
  

LJUBELJ 2011 – Tekma slovenskega pokala v lednem plezanju 
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Gorniški praznik na Ljubelju 
Ljubelj, sobota, 12 marca, 2011 

 
Kaj te čaka tam? 

1. Tekma v lednem plezanju za Slovenski pokal, 
2. otvoritev prve kontrolne točke za preverjanje delovanja plazovne žolne v Sloveniji, 
3. predstavitev opreme za iskanje zasutih pod plazom s strani GRS Tržič, 
4. možnost praktičnega preizkusa lavinske opreme in iskanja, 
5. bogat informativno zabavni program na temo gorništva in turizma, 
6. in večerna zabava. 

 
Ne samo, da bo v soboto 12. marca potekala prav posebna tekma v lednem plezanju, ki šteje tudi za 
Slovenski pokal, ampak bo obenem potekala še uradna otvoritev prve slovenske Kontrolne lavinske table v 

Sloveniji, ki bo pomagala k večji zaščiti turnih smučarjev in ostalih gornikov. Ob vsega polnem dogajanju, bo 
tako dan začinila s strani Slovenske gorske reševalne službe, tudi demonstracija in učenje iskanja zasutega 
pod plazom, uporaba opreme za iskanje zasutega pod plazom, demonstracija lednega plezanja, da ne 
omenimo tudi možnost plezanja za vse obiskovalce. V dodatnem informativno zabavnem programu bodo 
obiskovalci izvedeli kaj vse z gorniškega in turističnega vidika nudi tržiški kraj, si ogledali kratke filme o 
plezanju in reševanju v gorah ter spoznali razpoložljivo literaturo na te teme. 
 
Lavinska kontrolna točka se nahaja na parkirišču, tik pod smučiščem Zelenica, od 
koder se številni gorniki in turni smučarji odpravljajo na ture pod ostenji 
Begunjščice. Na otvoritvi prve lavinske kontrolne točke v Sloveniji, ob 15:30, bo 
predstavljeno njeno delovanje. Prisotni bodo predstavniki Gorske reševalne zveze 
Slovenije in predstavljeni načrti za postavitev podobnih naprav na območju Tržiča 
ter drugod po Sloveniji.  
 
Tekmovalni program tekme v lednem plezanju za Slovenski pokal zaobjema: 

• 08:30 - Prihod in sprejem tekmovalcev 
• 09:30 - Žrebanje štartnih številk 
• 10:30 - Kvalifikacije 
• 17:30 - Finale 
• 19:30 - Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj  

 
Na prizorišču tekmovanja je popoldan za obiskovalce pripravljen dodatni 
informativno zabavni program: 

• Plezanje za obiskovalce 
• Predavanje o lednem plezanju 
• Predstavitvijo lavinske opreme z možnostjo preizkusa 
• Projekcija kratkih filmov o plezanju in reševanju v gorah  
• Predstavitev plezalne in turistične literature 
• Plezalna tekma KTŠ 
• DJ, glasba in zabava v organizaciji KTŠ 

 
 
Gostišče Koren, kjer je prizorišče tekmovanja, se nahaja desno od parkirišča pri spomeniku pod Ljubeljem, 
Lavinska tabla »Checkpoint« pa na parkirišču, tik pod smučiščem Zelenica (Ljubelj). 
 


