcem na velik
gumb. Tekmovalec lahko stikalo sproži, še preden spleza do zadnjega oprimka, če ga le doseže, npr. s
skokom.
C3)
Čas se meri za vsakega tekmovalca posebej in to na stotinko natančno. Če to tehnične zmožnosti
dopuščajo, se za vsakega tekmovalca prikazuje še čas na posebnem ekranu na plezalni steni.
C4)
V primeru kakršnekoli okvare avtomatskega sistema za merjenje časa, se uporabijo ročne štoparice, kjer
vsak sodnik smeri meri čas za posameznega tekmovalca.
C5)
V primeru, da tekmovalec zdrsne ali zaniha, se ga ne ustavlja, ampak lahko nadaljuje s plezanjem do
vrha.
C6)
Tekmovalca se lahko ustavi samo v primeru prehitrega štarta ali, če prekorači največji dovoljeni čas
plezanja.
C7)
V primeru prehitrega štarta, se ustavi oba tekmovalca in štart se ponovi.
C8)
V primeru tehničnega incidenta lahko tekmovalec ponovi plezanje, drugemu pa ni treba, če je bilo pri njem
vse v redu.
C9)
Tekmovalca se po plezanju svoje prve smeri prevežeta in takoj odplezata še drugi krog na svoji drugi smeri.
C10)
V kvalifikacijah se tekmovalci razvrstijo po seštevku časov iz obeh smeri in nato še po štartni številki, da
ne pride do delitve mest in s tem težav pri sestavi parov za finalni del.
C11)
Če v kvalifikacijah tekmuje:





32 ali več tekmovalcev, v finalnem delu tekmuje 16 tekmovalcev (osmina finala),
16 do 31 tekmovalcev, v finalnem delu tekmuje 8 tekmovalcev (četrtfinale),
8 do 15 tekmovalcev, v finalnem delu tekmujejo 4 tekmovalci (polfinale);
4 do 7 tekmovalcev, v finalnem delu tekmujeta 2 tekmovalca (finale);

Če tekmuje manj kot 4 tekmovalcev, se finalni del ne izvede in kot končni vrstni red obvelja vrstni red iz
kvalifikacij.
C12)
V finalnem delu se tekmuje na izpadanje. Tekmovalca v paru se razvrstita po seštevku časov iz obeh
smeri. Boljši napreduje v naslednji finalni krog.
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D) Točkovanje
D1)
Vrstni red (točkovanje) tekme v absolutni razvrstitvi se vodi za vsako kategorijo posebej. Kjer je to posebej
določeno, se v okviru kategorije vodi še vrstni red (točkovanje) tekme v B razvrstitvi.
D2)
Končna uvrstitev v B razvrstitvi se določi glede na vrstni red tekmovalcev z B-licenco v končni absolutni
razvrstitvi.

E) Ostale določbe
E1)
Organizator izvede tekmo v okviru možnosti in pogojev, ki jih ima na razpolago. Na vsako odstopanje od
pravilnika je potrebno opozoriti tekmovalce v času ogleda smeri. Potrebna obvestila organizator uskladi z
glavnim sodnikom pred pričetkom tekmovanja.

Tekmovalni pravilnik Vzhodne lige 2018 za tekme v hitrosti - 02.01.2018 - Stran 3/3

