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Kada: subota 20.12.2014.
Gdje: Lepoglava (Penjački centar Lepoglava)
Organizator: SPK Direkt (predsjednik: Filip Loparić)
Voditelj natjecanja: Ivan Pevec, 095/5172825
Postavljači: SPK Direkt team
Okvirna satnica:
10:00 –cicibanke/cicibani & mlađe kadetkinje/mlađi kadeti
11:30 –kadetkinje i kadeti
13:30 – starije kadetkinje i kadeti
15:00 – juniorke i juniori

*točna satnica će biti objavljena dan nakon zatvaranja prijava!
7. Zona za zagrijavanje za pojedinu kategoriju – sat vremena prije starta pojedine kategorije!
8. Prijave: obavezno e-poštom na isteficar@spk-direkt.hr
9. Startnina: 50 kn po natjecatelju (preporuča se klubovima da naprave zajedničku prijavu za
sve svoje natjecatelje, te isto tako podmire iznos startnine za sve svoje natjecatelje kako bi se
ubrzale prijave na licu mjesta)
10. Natjecanje se odvija po trenutno važečem pravilniku SHL-a
11. Licenca za sezonu 2014/2015: 50 kn po natjecatelju
12. Svi sudjeluju na vlastitu odgovornost!

Svaka kategorija će imati ponuđeno 8 problema i 45 minuta za penjanje.
5 minuta prije starta pojedine kategorije napravit će se skup natjecatelja gdje će se obrazložit pravila i
upute za penjanje. Savjetuje se trenerima da unaprijed informiraju natjecatelje o pravilima
natjecanja.
Svaki smjer će imati dodjeljenog jednog suca koji će uzimati natjecateljske listiće od onih natjecatelja
koji žele penjati baš taj smjer. Natjecatelj ima samo jedan pokušaj u smjeru nakon što je prozvan za
taj smjer te nakon toga ako je postigao rezultat, isti se upisuje u listić te sudac vraća listić natjecatelju
i proziva sljedećeg po redu. Ako prethodni natjecatelj želi još penjati taj isti smjer (npr.nije desegnuo
TOP) vraća listić nazad sucu, ali sudac ga stavlja na kraj trenutnog reda te kad opet dođe na red ima
jedan pokušaj za popest smjer itd. Isti princip se primjenjuje za svaki smjer.

Penjanje je na flash, tako da se penjači međusobno smiju gledati.
Svaki problem će biti označen sa jednim ili dva početna oprimka i jednim ili dva početna nožišta,
zatim zona i vrh(TOP). Ulazni hvatovi i vrh će biti označeni istim trakicama, a zona sa drugom bojom
trake. Natjecatelj se mora namjestiti na početna hvatišta i nožišta prije nego krene dalje penjat smjer.
Zona se boduje samo ako ju je natjecatelj zadržao dovoljno dobro da s nje može nastaviti penjanje.
Vrh se boduje samo ako sudac kaže „U redu!/ Ok!“. Zato se penjačima savjetuje da nakon što uhvate
zadnje hvatište s obje ruke pogledaju suca prije nego se puste na strunjaču.
Bodovanje se gleda po kriteriju:
1.
2.
3.
4.

Broj TOP-ova
Pokušaji za TOP
Broj Zona
Pokušaji za Zonu
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