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Sloveniji je bilo v letu 2014 kar 132 tekmovalnih športnih panog, od katerih pod okriljem Planinske zveze Slovenije delujejo
štiri, in sicer: alpinizem, športno plezanje, tekmovalno ledno plezanje in tekmovalno turno smučanje. Olimpijski komite Slovenije
– Združenje športnih zvez vsako leto na podlagi različnih kriterijev
opravi razvrščanje športnih panog v razrede. Tako športno plezanje
kot alpinizem se redno uvrščata med panoge, ki so med najboljšimi
v drugem od skupaj pet razredov. Po enem izmed kriterijev – to je
kriterij tekmovalne uspešnosti – sta obe panogi še posebej uspešni,
saj je športno plezanje na 11. mestu, alpinizem pa na 14. mestu v
132-članski konkurenci. Pri skupnem razvrščanju športnih panog se
upoštevajo tudi drugi kriteriji, kot so konkurenčnost, množičnost in
nacionalni pomen, kjer pa se alpinizem in športno plezanje uvrščata na
nižja mesta. Glede na velikost Slovenije bi težko realno pričakovali še
bistveno višje rezultate naših predstavnikov v alpinizmu in športnem
plezanju od teh, ki jih dosegamo v zadnjih letih, zagotovo pa lahko še
veliko napredujemo na področju množičnosti in prepoznavnosti teh
dveh športnih panog v Sloveniji.
Alpinizem kot edina športna panoga v Sloveniji nima tekmovalnega sistema in ta izjema je zaradi tradicije, vsebine in posebnosti
alpinizma prepoznana tudi v sistemu slovenskega športa. Ne glede
na to, da alpinizem ne pozna tekmovalnega sistema, je v njem zelo
dodelan sistem vrednotenja doseženih uspehov, ki je tudi mednarodno
primerljiv. Slovenski alpinizem je že desetletja v svetovnem alpinističnem vrhu in tudi mlajše generacije slovenskih alpinistov dokazujejo,
da uspešno nadaljujejo tradicijo svojih starejših kolegov. V letu 2014
so bili opravljeni številni kakovostni vzponi slovenskih alpinistov,
med njimi so bili kar trije vzponi v močni mednarodni konkurenci
vključeni med nominirane vzpone za zlati cepin.
Žal pa vrhunski alpinizem spremljajo tudi dogodki, za katere si
vsi želimo, da se sploh ne bi zgodili. A premikanje meja možnega
občasno terja svoj davek in takšen davek sta žal morala v lanskem
letu plačati dva naša vrhunska alpinista. Kljub velikemu napredku
alpinizma in gorskega reševanja pa je v vrhunskem alpinizmu pomoč
alpinistu v stiski zelo omejena, še posebej v odročnih gorskih predelih. A ravno takšni predeli skrivajo še večino največjih alpinističnih
izzivov prihodnosti.
V športnem plezanju smo v letu 2014 lahko spremljali veliko
uspešnih nastopov v članski kategoriji, tako na svetovnem prvenstvu
kot tudi v svetovnem pokalu. Za prihodnost slovenskega športnega
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plezanja so zelo pomembni tudi visoki rezultati, ki so jih mladi športni plezalci dosegali tako na svetovnem in evropskem prvenstvu kot
tudi v evropskem mladinskem pokalu. S temi uspehi se še povečuje
prepoznavnost športnega plezanja v Sloveniji, kar je tudi eden izmed
pomembnih vzrokov za povečano zanimanje za tekmovalno športno
plezanje med mladimi in za rekreativno športno plezanje med odraslimi. Športno plezanje je prepoznavno tudi v celotnem slovenskem
športu, saj je bilo ena izmed redkih športnih panog, v katerih so bila
za tekmovalne uspehe v letu 2014 podeljena Bloudkova priznanja,
najvišja slovenska priznanja na področju športa.
V letu 2015 bo Kranj gostil jubilejno 20. tekmo svetovnega pokala v
športnem plezanju. Iz skromnih začetkov je vsakoletna tekma v Kranju
prerasla v velik športni dogodek, ki v zadnjih letih napolni športno
dvorano Zlato polje skoraj do zadnjega kotička, kjer v izjemnem vzdušju
slovenski tekmovalci v močni mednarodni konkurenci posegajo po
najvišjih mestih. Poleg tega pa je to edina tekma svetovnega pokala,
ki ima zagotovljen neposredni televizijski prenos finala na nacionalni
televiziji in tudi ocene gledanosti te tekme prek malih zaslonov so velike.
Tako v alpinizmu kot v športnem plezanju pa kljub velikim uspehom in zelo kakovostnemu delu delimo usodo celotnega slovenskega
športa, kjer se zaradi splošne krizne situacije v Sloveniji tako sponzorska
kot javna sredstva iz leto v leto zmanjšujejo. Izvedli smo že mnogo
racionalizacij, ki so bile možne le v omejenem obsegu, a žal stalno zniževanje sredstev vpliva tudi na izvedbo osnovnih programov športnih
reprezentanc. Na splošno situacijo v državi neposredno ne moremo
vplivati, zagotovo pa lahko s kakovostnim delom na vseh ravneh ter
s tekmovalnimi uspehi poskušamo vsaj zadržati letni nivo sredstev za
športno plezanje in alpinizem. Verjamem, da nam bo skupaj to uspelo.
Vsem prejemnikom priznanj s področja alpinizma in športnega
plezanja za leto 2014 iskreno čestitam in se hkrati zahvaljujem vsem,
ki kakor koli prispevate k uspešnosti teh dveh športnih panog.
Bojan Rotovnik,
predsednik PZS
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OCENA ALPINISTIČNE SEZONE 2014
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etipičen začetek zime v gorah ni postregel z ugodnimi snežno-lednimi razmerami, zato so alpinisti iskali boljše pogoje za plezanje
predvsem onkraj meja Slovenije. Opravljeni so bili dobri vzponi v
Kanderstegu, v dolini Cogne, na tradicionalnem taboru na Škotskem,
v Kanadi. Vseeno je bilo tudi doma opravljenih kar nekaj solidnih
vzponov, mnogo tudi prvenstvenih, predvsem v nižjih stenah. Proti
koncu zime so se razmere tudi doma ustalile in temu je sledila večja
alpinistična aktivnost. Odlični vzponi so bili opravljeni v primorskih
stenah, v Steni, povečala se je alpinistična aktivnost v Zahodnih Alpah.
V začetku aprila je prišla novica o prvi prosti ponovitvi smeri Rolling
Stones v Grandes Jorasses. Izjemen vzpon, opravljen na najvišji ravni
– v 2014 nedvomno najboljši slovenski alpinistični vzpon.
Za konec zime in začetek pomladi velja omeniti še veliko število
dobrih, tudi odličnih, alpinističnih spustov, saj je večja količina snega
v gorah omogočila ugodno smuko.
S pozno pomladjo so dereze zamenjale plezalke; tradicionalno so
na vrsto prišli prvomajska Paklenica ter nižje in južne alpske stene.
Več odprav je odšlo na Aljasko, vendar so zaradi neugodnega vremena
uspeli iztržiti zgolj osnovne cilje s pristopi na vrhove.
Poletna alpinistična aktivnost se je zaradi poznega snega zamaknila, zlasti v severnih stenah. Na pot je odšlo več odprav v Peru in ena
na Kitajsko. Veliko je bilo vzponov doma, tudi vrhunskih, prav tako
v Dolomitih ter v stenah nad Chamonixom. Dve odpravi sta odšli v
Kirgizijo, ena v Pakistan. Drugo polovico poletja je spet zaznamovalo
nestanovitno vreme, ki je alpiniste prisililo k iskanju boljših razmer
v tujini.
Z začetkom jeseni je bilo znova opravljenih mnogo dobrih vzponov
v stenah nad Chamonixom, v Valle dell' Orco, nekaj pa tudi doma. Na
pot so odšle odprave v Indijo, ZDA, prve odprave v Nepal. Novice o
odličnih razmerah v Alpah so se hitro širile in vzponi tam so se vrstili
kot po tekočem traku. Zlasti oblegani sta bili severni steni Grandes
Jorasses in Matterhorna. Skalna alpinistična aktivnost se je počasi iz
severnih sten selila v južne. Na pot so odšle še zadnje odprave v Nepal.
Z začetkom zime in prvim snegom se je ponovno začela zimska
alpinistična aktivnost. Opravljenih je bilo nekaj zelo dobrih zimskih
ponovitev v domačih stenah.
Alpinistično aktivnost v domačih stenah je v lanskem letu v veliki
meri krojila narava: januarske visoke temperature, nato velike količine pomladanskega snega in poletno nestanovitno vreme. Vseeno so
idejno zrelejši alpinisti iskali priložnosti doma in drugod ter opravili
alpinistične vzpone na visoki ravni ne ozirajoč se na vreme in razmere.
Ideje in pozneje njihova uresničitev pa so tako ali tako predpogoj za

vrhunske rezultate. Posamezniki to znova in znova dokazujejo. Ravno
iskanje idej ter zanimivih in atraktivnih ciljev je eno izmed vodil pri
delovanju Slovenske mladinske alpinistične reprezentance (SMAR).
Člani SMAR so v preteklem letu izvedli kar nekaj akcij, doma in v tujini,
s poudarkom na plezalni, idejni, socialni, organizacijski in nazorni
komponenti alpinizma. Komisija za alpinizem pri Planinski zvezi Slovenije je organizirala dva tabora: prvega v Valle dell'Orco in drugega v
Chamonixu. Žal je obakrat potek taborov krojilo vreme, vseeno pa so
mladi perspektivni alpinisti uspeli veliko plezati. Seznam načrtovanih
odprav na začetku leta je bil dolg in je obetal visoko raven aktivnosti
naših alpinistov ter hkrati vzbujal visoka pričakovanja. Mnogo načrtovanega in pričakovanega se ni izšlo po načrtih, vseeno pa je na
koncu bilo preplezanih kar nekaj dobrih smeri (Hagshu, Chukyima
Go, Sun peak, Ala Archa). Žal je odpravarsko leto 2014 zaznamovala
nesreča dveh naših alpinistov na Kitajskem.
Razveseljivo je, da vodilni mladi generaciji alpinistov sledi naslednja. Manj razveseljivo je splošno stanje v slovenski družbi, ki ni
najbolj naklonjeno alpinistični aktivnosti. Mlade alpinistke in alpinisti
so, kot vsi ostali, podvrženi osebnim, socialnim in eksistencialnim
preizkušnjam, to pa marsikomu onemogoča predanost alpinizmu na
višji ravni za daljše obdobje. Žal se do vrhunskih rezultatov ne pride čez
noč, zlasti ne v težavnejših gorstvih sveta, zato bi od mladih alpinistov
včasih pričakoval več predanosti, načrtnosti in potrpežljivosti za pravi
alpinizem. Vse prehitro se zadovoljimo ali obupamo.
Še vedno si želimo več zanimanja za najvišja gorstva sveta in morda
več tveganja ter izvirnosti pri iskanju ciljev. Prav tako si želimo več
sodelovanja med različnimi generacijami slovenskih alpinistov ter
med odseki in KA, več strokovnih člankov ali debat itn. V tako mali
skupnosti, kot je alpinistična, brez sodelovanja ne more biti pravega in
načrtnega dela, ki edino vodi do kakovostnega dolgoročnega razvoja
z vrhunskimi rezultati.
Miha Habjan,
načelnik Komisije za alpinizem pri PZS
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IZBOR NAJUSPEŠNEJŠIH ALPINISTOV
2014

O

b koncu leta Komisija za alpinizem (KA) pri PZS pripravlja
izbor najuspešnejših alpinistk in alpinistov v preteklem letu.
Namen izbora je predvsem ocena in ovrednotenje najkakovostnejših alpinističnih vzponov ter predstavitev najboljših alpinističnih
dosežkov širši javnosti.
V sodelovanju s KA je tudi tokrat izbor najuspešnejših alpinistk in
alpinistov opravila skupina izkušenih alpinistov različnih generacij,
ki poznajo razmere v slovenskem in svetovnem alpinizmu: Andrej
Štremfelj, Matej Kladnik, Milan Romih, Tadej Debevec, Tina Di Batista, Tomaž Jakofčič, Tone Škarja, Urban Ažman, Urban Novak ter
Miha Habjan in Nejc Pozvek (oba KA).
Glavni kriteriji za izbor so bili vrhunskost, prvenstvo, ideja in
izbira cilja, drznost in avantura ter seveda način opravljenega vzpona.
Strogo so dobili prednost vzponi, ki so odstopali od lanskega povprečja
najboljših vzponov, in vzponi resnično pravega alpinističnega značaja.
Izbrani najuspešnejši alpinisti so dobili prepričljivo večino glasov.
Tudi letos smo na KA izbrali posameznike ali navezo, ki so z enim
ali več vrhunskimi vzponi pomembneje zaznamovali preteklo alpinistično leto. Tem alpinistom je bila podeljena nagrada za posebne
dosežke v alpinizmu.
Tudi letos smo podelili nagrado za življenjsko delo na področju
alpinizma.
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 želim vsem nagrajencem in nominirancem, da bi v letu
2015 presegli lanske dosežke in se vedno varno vrnili domov.
Miha Habjan,
načelnik KA PZS
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NAJUSPEŠNEJŠI ALPINISTI 2014
Kandidati:
najuspešnejši alpinist leta 2014:

Luka Lindič, Luka Krajnc
najuspešnejša alpinistka leta 2014:

Anastasija Davidova, Tjaša Jelovčan
najperspektivnejši alpinist leta 2014:

Janez Svoljšak, Klemen Žumer, Matevž
Mrak
Razglasitev:

Luka Lindič,

najuspešnejši alpinist leta 2014

Anastasija Davidova,

najuspešnejša alpinistka leta 2014

Janez Svoljšak,

najperspektivnejši alpinist leta 2014

Nagrado za posebne dosežke v alpinizmu prejmejo:

Marko Prezelj in Aleš Česen
Luka Krajnc
Domen Kastelic
9

10

PREDSTAVITEV NAJUSPEŠNEJŠIH
ALPINISTOV V LETU 2014
Luka Lindič (AO PD Celje - Matica)
najuspešnejši alpinist

Luka Lindič je zadnja leta nedvomno eden glavnih protagonistov
slovenskega alpinizma, ki kljub mladim letom kaže izjemno alpinistično zrelost, preudarnost, pripravljenost in osredotočenost. Spisek
lanskoletnih dosežkov bi bil za številne vrhunske alpiniste lahko
seznam ciljev celotne plezalne kariere, Luka pa jih je strnil v fantastični sezoni. Da je vsestranski alpinist, dokazujejo tako vrhunski
letni kot tudi zimski vzponi, ki jih je kronal še z uspešno odpravo.
• Alpe, Grandes Jorasses, Rolling Stones, M8, 6a, 1100 m, 1. PP, NP
• Osp, Vražji Robert, 8b+, 120 m
• Dolomiti, Mala Cina, Prima Ballerina, 7b, 350 m, NP
• Triglav, Raz Mojstranških veveric, VIII, 250 m (900 m), NP/flash
• Wendenstöcke, Nachtexpress+Rockmantic, 7b+, 550 m
• Dolomiti, Tofana di Rozes, Da pazzo vecchio pazzo, 7c, 350 m, NP
• Indija, Hanna's men (6300 m), Vzhodni steber, TD IV, 1100 m, PRV
• Indija, Hagshu (6657 m), Slovenska smer, ED 70-90st., 1350 m, PRV
• Alpe, Dru, Severni ozebnik direkt, M7 AI6, 900 m, NP

Anastasija Davidova
(AO PD Ljubljana-Matica)
najuspešnejša alpinistka

Nastja se že leta zapovrstjo lahko pohvali z dobro bero predvsem
skalnih vzponov, ki jim je lani dodala še nekaj zimskega in kombiniranega pridiha. Vzponi morda niso na ravni prejšnjih sezon, vendar sta
njihovo število in konstantnost najvišja od vseh slovenskih alpinistk.
• Švica, Kandersteg, Tränen der Eisprinzessin - Dreh den Swag auf,
IV, M8+, WI4, 200 m
• Francija, Chamonix, Grand Charmoz, Merkl-Welzenbach, V/5,
M5, 900 m, 2 dni
• Picolo Mangart, Ce Vitis, 7a+, 200 m
• Dolomiti, Moiazza, Croda Spiza, Per Claudio, VIII-, 250 m, NP)
• Dolomiti, Marmolada, Moderni časi-Gogna, 7a+, 830 m
11

Janez Svoljšak (AO PD Kranj)
najperspektivnejši alpinist

Janez iz leta v leto dviguje svojo raven in pripravljenost, kar se kaže
tudi na seznamu njegovih vzponov. V gorah je aktiven vse leto, športen
pristop pa nadgrajuje še z odličnimi dosežki na tekmovanjih svetovnega
pokala v lednem plezanju. Leto je zaokrožil z imenitnim solo vzponom
v Schmidtovi smeri na Matterhorn.
• Skalaška z Ladjo, AI4+, M5+, 1000 m, Triglav, severna stena
• Merkl-Welzenbach, AI5-, M5+, 900m, Grand Charmoz, severna
stena, Alpe,
• Joška je njen svet, 7b+, 350 m, Skuta, južna stena
• Raz mojstranških veveric (+Skalaška na Zlatorogove police),
VIII+/V-VI, 1000 m, Triglav, severna stena
• Cannabis, 7b, 150 m, Sergent, Valle del Orco
• Peca, južna stena, Divja jaga, IX/VIII, 250 m, 1. PP
• Crozov steber, AI4, M5, 1100 m, Gradnes Jorasses, severna stena, Alpe
• Viki Krema, VIII+/IX-, VIII-, 800 m, Tofana di Rozes, južna stena,
Dolomiti
• Schmidtova smer, AI4, M4, 1200 m, Matterhorn, severna stena,
Alpe, solo vzpon
• Nutcracker, M8, WI 6, 140 m, Haylite Canyon, Montana ZDA

Luka Krajnc (AO PD Celje - Matica)
nagrada za posebne dosežke

Tudi drugi celjski Luka že vrsto let niza izjemne vzpone. Eden izmed
vrhuncev lanske sezone je bila prva prosta ponovitev smeri Rolling
Stones v Grandes Jorasses (v navezi z Luko Lindičem). Epska 6-dnevna
zgodba z modernim pristopom in najvišjo alpinistično etiko – minimalistična oprema, oba sta vso smer preplezala prosto in na pogled.
Poleg tega se je Luka izdatno posvetil prvenstveni smeri v Vežici, ki jo
je tudi uspešno prosto preplezal: Štafeta, 8a+, 400 m. Opravil je tudi
1. ponovitev Rajčeve smeri v predostenju Križevnika (8a, 250 m).
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Marko Prezelj (AO PD Kamnik) in
Aleš Česen (Alpski gorniški klub)
nagrada za posebne dosežke

Marko in Aleš sta skupaj z Luko Lindičem sestavljala udarno navezo,
ki je v indijski Himalaji, kljub številnim birokratskim zapletom pred
in med odpravo, uspela preplezati odlične nove linije. Med njimi izstopa vzpon v severni steni Hagshuja (6657 m): Slovenska smer, ED,
70-90°, 1350 m, ki so jo preplezali v enem zamahu, nato pa še en dan
potrebovali za dokončanje smeri s prečenjem na glavni vrh in dodaten
dan za sestop. Vsekakor odprava, ki nakazuje smernice sodobnega
alpinizma, hkrati pa tudi najbolje povzame nepopustljiv in vizionarski
značaj članov.

Domen Kastelic (Akademski AO)
nagrada za posebne dosežke

Domnovi vzponi so v zadnjih letih postali stalnica med našimi najboljšimi alpinističnimi dosežki. Tudi lansko sezono je zastavil zelo dobro.
Nekaj dobrih kombiniranih smeri v alpskih stenah je ob koncu leta
nadgradil z novo smerjo na še neosvojeni šesttisočak Chukyima Go
(6259 m) v rolwalinški Himalaji. S soplezalcem Samom Hennesseyjem
sta 900 metrov dolgo smer dokončala v dveh dneh in jo ocenila z ED,
90°/60-80°, M4.
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Peter Mežnar

nagrada za življenjsko delo na področju alpinizma
(posmrtno)

P
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eter Mežnar se je rodil leta 1972 v Tolminu. V številčni družini je bil
deležen klene vzgoje in veliko podpore pri ukvarjanju s športom,
predvsem smučanjem v rani mladosti. Ob pogostem zahajanju v gore
z družino je kmalu začel razmišljati o alpinizmu. Pri petnajstih se je
pridružil domačemu Soškemu alpinističnemu odseku. Takoj se je dalo
prepoznati njegovo nadarjenost za vsakovrstno gibanje v vertikali in
aerobno vzdržljivost.
Po nekaj klasičnih smereh je že posegel po težjih, kot so Klic divjine
v Prišni glavi in podobne. Hitro se je uvrstil med najperspektivnejše
slovenske alpiniste in bil s tem deležen tudi nekaj podpore pri prvih obiskih zahodnih Alp. Tako je pozimi 93/94 opravil za tisti čas zares odličen
zimski vzpon v Britanski smeri v Grandes Jorasses. Kultna smer mu je
dala polet in z obiski Zahodnih Alp je nadaljeval že poleti, ko sta z Joštom
uspela v Bonatijevem stebru Druja. Pozimi sta se preizkušena soplezalca
odpravila na velikopotezno zimsko turnejo, a sta ob dotedanjem strmem
tempiranju odličnih vzponov dobila lekcijo, ki v nekoliko blažji obliki
vsekakor koristi vsakemu alpinistu na nadaljnji poti. Podcenjujoč smeri
sta vstopila v Mrtvaški prt v severni steni Grandess Jorasess v nestanovitnem, mrzlem vremenu in celotna zgodba se je sprevrgla v alpinistično
dramo, iz katere sta se izvlekla s hudimi ozeblinami, a na koncu brez večjih
zdravniških posegov. Kljub temu je Peter že poleti odšel v Tien Šan kot
član kadrovske odprave. Tam je pokazal svoje mojstrstvo tudi na višini.
Edini se je vrnil domov tako z vrhom Khan Tengrija (6995 m) kot tudi s
prvenstveno smerjo v steni Troglava (5510 m). Od tu poti nazaj skoraj ni
bilo več. Od takrat je bil Peter odprtih rok sprejet na vsako alpinistično
odpravo, na katero se je prijavil. Tudi doma je v teh letih opravil celo
vrsto težkih prostih ponovitev in prvenstvenih smeri poleti in pozimi,
v skali in ledu. Še danes ostajajo neponovljena Petrova prosta plezanja
Katarze v severni steni Planje, Zajede v Široki peči in Vizije v južni steni
Planje. Popolnoma se je predal alpinizmu in odprave v tuja gorstva so
bile na prvem tiru. Na t. i. odpravi treh vrhov v zahodni Nepal leta 1996
sta z Maticem Joštom opravila odličen prvenstveni vzpon v steni Nampe (6755 m), naslednje leto sta z Grego Lačnom preplezala novo smer,
imenovano Tretji svet, v steni drzne in legendarne andske gore Cayesha
(5721 m). Izredno težka ledna smer je verjetno eno najbolj spregledanih
slovenskih dejanj v tujih gorah. Naslednje leto je prišel na vrsto prvi
osemtisočak, Daulagiri (8167 m). Brez težav se je Peter povzpel tudi na
tega, kot član takrat osrednje slovenske odprave. Njegova, lahko bi rekli
premišljena brezkompromisnost, popolna predanost ciljem, izredna fizična pripravljenost in plezalna nadarjenost so kazale na himalajskega
plezalca svetovnega formata. Leta 1999 je odšel s slovensko odpravo v

Tibet in s Tomažem Jakofčičem sta bila prva na vrhu Gjačung Kanga (7952
m) prek severne stene, v alpskem slogu. V dneh pred tem je Peter kot prvi
stal še na Zero piku (6700 m) in po novi smeri na Siguang Riju (7322 m).
A na nočnem sestopu z vrha Gjačung Kanga je drobna napaka botrovala
padcu prek odloma na vznožju stene. Hujši pretres možganov in hude
ozebline so Petra zaustavile na njegovi strmi himalajski poti. Pozneje se
je popolnoma predal mladi družini, ženi in trem sinovom. Alpinistične
odprave so prišle v senco, a alpinizem nikoli. Kljub precej manjši, a zelo
stalni intenzivnosti je s težkimi smermi doma in tudi vzponi v tujini, kot
so Gogna v Marmoladi (2003), Heckmaierjeva smer v Eigerju (2007),
Rebuffajeva smer v Pelerins (2011), še vedno ohranjal stik s kakovostnim
alpinizmom. Dolgo časa je vodil Podkomisijo za vrhunski alpinizem pri
KA PZS. Bil je znan kot mož z zelo trdnimi, a pravičnimi stališči. Neomajnost pri funkciji, ki je med drugimi razdeljevala takrat dokaj velika
finančna sredstva vrhunskim alpinistom, ni bila najbolj priljubljena. A
pri pravovernih je Peter takrat samo še pridobil na ugledu.
Bil je tudi dober pisec in kritik. Dolga leta je sourednikoval Alpinistične novice. Pisal je lepa, z drobnimi poznavalskimi podrobnostmi
ožarjena besedila. V njih je dodal najpomembnejše, kar lahko strokoven
pisec naredi; osvetli kakovost dejanja s svojimi merodajnimi očmi.
Tega danes v našem športu manjka. Vsakdo piše samo o sebi in svojih
dejanjih in zato so vsi prvi, pa čeprav na vasi. Peter ni hvalil vsevprek.
A to ne zaradi nevoščljivosti, temveč zato, ker je zelo dobro vedel, kaj
je cvet in kaj plevel. Tako je tudi lani napisal čudovito besedilo v čast
Tonetu Škarji ob prejemu nagrade za življensko delo. Tonetu, s katerim
so si navzkriž prišli skorajda vsi slovenski alpinisti, vsaj nekje v času
njihovega največjega egocentričnega naboja. Redki so uspeli obdržati
pravo razmerje do velikega človega. Peter je bil med njimi.
Vsa ta leta od zadnje alpinistične odprave se je Peter predajal družini,
delu, tudi plezanju in drugim športom, a nekje zadaj je vseskozi tlela tista
neizprosna, brezkompromisna alpinistična nrav, spala je in čakala na
priložnost. Nekaj zadnjih let se je zaman poskušal izviti iz tako ljubega
objema varnega družinskega življenja. Dokler ni lansko poletje res šel.
A ne na kako lahko, morda celo treking goro. Ne, odšel je na prav tako
ali celo bolj avanturistično alpinistično odpravo, s težkim ciljem in
zahtevno logistiko kot pred petnajstimi leti. Brez polovičarstva, tako
kot je znal le on. A nekje sta z Alešem nekaj spregledala in morala oditi.
Zanj ne bi mogli citirati himne gorečega mladostnega žara »Bolje
en dan lev kot celo življenje ovca«. Zato ker je bil Peter vedno lev. Po
vihravi mladosti se je sicer umiril, včasih celo zadremal, a ga je sila, ki ji
ne poznamo izvora, poklicala na ponoven lov, ki je bil žal usoden. Mnogo
prekmalu, a Peter bo prijateljem in znancem vedno ostal v spominu kot
moder, neustrašen alpinist in dober, pravičen človek!
Tomaž Jakofčič
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OCENA TEKMOVALNE SEZONE 2014
SLOVENSKIH ŠPORTNIH PLEZALCEV

P

o koncu tekmovalne sezone se z veseljem in ponosom ozremo
na dosežene rezultate naših reprezentantov, njihovih trenerjev in
selektorjev. Slovenske športne plezalke in plezalci so s presežki sklenili
tudi preteklo tekmovalno sezono.
Še naprej ostaja paradna disciplina slovenskega plezanja težavnost,
v kateri je Mina Markovič znova posegla po najvišjih uvrstitvah svetovnega športnega plezanja z vrhunskimi rezultati: tri zmage svetovnega
pokala, 2. mesto na svetovnem prvenstvu v Gijonu, skupno 2. mesto v
kombinaciji svetovnega pokala in skupno 2. mesto v težavnosti svetovnega pokala. Osvojila je tudi 2. mesto na eni najprestižnejših tekem,
tradicionalnem Rock Mastru v Arcu.
Med moškimi je Jernej Kruder postal svetovni podprvak v balvanskem plezanju v Münchnu, za kar je pred kratkim prejel visoko
priznanje Bloudkovo plaketo. Domen Škofic je nosilec bronastega
odličja v kombinaciji svetovnega pokala. Za obema je sezona, polna
odličnih dosežkov tudi v naravnih plezališčih, kjer je Jernej preplezal
balvanski problem z oceno fB 8b+, Domen pa najtežjo smer, ki jo je
kadarkoli preplezal kakšen Slovenec, smer težavnosti 9a+. Pri vzponih
v plezališčih je seveda treba omeniti prvi slovenski vzpon na pogled z
oceno 8c+, pod katerega se je podpisal Klemen Bečan.
Med vrhunske dosežke naših reprezentantov štejemo tudi dosežke
Maje Vidmar, ki je dosegla 3. in 4. mesto na tekmah svetovnega pokala
in 5. mesto na svetovnem prvenstvu. Urban Primožič je z 8. mestom
v težavnosti svetovnega pokala nadaljeval z dosežki, ki jih je začel
nizati v lanski sezoni. Julija Kruder je v letošnjem letu prvič nastopila
v kategoriji članic in opozorila nase s 6. mestom na tekmi svetovnega
pokala v balvanskem plezanju.
Zasluge za uspehe naših najboljših tekmovalcev gredo tudi trenerju
članske reprezentance Romanu Krajniku, ki je s svojim požrtvovalnim delom in bogatim znanjem odločilno pripomogel k izjemnim
dosežkom naših športnikov.
Izjemne uvrstitve članov dopolnjuje slovenska mladinska reprezentanca. Posebej velja izpostaviti Janjo Garnbret, našo najuspešnejšo
mladinko, ki je na obeh evropskih in svetovnem mladinskem prvenstvu
posegla po zlatu. Za Janjo je zares uspešna sezona, saj je zmagala prav
na vseh mednarodnih tekmah, na katerih je nastopila. Zlato medaljo
na evropskem prvenstvu v balvanih je prejel tudi Matic Kotar. Na stopničkah smo lani imeli priložnost videti še štiri perspektivne mladince:
Anžeta Peharca, Martina Berganta, Tjašo Slemenšek in Katjo Kadič.
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V prihajajoči sezoni 2015 bodo slovenski športni plezalci po pričakovanjih ponovno krojili svetovni športno plezalni vrh. Zaželimo jim
uspešne nastope na številnih svetovnih pokalih ter na najpomembnejših tekmah sezone – evropskih in svetovnih prvenstvih v balvanih
in težavnosti.
Jure Golob,
član IO KŠP
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PRIZNANJA NAJUSPEŠNEJŠIM V LETU
2014

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 štiri priznanja za vrhunske dosežke ter šest
priznanj mladim perspektivnim plezalcem za dosežene rezultate na
tekmah svetovnega in evropskega mladinskega prvenstva. Prav tako
je sklenila, da podeli tudi priznanje trenerju najuspešnejše športne
plezalke..

Mina Markovič

najuspešnejša športna plezalka
Naša najuspešnejša plezalka v tekmovalnem plezanju že nekaj let zapored kroji sam vrh svetovnega ženskega plezanja. Svetovno prvenstvo
ji je prineslo srebrno kolajno v težavnosti in bronasto v kombinaciji.
Zelo podobno je bilo tudi na tekmah svetovnega pokala. Zlasti jesenski
del je bil skoraj popoln. Tri zmage in drugo mesto so ji v skupnem
seštevku zagotovili dve drugi mesti – v težavnosti in kombinaciji.
Njen peti zaporedni naslov državne prvakinje pa je verjetno logična
posledica uspehov na mednarodnem prizorišču.

Jernej Kruder

najuspešnejši športni plezalec
Jernej je izrazit specialist za balvane in v pretekli sezoni je ravno na
svetovnem prvenstvu uspel pokazati največ. Postal je prvi Slovenec, ki
je kadar koli dosegel medaljo na svetovnem prvenstvu v balvanskem
plezanju. Na najpomembnejši tekmi sezone je bil nekaj časa celo v
igri za prvaka, na koncu pa osvojil srebrno kolajno. Izvrstno formo
je pozneje potrdil še z zmago na prestižnem mastru v Arcu. Uspeh na
svetovnem prvenstvu je prepoznala tudi slovenska športna javnost
in Jerneju podelila Bloudkovo plaketo za pomemben mednarodni
športni dosežek.

18

Julija Kruder

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih

Balvanske tekme svetovnega pokala so zelo nepredvidljive in zasedba v finalu se zelo pogosto menja. Juliji je to uspelo v Torontu,
kjer je osvojila odlično 6. mesto.

Urban Primožič

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih
Za finale na tekmi svetovnega pokala v Chamonixu.

Domen Škofic

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih
Za njim je najboljša sezona do zdaj. Samo enkrat ni bil v finalu svetovnega pokala v težavnosti, kjer pa je kar trikrat stal na zmagovalnih
stopničkah. S svetovnega prvenstva se je vrnil s četrtim mestom, v
skupnem seštevku kombinacije svetovnega pokala pa si je priboril
bronasto kolajno. V domačem prvenstvu je še tretjič zapored postal
državni prvak in ob koncu sezone kot prvi Slovenec opravil s smerjo
z oceno 9a+.

Maja Vidmar

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih
V pretekli sezoni je štirikrat dosegla finale svetovnega pokala in pri
tem osvojila stopničke na Japonskem. S svetovnega prvenstva v Španiji
pa se je vrnila s 5.mestom.
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PRIZNANJA PERSPEKTIVNIM ZA
REZULTATE NA SVETOVNEM IN
EVROPSKEM MLADINSKEM PRVENSTVU
Martin Bergant

Srebrna kolajna na evropskem mladinskem prvenstvu v težavnosti v
kategoriji mladincev in bronasta kolajna na svetovnem mladinskem
prvenstvu v težavnosti v kategoriji mladincev.

Janja Garnbret

Svetovna mladinska prvakinja v težavnosti in dvakratna evropska mladinska prvakinja v težavnosti in balvanih v kategoriji starejših deklic.

Katja Kadič

Bronasta kolajna na evropskem mladinskem prvenstvu v balvanih v
kategoriji mladink.

Matic Kotar

Evropski mladinski prvak v balvanih v kategoriji starejših dečkov.

Anže Peharc

Bronasta kolajna na evropskem mladinskem prvenstvu v balvanih v
kategoriji kadetov.

Tjaša Slemenšek

Bronasta kolajna na evropskem mladinskem prvenstvu v težavnosti
v kategoriji starejših deklic.

PRIZNANJA TRENERJEM
Roman Krajnik

Trener Mine Markovič, najuspešnejše športne plezalke za leto 2014
in tudi trener državne članske reprezentance.
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SVETOVNO PRVENSTVO, SVETOVNI
POKAL IN MLADINSKE TEKME
Svetovno prvenstvo Gijon težavnost (ŠPA)
8.–14. 9. 2014/München (NEM) balvani
21.–23. 8. 2014
Težavnost

Balvani

Kombinacija

Skupno 49
tekmovalk

Skupno 80
tekmovalk

Mina Markovič

2

9

3

Maja Vidmar

5

/

/
/

Julija Kruder

/

17

Skupno 74
tekmovalcev

Skupno 112
tekmovalcev

Domen Škofic

4

37

/

Urban
Primožič

14

/

/

Jernej Kruder

/

2

/

Jure Bečan

/

39

/

Haiyang

Chamonix

Briancon

Imst

Mokpo

Wujiang

Inzai

Skupno 27
tekmovalk

Skupno 56 Skupno 54 Skupno 46 Skupno 32 Skupno 16 Skupno 28
tekmovalk tekmovalk tekmovalk tekmovalk tekmovalk tekmovalk

Mina
Markovič

5

3

6

5

1

1

2

Maja
Vidmar

/

12

4

/

9

8

3

Katja
Kadič

/

23

23

20

/

/

/

Jera
Lenardič

/

/

/

27

/

/

/

Skupno 29
tekmovalcev

Skupno 76
tekmovalcev

Skupno 74
Skupno 56
tekmovalcev tekmovalcev

Skupno 38
Skupno 21
Skupno 31
tekmovalcev tekmovalcev tekmovalcev

Domen
Škofic

6

3

14

7

2

4

3

Urban
Primožič

/

8

42

11

/

/

/

Martin
Bergant

/

51

43

/

/

/

/
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Svetovni pokal – težavnost
Kranj

Svetovni pokal
skupno

Skupno 42 tekmovalk

Skupno 84 tekmovalk
s točkami
2

Mina Markovič

1

Maja Vidmar

8

7

Tjaša Kalan

15

34

Katja Kadič

18

28

Rebeka Kamin

21

50

Jera Lenardič

33

71

Anja Šerbinek

36

/

Skupno 56
tekmovalcev

Skupno 78
tekmovalcev s
točkami

4

5
16

Domen Škofic
Urban Primožič

9

Martin Bergant

18

47

Jure Raztresen

19

50

Jure Bečan

31

/

Gregor Vezonik

31

/

Milan Preskar

39

/

Svetovni pokal – balvansko plezanje
Chongqing Baku

Grindelwald Innsbruck

Toronto

Vail

Haiyang

Skupno 38 Skupno 38 Skupno 67
tekmovalk tekmovalk tekmovalk

Skupno 70 Skupno 40 Skupno 44 Skupno 22
tekmovalk tekmovalk tekmovalk tekmovalk

Mina
Markovič

18

5

7

39

/

/

/

Julija
Kruder

/

/

/

14

6

21

/

Katja
Kadič

/

/

17

43

/

/

/

Skupno 40
Skupno 44
Skupno 77
tekmovalcev tekmovalcev tekmovalcev

Skupno 81
Skupno 41 Skupno 48 Skupno 25
tekmovalcev tekmovalcev tekmovalcev tekmovalcev

Jernej
Kruder

13

16

6

7

9

15

/

Jure
Bečan

/

/

/

21

/

/

/

Domen
Škofic

/

/

33

18

/

/

/

Gregor
Vezonik

/

/

/

71

/

/

/
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Laval

Svetovno pokal skupno

Skupno 42 tekmovalk

Skupno 94 tekmovalk s
točkami

Mina Markovič

/

16

Julija Kruder

/

19

Katja Kadič

/

52

Skupno 57 tekmovalcev

Skupno 99
tekmovalcev s točkami

Jernej Kruder

10

8

Domen Škofic

/

58

Jure Bečan

/

67

Svetovni pokal – kombinacija
Kombinacija
Skupno 40 tekmovalk s točkami
Mina Markovič

2

Katja Kadič

18
Skupno 25 tekmovalcev s točkami

Domen Škofic

3
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PREGLED UVRSTITEV ČLANOV NA
NAJVEČJIH TEKMAH MED PRVO
PETERICO ZA LETO 2014
1. mesto

2. mesto

3. mesto

Mina Markovič

Mokpo (KOR)

svetovni pokal

težavnost

Mina Markovič

Wujiang (CHN)

svetovni pokal

težavnost

Mina Markovič

Kranj (SLO)

svetovni pokal

težavnost

Jernej Kruder

Munchen (GER)

svetovno
prvenstvo

balvani

Mina Markovič

Inzai (JPN)

svetovni pokal

težavnost

Mina Markovič

Gijon (ESP)

svetovno
prvenstvo

težavnost

Mina Markovič

svetovni pokal
skupno

težavnost

Mina Markovič

svetovni pokal
skupno

kombinacija

Domen Škofic

Mokpo (KOR)

svetovni pokal

težavnost

Mina Markovič

Chamonix
(FRA)

svetovni pokal

težavnost

Mina Markovič

Gijon (ESP)

svetovno
prvenstvo

kombinacija

Domen Škofic

Chamonix
(FRA)

svetovni pokal

težavnost

Domen Škofic

Inzai (JPN)

svetovni pokal

težavnost

Maja Vidmar

Inzai (JPN)

svetovni pokal

težavnost

svetovni pokal
skupno

kombinacija

Domen Škofic
4. mesto

5. mesto

Domen Škofic

Gijon (ESP)

svetovno
prvenstvo

težavnost

Maja Vidmar

Briancon (FRA)

svetovni pokal

težavnost

Domen Škofic

Wujiang (CHN)

svetovni pokal

težavnost

Domen Škofic

Kranj (SLO)

svetovni pokal

težavnost

Maja Vidmar

Gijon (ESP)

svetovno
prvenstvo

težavnost

Mina Markovič

Haiyang (CHN)

svetovni pokal

težavnost

Mina Markovič

Baku (AZE)

svetovni pokal

balvani

Mina Markovič

Imst (AUT)

svetovni pokal

težavnost

svetovni pokal
skupno

težavnost

Domen Škofic
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SVETOVNO MLADINSKO PRVENSTVO
TEŽAVNOST – NOUMEA (NOVA
KALEDONIJA) 19.–23. SEPTEMBER 2014
Skupina 14–15 let – starejše deklice in dečki
4. Janja Garnbret

Slovenija ni imela predstavnika

12. Tjaša Slemenšek
Skupno 32 uvrščenih

Skupno 39 uvrščenih

Skupina 16–17 let – kadetinje in kadeti
Slovenija ni imela predstavnice

Slovenija ni imela predstavnika

Skupno 37 uvrščenih

Skupno 45 uvrščenih

Skupina 18–19 let – mladinke in mladinci
7. Katja Kadič

3. Martin Bergant

Skupno 25 uvrščenih

Skupno 32 uvrščenih

EVROPSKO MLADINSKO PRVENSTVO
TEŽAVNOST – EDINBURGH (VB)
14.–15. JUNIJ 2014
Skupina 14–15 let – starejše deklice in dečki
1. Janja Garnbret

Slovenija ni imela predstavnika

3. Tjaša Slemenšek
Skupaj 31 uvrščenih

Skupaj 32 uvrščenih

Skupina 16–17 let – kadetinje in kadeti
Slovenija ni imela predstavnice

10. Anže Peharc

Skupaj 37 uvrščenih

Skupaj 40 uvrščenih

Skupina 18–19 let – mladinke in mladinci
5. Katja Kadič

2. Martin Bergant

14. Jera Lenardič

9. Milan Preskar
12. Tim Unuk

Skupno 23 uvrščenih

Skupno 30 uvrščenih
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EVROPSKO MLADINSKO PRVENSTVO
BALVANI – ARCO (ITA) 6.–7. SEPTEMBER
2014
Skupina 14-15 let - starejše deklice in dečki
1. Janja Garnbret

1. Matic Kotar

4. Vita Lukan

12. Maks Bogolin

14. Tjaša Slemenšek

27. Kilian Čop

18. Lana Skušek
Skupaj 37 uvrščenih

Skupaj 42 uvrščenih

Skupina 16-17 let – kadetinje in kadeti
6. Julija Kruder

3. Anže Peharc

13. Sara Lukič

7. Zan Sudar

19. Kaja Skvarč Božič
Skupaj 39 uvrščenih

Skupaj 47 uvrščenih

Skupina 18-19 let - mladinke in mladinci
3. Katja Kadič

7. Gregor Vezonik

11. Rebeka Kamin

26. Jure Primc

14. Tjaša Kalan
Skupno 33 uvrščenih
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Skupno 37 uvrščenih

PREGLED UVRSTITEV MLADINCEV
NA NAJVEČJIH TEKMAH MED PRVO
PETERICO ZA LETO 2014
1. mesto

2. mesto

3. mesto

4. mesto

5. mesto

Janja Garnbret

Edinburgh
(GBR)

evropsko
prvenstvo

st. deklice

težavnost

Janja Garnbret

Noumea (Nova
Kaledonija)

svetovno
prvenstvo

st. deklice

težavnost

Janja Garnbret

Imst (AUT)

evropski ml. pokal

st. deklice

težavnost

Janja Garnbret

Oetztal (AUT)

evropski ml. pokal

st. deklice

balvani

Janja Garnbret

Argentiere
(FRA)

evropski ml. pokal

st. deklice

balvani

Janja Garnbret

Arco (ITA)

evropsko
prvenstvo

st. deklice

balvani

Matic Kotar

Arco (ITA)

evropsko
prvenstvo

st. dečki

balvani

Martin
Bergant

Edinburgh
(GBR)

evropsko
prvenstvo

mladinci

težavnost

Martin
Bergant

Imst (AUT)

evropski ml. pokal

mladinci

težavnost

Julija Kruder

Oetztal (AUT)

evropski ml. pokal

kadetinje

balvani

Matic Kotar

Oetztal (AUT)

evropski ml. pokal

st.dečki

balvani

Martin
Bergant

Noumea (Nova
Kaledonija)

svetovno
prvenstvo

mladinci

težavnost

Anže Peharc

Arco (ITA)

evropsko
prvenstvo

kadeti

balvani

Katja Kadič

Arco (ITA)

evropsko
prvenstvo

mladinke

balvani

Gregor
Vezonik

Oetztal (AUT)

evropski ml. pokal

mladinci

balvani

Tjaša
Slemenšek

Edinburgh
(GBR)

evropsko
prvenstvo

st. deklice

težavnost

Milan Preskar

Imst (AUT)

evropski ml. pokal

mladinci

težavnost

Vita Lukan

Arco (ITA)

evropsko
prvenstvo

st. deklice

balvani

Katja Kadič

Edinburgh
(GBR)

evropsko
prvenstvo

mladinke

težavnost

Katja Kadič

Oetztal (AUT)

Evropski ml.pokal mladinke

balvani
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DRŽAVNO PRVENSTVO
Težavnost:
Rezultati:
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Člani

Članice

1. Domen Škofic (ŠPO Radovljica)

1. Mina Markovič (ŠPK Plus)

2. Urban Primožič (PK Škofja Loka)

2. Katja Kadič (ŠPO Rašica)

3. Jure Raztresen (PK Škofja Loka)

3. Tjaša Kalan (AO Kranj)

Skupno 39 uvrščenih

Skupno 18 uvrščenih

Mladinci

Mladinke

1. Martin Bergant (PK Škofja Loka)

1. Tjaša Kalan (AO Kranj)

2. Milan Preskar (PK Škofja Loka)

2. Katja Kadič (ŠPO Rašica)

3. Gregor Vezonik (AK Ravne)

3. Rebeka Kamin (ŠPO Domžale)

Skupno 15 uvrščenih

Skupno 10 uvrščenih

Kadeti

Kadetinje

1. Tine Rozmanič (ŠPO Radovljica)

1. Kaja Skvarč Božič (ŠPO Rašica)

2. Anže Peharc (AO Kranj)

2. Sara Lukič (Šaleški AO)

3. Domen Kolenko (PK Škofja Loka)

3. Julija Kruder (ŠPO Celje)

Skupno 19 uvrščenih

Skupno 15 uvrščenih

St.dečki

St.deklice

1. Maks Bogolin (AO Črnuče)

1. Janja Garnbret (Šaleški AO)

2. Aljaž Motoh (Posavski AK)

2. Vita Lukan (ŠPO Radovljica)

3. Urban Stanko (PS Ascendo)

3. Lana Skušek (AO Črnuče)

Skupno 12 uvrščenih

Skupno 24 uvrščenih

Ml.dečki

Ml. deklice

1. Nik Golej (PK Laško)

1. Lučka Rakovec (ŠPO Rašica)

2. Žiga Zajc (PS Ascendo)

2. Neli Bratož (AO Vipava)

3. Patrik Krajnik (PK Škofja Loka)

3. Špela Tonkli (DEŠ)

Skupno 22 uvrščenih

Skupno 28 uvrščenih

Cicibani

Cicibanke

1. Bine Meke (PS DPČ Šmartno)

1. Letija Fajfar (AO Kranj)

2. Anej Batagelj (DRPK)

2. Maja Majcen (ŠPO Celje)

3. Grega Verbuč (ŠPS PD Mozirje)

3. Liza Novak (PK Laško)

Skupno 24 uvrščenih

Skupno 38 uvrščenih

Balvansko plezanje:
Rezultati:
Člani

Članice

1. Jure Bečan (ŠPO Tržič)

1. Tjaša Kalan (AO Kranj)

2. Urban Primožič (PK Škofja Loka)

2. Mina Markovič (ŠPK Plus)

3. Klemen Kejžar (ŠPK Andreja
Kokalja)

3. Katja Kadič (ŠPO Rašica)

Skupno 39 uvrščenih

Skupno 15 uvrščenih

Mladinci

Mladinke

1. Martin Bergant (PK Škofja Loka)

1. Tjaša Kalan (AO Kranj)

2. Jure Primc (ŠPO Radovljica)

2. Katja Kadič (ŠPO Rašica)

3. Blaž Oblak (PK Škofja Loka)

3. Rebeka Kamin (ŠPO Domžale)

Skupno 16 uvrščenih

Skupno 9 uvrščenih

Kadeti

Kadetinje

1. Anže Peharc (ŠPO Tržič)

1. Sara Lukič (Šaleški AO)

2. Kristjan Jurčič (PK Škofja Loka)

2. Kaja Skvarč Božič (ŠPO Rašica)

3. Igor Primc (ŠPO Radovljica)

3. Julija Verbuč (ŠPS PD Mozirje)

Skupno 19 uvrščenih

Skupno 15 uvrščenih

St. dečki

St. deklice

1. Maks Bogolin (AO Črnuče)

1. Janja Garnbret (Šaleški AO)

2. Aljaž Motoh (Posavski AK)

2. Vita Lukan (ŠPO Radovljica)

3. Lenart Oblak (PK Škofja Loka)

3. Tjaša Slemenšek (Šaleški AO)

Skupno 14 uvrščenih

Skupno 21 uvrščenih

Ml. dečki

Ml. deklice

1. Nik Golej (PK Laško)

1. Lučka Rakovec (ŠPO Rašica)

2. Žiga Zajc (PS Ascendo)

2. Janja Oblak (PK Škofja Loka)

3. Andrej Polak (PK Škofja Loka)

3. Ema Stopar (ŠPK Plus)

Skupno 22 uvrščenih

Skupno 25 uvrščenih

Cicibani

Cicibanke

1. Grega Verbuč (ŠPS PD Mozirje)

1. Dominika Kodra (ŠPO Kamnik)

2. Bine Meke (PS DPČ Šmartno)

2. Karolina Pirc (ŠPO Rašica)

3. Anej Batagelj (DRPK)

3. Letija Fajfar (AO Kranj)

Skupno 21 uvrščenih

Skupno 36 uvrščenih

Klubski pokal:
1. AO Kranj
2. PK Škofja Loka
3. ŠPO Rašica
4. ŠPO Kamnik
5. ŠPO Radovljica
Skupno 35 uvrščenih klubov s točkami
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VZPONI V PLEZALIŠČIH
Martina Čufar
z rdečo piko

na pogled

Tines (FRA), Sex mensonges et
video 8b

Lourmarin (FRA), The last thechnical
sacrifice 8a

Sur Le mont (FRA), La barbe du
prophete 8b
Doran (FRA), La pierre de lumiere
L2 8b
Buoux (FRA),CTN 8b

Janja Garnbret
z rdečo piko

na pogled

Kotečnik, Katakombe 8b+

Mišja peč, Chiquita 8a

Kotečnik, Memento 8b+
Kotečnik, Agresija 8b+
Mišja peč, Mrtvaški ples 8b
Mišja peč, Lahko noč, Irena 8b
Kotečnik, Tamavček 8b
Kotečnik, Kmečka malica 8b
balvani
Magic Wood, Pura Vida Fb 8A+
Magic Wood, Nothing Changes
Fb 8A

Katarina Kejžar
z rdečo piko

na pogled

Čreta, La la land 8b+
Baratro (ITA), La peste nera 8b+
Bitnje, Grizli 8b
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Mina Markovič
z rdečo piko

na pogled

Oliana (ESP), Mind control, 8c+

Oliana (ESP), Humildes pa casa 8b+

Oliana (ESP), Full eqip 8c

Oliana (ESP), Mon dieu 8a+

Oliana (ESP), Fish eye 8c
Oliana (ESP) El gran blau 8c
Oliana (ESP), Gorollas en la niebla
8b+
Oliana (ESP), La maronicita 8b
Oliana (ESP), El picos prados 8b
St.linya (ESP), St.linia 8b
Mišja peč, Mrtvaški ples 8b
Mišja peč, Pikova dama 8b
Anja Šerbinek
z rdečo piko

na pogled

Kotečnik, Katakombe 8b+
Mišja peč, Lahko noč Irena 8b

Klemen Bečan
z rdečo piko
Osp, Water world 9a

Jakob Bizjak
balvani

na pogled
Chulilla (ESP), Se puede hacer menos
8c+

na pogled

Chironico (SUI), Delusions of
grandeur Fb 8b

Jernej Kruder
z rdečo piko

na pogled

Sopota, In time 8c+/9a
Mišja peč, Človek ne jezi se 8c+
balvani
Kanjon, Expression of the uniqueness Fb 8b+
Magic wood (SUI), Riders on the
storm Fb 8b
Espoo (FIN), Hypergravity Fb 8b
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Gašper Pintar
z rdečo piko

na pogled

Mišja peč, Histerija 8c+

Domen Škofic
z rdečo piko

na pogled

Oliana (ESP), Papichulo 9a+

Oliana (ESP), Paper Mullat 8b+/c

Margalef (ESP), Era Vella 9a

Oliana (ESP), Gorilas en la niebla 8b+

Arco (ITA), Underground 9a
flash
Oliana (ESP), Mind Control 8c+

Tim Unuk
z rdečo piko
Kotečnik, Miza za šest 8c+
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na pogled

PARTNERJI V LETU 2014

V

se letošnje uspehe in dosežene rezultate 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 športno plezanje drži korak
s svetovnim vrhom. Hvala v imenu vseh.

Treking šport
SPeleologia . alpinismo . canyoning . arrampicata

Avtohiša VRTAČ
in Volkswagen Gospodarska
vozila
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