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a) Uvod 

Namen tega seminarja je na grobo predstaviti vsebinske teme, organizacijo in 
metodiko nadaljevalne šole športnega plezanja. Predstavljeno delo je tudi izhodišče za 
izvedbo nadaljevalne šole športnega plezanja.  

Osnova tega seminarja je Pravilnik o vzgoji in izobraževanju na področju športnega 
plezanja  (PZS, 1997), kjer je navedeno kakšen obseg naj bi imela nadaljevalna šola in iz 
katerih tem naj bi pripravniki za športne plazalce pokazali znanje. 

1. Pravilnik o vzgoji in izobraževanju na področju športnega plezanja  (PZS, 
1997) 

Športni plezalec postane pripravnik, ki je star vsaj 16 let in je uspešno opravil izpit za 
športnega plezalca (iz snovi  nadaljevalnega tečaja). Športni plezalec, ki je dopolnil 18 let, je 
usposobljen za samostojno prosto plezanje v (delno) zavarovanih skalnih smereh, dolgih tudi 
do več raztežajev, toda le v nižinah in sredogorju, če te smeri ne zahtevajo alpinističnega 
znanja ( dolgi pristopi in sestopi, orientacija, vremenoslovje, bivakiranje, itd.). Poleg tega je 
usposobljen tudi za pomoč  pri izvajanju plezalnih tečajev. 

 
Naziv športni plezalec podeljuje komisija za športno plezanje (KŠP), tečaje (začetne in 

nadaljevalne) pa organizirajo društva. Vodja organizacije in izvedbe tečaja  mora biti vsaj 
inštruktor športnega plezanja, ki mu lahko pomagajo športni plezalci. 

  
Minimalni obseg nadaljevalnega tečaja je 20 ur. Za uspešno opravljen izpit za 

športnega plezalca pa mora pripravnik (ponovno) pokazati znanje (praktično in teoretično) iz 
tem za pripravnika (osebna oprema, vozli in varovanje, osnovna tehnika prostega plezanja in 
padcev, varovanje, spuščanje z vrvjo, načini prostega plezanja). Poleg tega pa še mora 
pokazati znanje iz naslednjih tem in področij: 

 
a) specialna tehnika in taktika 
b) etični kodeks športnih plezalcev 
c) osnove plezanja v daljših (sredogorje) športno plezalnih smereh 
d) trening športnega plezalca 
e) tipične poškodbe 
f) zgodovina športnega plezanja 
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b) Vsebina nadaljevalne šole 

1. Specialna tehnika in taktika   

1.1.Namen: 
 seznanjanje z tehniko in taktiko pred in med plezanjem 
 izboljševanje tehnike plezanja in razumevanja zakonitosti plezanja in učenja plezanja 
 popravljanje napak in izboljševanje prvin 
 učenje težjih prvin 

1.2.Snovna priprava: 

Razlaga terminov 

Tehniko v športu pojmujemo kot optimalni izkoristek notranji in zunanjih sil za 
dosego športnega rezultata. S pojmom tehnika plezanja zaobjamemo gibe plezalca v celoti: 
izbor in  uporaba razčlemb, hitrost gibov in ritem izvedbe elementov tehnike plezanja oz. 
prvine. Odločitev o tem s kakšno hitrostjo si bodo sledile prvine, kako dolgi bodo odmori 
namenjeni počitku in kakšno prvino bo uporabil plezalec pa je taktika vzpona. Kot taktiko 
vzpona razumemo tudi celotno strategijo vzpona (časovni presledki med poizkusi v smeri, 
priprava na vzpon...) 

 Zakonitosti učenja 

Načelo najšibkejšega člena, da moramo izboljševati najšibkejše člene, ki učinkujejo 
na plezalčevo uspešnost. Opredeliti je potrebno najslabšo plezalčevo točko. 

Proces pridobivanja plezalskega znanja ni nikoli končan. Tehnika ni nikoli popolna. 
Tako je potrebno tehniko ves čas izpopolnjevati. 

 Osnove teorije metodičnega učenja  

Proces, v katerem uporabljamo in utrdimo motorične programe ima 3 faze: 
1. grobe koordinacije 
2. natančne koordinacije 
3. stabilizacije in uporabe v različnih okoliščinah 

Sile pri plezanju  

Na plezalca deluje sila teže z prijemališčem v težišču telesa. Zaradi anatomskih 
značilnosti človeka je bistvenega pomena, da kar največji delež sile premagujejo noge. 
Kolikšen delež premagujejo noge je odvisno od položaja težišča telesa glede na navpičnico, ki 
poteka skozi sredino med obremenjenima stopaloma. Plezalec se obdrži v steni zaradi sile 
trenja, ki ga ustvarja z rokami in nogami ter v določenih primerih z ostalimi deli telesa. Trenje 
je odvisno od drsnosti oprimkov in stopov, kvalitete plezalnih čevljev in drsnosti rok (vlaga, 
ki jo zmanjšujemo z uporabo magnezija). 

Vodila pri izbiri plezalne prvine 

Pri izbiri tehnike upoštevamo vodila: 
− najmanj gibov in zanesljivost 
− najmanj porabljene energije in čimveč trenja na stopih 
− najhitrejša izvedba ( čim hitrejše, a mirno plezanje - "kontrolirana 
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napadalnost")  

Težje prvine in vaje za izboljšanja tehnike plezanja 

Predstavimo težje prvine tj. gvozdenje, razna zatikanja noge in dinamične gibe. 
 Razne vaje za izboljšanje tehnike: 
− vaje hitrega plezanja 
− vaje počasnega plezanja 
− igra s palico 
− plezanje roka – noga 
itd. 
 
Plezalce ves čas opozarjamo na pravilno izvedbo tehnik prijemanja in stopanja in 

popravljamo napake pri plezanju, ki smo jih že spoznali v začetni šoli. Popravljamo tudi 
napake pri tehniki varovanja tj. pozorno spremljanje vzpona, vpenjanje, pravilen položaj vrvi 
med plezanjem in pa kontrola padca.  

Taktika 

Taktika je miselna analiza načrtovane smeri in uporaba praktičnega in teoretičnega 
znanja in izkušenj. Plezalec v mislih prepleza načrtovano smer. 

 
Kako si načrtuješ plezanje določene smeri: 
− ocena pričakovanih težav 
− presoja lastnih sposobnosti glede na smer 
− ogled in potek smeri in uporaba prvin 
− poiskati oprimke in stope 
− ključna mesta in mesta za počitek 
− tempo gibanja 
− oceniti nevarna mesta in varovanje  
 
K taktiki sodijo tudi aktivnosti pred plezanjem ( počitek, plezanje druge smeri, 

povijanje rok...) in pa seveda izbor alternativnih prvin med samim plezanjem. 

1.3.Metodična in količinska priprava: 
 predavanje o specialni tehniki in taktiki - 2 uri 
 učenje težjih prvin in vaje za izboljšanje tehnike plezanja - 3 ure 
 prikaz in razlaga taktične priprave v naravni smeri - 1 ura 
 plezanje na naravnih in umetnih stenah - ves čas popravljamo napake in ponavljamo 

prvine 
 dvodnevno plezanje v Ospu – popravljanje napak pri tehničnih elementih in tehniki 

varovanja 
Trener mora čim nazorneje pokazati elemente tehnike (ponavljanje začetne šole). Pri tem 

upošteva metodične postopke in pa vodila: od lažjega k težjemu, od enostavnega k 
zapletenemu, uči plezanje s plezanjem, uči v olajšanih okoliščinah - ne stresnih, nove 
elemente ne učimo utrujenih učencev. 
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2. Etični kodeks slovenskih športnih plezalcev  

2.1.Namen: 
 seznaniti z varstvom narave in dejstvom, da je stena naravno okolje nekaterih rastlin in 

živali 
 seznaniti z obnašanjem v plezališčih 

2.2.Snovna priprava: 
 Guček V.: Etični kodeks slovenskih športnih plezalcev 
 Informiranje učencev, kdaj so določena plezališča odprta in o problematiki varstva ptičev. 

2.3.Količinska in metodična priprava: 
Predavanje (1 ura); vsak učenec dobi Etični kodeks športnih plezalcev 

3. Ureditev plezališč (po Guček) 

3.1.Namen: 
 seznaniti s termini in  pravili pri plezanju 
 razložiti nastanek plezalnih smeri  
 ponoviti načine vzponov in ocenjevalne lestvice 
 predstaviti plezališča pri nas in v tujini 

3.2.Snovna priprava: 
Skalno plezanje je za mnoge plezalce osrednja oblika aktivnosti. Plezalci po skalnih 

stenah plezajo po t. i. smereh. Te nastanejo z vzponom plezalca preko razčlemb v strukturi 
skale. 

Kaj je plezalna smer? 

Plezalna smer je območje v steni, kjer so skalne razčlembe plezalcu omogočile vzpon. 
Seveda pa je plezalna smer le tisti pas v steni, ki je že bil preplezan. Ker pa se vsak poskus 
preplezati steno ne konča uspešno, si plezalci pomagajo z besedico projekt, ki označuje 
pripravljen, vendar ne preplezan del stene. V praksi besedo projekt pogosto zamenjujemo z 
besedo nepreplezana smer. 

Kako široka je plezalna smer? 

Na umetnih stenah je stvar preprosta. Na levo in desno je gladka stena ali pa smo 
dogovorjeni pri uporabi oprimkov in stopov. 

V naravnih stenah je to nekoliko manj jasno. Pri plezanju gre vedno za iskanje 
najlažjih prehodov, za iskanje smeri. Dejstvo je, da isto plezalno smer skoraj nihče od 
ponavljalcev ne prepleza povsem enako. Pri tem lahko iste oprimke uporablja na drugačen 
način ali v drugačnem zaporedju, ali celo poišče povsem nove. To je tudi eden od vzrokov 
spreminjanja težavnosti.  

Osnovno vodilo pri načrtovanju plezalnih smeri je, da je plezanje levo in desno od 
načrtovanega težje. 

Po dogovoru naj bi bila plezalna smer preplezana, če so vpeta vsa varovala v smeri 
(nekatera plezališča in smeri imajo svoja pravila - potrebno je vprašati lokalne plezalce). 

Kaj je varianta plezalne smeri? To je od trenutka razcepitve od smeri, pa do ponovne 
pridružitve, samostojna smer, le da je problem variante v premajhni oddaljenosti od smeri iz 
katere izhaja. 
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Nastajanje plezalne smeri 

− zamisel o poteku smeri 
− priprava skalne površine 
− priprava varoval (vrtanje, nameščanje svedrovcev, sidrišč) 
− študij projekta  
−    prvenstveni vzpon 
−    ocena in imenovanje smeri (zapisovanje imen pri vstopu) 
 
Pri nastajanju novih smeri nastane še en problem t. j. pravica prvega vzpona.  

Pojavljajo se tudi odprti projekti in na žalost tudi ukradene smeri. 

Ponavljanje plezalnih smeri 

Plezalna smer ob nastanku dobi oceno, težavnost in ime. Ponavljalci, ki jo poskušajo 
preplezati izrazijo svoje mnenje oz. oceno. Tu se začne diskusija, to je usklajevanje mnenj o 
oceni smeri. Ker pa je ocenjevanje subjektivno in sloni le na občutku plezalcev in primerjavi, 
so mnenja različna. Ocene plezalnih smeri nikoli niso in ne morejo biti objektivno natančne. 

Tipi in dolžine plezalnih smeri 

Plezalne smeri razlikujemo po različnih tipih smeri. Smeri se razlikujejo po tem, s 
kakšno tehniko jih je mogoče preplezati oziroma katere so značilne stenske oblike (plate, 
poči, zajede, previsi, strehe, kamini...). Poleg tega lahko smeri delimo še na različne načine: 
kakšne sposobnosti zahtevajo (vzdržljivost - moč), kako so razporejene težave (na enem 
odseku - čez celo smer), ali je smer zavarovana ali nezavarovana itd. 

Glede na dolžino poznamo kratke (balvanske) smeri, smeri dolge do pol raztežaja 
(klasično športno plezanje) in daljše smeri.  
3.3.Količinska priprava: 

 predavanje o ureditvi plezališč, nastajanju smeri, načinih vzponov in ocenjevanju ter 
predstavitev plezališč v Sloveniji in okolici (2 uri) 

4. Tekmovanja 

4.1.Namen: 
 seznaniti učence z tekmovanji v športnem plezanju 

4.2.Snovna priprava: 

Opredelitev športnega plezanja kot panoge: 

 je individualna športna panoga 
 je letna panoga 
 odvija se v dvoranah in v naravi 
 je monostrukturna in aciklična 
 poznamo tekmovalne in netekmovalne discipline 

Tekmovalne discipline v športnem plezanju 

Tekmovanja v športnem plezanju v zadnjem času potekajo na umetnih plezalnih 
stenah. Tekmovalna plezalna smer je neko območje na umetni plezalni steni, kjer umetne 
plezalne tvorbe omogočajo vzpon. 
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Tekmovanja potekajo v: 
A. težavnostnem plezanju 

To je osnovna oblika tekmovalnega plezanja. Osnovno načelo je, da je zmagovalec 
tisti, ki mu uspe preplezati največjo dolžino smeri. Kot rezultat mu šteje višina 
zadnjega dotaknjenega oprimka (višina oprimka z oznako -), obdržani oprimek 
(višina oprimka) ali pa poskus napredovanj (višina z oznako +). 
− na pogled (tekmovalci imajo omejen čas ogleda, izključno s tal) 
− z rdečo piko (določen čas za študij smeri) 
− z varovanjem od zgoraj (se uporablja pri mlajših kategorijah) 

B. balvanskem plezanju (ni potrebno varovanje z vrvjo; tekmuje se na pogled in rdečo 
piko) 
C. hitrostnem plezanju (tu se meri čas plezanja v neki smeri) 

Netekmovalne discipline v športnem plezanju 

Pojem netekmovalne discipline pomeni pri športnem plezanju discipline, ki so 
vsekakor tekmovalne, vendar ne poznajo organiziranih tekmovanj. V ta sklop sodijo vzponi v 
kopni skali. Tu se odvija tekmovanje v plezanju predvsem na pogled, z rdečo piko (glej 
Načini vzponov).  

Tu se pojavlja nekaj dilem: 
1. vprašanje subjektivnosti ocen 
2. ali je lahko prvi sistem vpet 
3. ali je dovoljeno nekatere sisteme izpustiti (jih ne vpeti) ali podaljšati  
4. ali je pri vzponu na pogled predhodno dovoljeno gledati posnetke ali brati o njem, 

predhodno varovati soplezalca, predhodno se spustiti preko smeri  
5. ali je pri poskusu vzpona na pogled dovoljeno plezalca spodbujati in mu svetovati 
6. ali je dovoljeno prijeti sidrišče preden ga vpnemo 
7. ali je dovoljeno na vstopu postavljati klade itd. 

 
Poleg teh oblik poznamo tudi prikrito tekmovanje v solo plezanju (brez varoval). 

Kategorizacija plezalcev 

Pogoji za kategorizacijo za državni in mednarodni razred. 

4.3.Količinska priprava: 
 predavanje (1 uro) 

5. Osnove plezanja v daljših športno plezalnih smereh in v delno zavarovanih 
smereh 

5.1.Namen:  
 usposobiti pripravnika za samostojno prosto plezanje v dolgih športnih smereh 
 usposobiti pripravnika za plezanje in nameščanje varoval v delno zavarovanih smereh, ki 

ne zahtevajo alpinističnega znanja 
 pripraviti pripravnika za samoreševanje in reševanje padlega soplezalca 
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5.2.Snovna priprava: 

Gibanje naveze 

Navezo sestavljajo dva (trije) plezalci. V navezi vedno pleza le eden, medtem ko drugi 
varuje. Poznamo:  

naveze enakovrednih plezalcev (plezalca plezata izmenjaje vsak en raztežaj) 
naveze neenakovrednih plezalcev (eden pleza ves čas kot prvi) 
 
Povelja med vzponom so kratka in jasna (poprejšnji dogovor med plezalcema). 

Plezalca se sporazumevata tudi brez besed s potegi vrvi (odvisno od dogovora). 

Varovanje in izdelava varovališča 

Varovališče je stojišče (ali tudi ne), kjer imamo na sidrišču v dosegu rok zabite kline 
(svedrovce). Ko pridemo do varovališča, najprej poskrbimo za samovarovanje (z bičevim 
vozlom), nato izdelamo sidrišče. V steni je najprimernejše varovanje s polbičevim vozlom. Z 
grigrijem in osmico v steni ne varujemo. Osmica je primerna za varovanje pri (Arnejšek, 
1996) 

faktor padca (dolžina padca/ dolžino vrvi) ≤ 1 
Oprema v nezavarovanih in delno zavarovanih smereh 

Športni plezalec je usposobljen tudi za plezanje delno zavarovanih skalnih smeri. Zato 
mora poznati uporabo zatičev, metuljev, klinov in različnih stenskih oblik. 

Zatiči: ponudba različnih zatičev (velikosti, modelov), uporabnost in namen, 
nameščanje v razčlembe, iztikanje    

Metulji: ponudba, cene, uporaba, pravilno nameščanje, iztikanje  
Klini: tipi, izbira razpoke, zabijanje (zven), izbijanje, varovanje na stare kline… 
 
Pri plezanju v dolgih smereh mora imeti plezalec poleg ostale opreme še čelado, tri 

vponke z matico, najlonski trak za varovališče, dve pomožni vrvici ( ena dolžine 4 do 6 
metrov, druga 2 metra), če imamo kline rabimo tudi kladivo. 

Reševanje padlega soplezalca 

Postopek reševanja padlega soplezalca izvajamo običajno takrat, ko je soplezalec tako 
poškodovan, da si sam ne more pomagati pri svojem reševanju. 

5.3.Količinska priprava 
 predavanje o gibanju naveze, varovanju in predstavitev varoval (1 do 2 uri) 
 2 praktični vaji  postavljanjem varovališč enakovredne in neenakovredne naveze (v 

telovadnici, v naravi) 
 praktične vaje reševanje padlega (tri do pet vaj) 
 praktična vaja v plezališču - zatikanje zatičev in metuljev, zabijanje klinov, uporaba 

skalnih oblik in dreves 
 pripravniki naj splezajo najmanj tri dolge smeri z inštruktorji, tudi kot prvi v navezi 

5.4.Metodična priprava: 
 Postavljanje varovališč 

1. demonstracija na nizkem balvanu ali na letveniku 
2. ponavljanje (praktična izvedba pripravnikov) 
3. postavljanje varovališč v smeri 
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 Zatikanje metuljev in zatičev 
1. demonstracija in razlaga 
2. ponavljanje in iskanje primernih skalnih tvorb 
3. nameščanje varoval med plezanjem (pripravnik pleza z dvema vrvema, z eno je 

varovan od zgoraj, v drugo pa namešča varovanja) 
4. preizkus varovanj s padcem - varovan je z dvema vrvema, kot prej 
5. plezanje lažjih smeri v vodstvu z nameščanjem varovanj 

 Reševanje padlega 
1. ponovitev in učenje potrebnih vozlov 
2. demonstracija reševanja na balvanu ali letveniku 
3. praktično ponavljanje reševanja padlega (2 do 3 ure), poleg tega ponavljajo in 

utrjujejo samoreševanje in spuščanje z vrvjo  

6. Trening športnega plezalca  

6.1.Namen: 
pridobivanje osnovnih informacij o treniranju 

6.2.Snovna priprava: 

Lastnosti in sposobnosti športnih plezalcev 

Morfološke značilnosti: 
− višina ( povprečna višina ) 
− teža ( čim manjša, čim manj maščobnega tkiva ) 
Motorične značilnosti: 
− moč  je sposobnost premagovanja zunanjih sil (potrebne so statična, repetitivna 

in eksplozivna moč; topološko najpomembnejša je moč upogibalk prstov in rok in moč 
zgornjega dela trupa; pri plezanju se srečujemo z izrazi maksimalna moč, vzdržljivost v moči 
in vzdržljivost) 

− gibljivost  je sposobnost izvajanja gibov z veliko amplitudo (posebej v 
kolčnem in ramenskem sklepu) 

− koordinacija je sposobnost prepoznavanja in reševanja motoričnih problemov 
(pri plezanju jo obravnavamo kot tehniko) 

− ravnotežje in preciznost 

Ogrevanje 

Ogrevanje, če je smiselno sestavljeno ima naslednje prednosti: 
 izognitev poškodbam mišic, sklepov in vezi 
 izboljšanje sposobnosti (gibljivost, vzdržljivost, maksimalna moč) 
 izboljšuje koordinacijo in gibljivost 
 poveča psihično pripravo 

 
Potrebno je tudi pri plezanju v skali. Za ogrevanje naj bi porabili 15 do 20 minut. 

Ogrevanje pa delimo na: 
− vzpodbuditev krvožilne dejavnosti in dihanja (tek, hoja do plezališča, športne 

igre, kolebnica) 
− gimnastične in raztezne vaje (statične in dinamične vaje za celo telo, poudarek 

na zgornjem delu trupa, rokah, prstih na rokah) 
− začnemo s plezanjem lahkih, ne preveč previsnih smeri z velikimi oprimki 
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Trening 

S treningom želimo povzročiti takšen razvoj plezalčevih psihomotoričnih sposobnosti, 
ki bi mu pri plezanju omogočile najboljše dosežke. Tako pri treningu vplivamo na 
sposobnosti kot so tehnika, taktika, psihološke sposobnosti in seveda psihomotorično 
pripravljenost.  

Na motorične sposobnosti vplivamo z osnovno in pa specialno vadbo. V osnovno 
vadbo sodi aerobna vadba (tek ali druge oblike 2 do 3 krat tedensko, trajanje 30 - 60 minut, 
intenzivnost 60 - 70% maksimalne intenzivnosti, pomembno za regeneracijo) in osnovna 
priprava moči (zgibe, sklece, vadba v fitnesu). K specialni vadbi pa sodi situacijska vadba na 
plezalnih stenah (trening moči, vzdržljivosti v moči in vzdržljivosti) in specialna vadba za 
moč prstov na plezalnih deskah. Na nivoju pripravnikov pa je najpomembnejše samo plezanje 
na naravnih stenah, da si pridobijo izkušnje. 

 
− trening maksimalne moči: 7 do 12 gibov na svoji meji; to so gibi za katere je 

potreben predhoden študij; težavnost na meji sposobnosti 
− trening vzdržljivosti v moči: 15 do 25 gibov; smer preplezamo v nekaj 

poskusih; srednja težavnost 
− trening vzdržljivosti: več kot 30 gibov; smer preplezamo na pogled; lažja 

težavnost 
 
V eni vadbeni enoti treniramo samo eno motorično sposobnost (npr. vzdržljivost). 

Smer večkrat ponovimo, nato si izmislimo novo (preplezamo npr. 
tri smeri in vsako trikrat ponovimo). V odmorih med ponovitvami izvajamo sprostilne 

in raztezne vaje. Trening pa zaključimo z vajami psihofizične umiritve (sproščanje, 
stretching, igre ravnotežja in preciznosti). 

Pri treningu upoštevamo načela postopnosti, cikličnosti, sistematičnosti, 
vsestranskosti, enotnosti osnovne in vsestranske priprave. Postaviti si moramo cilj glede na 
svoje sposobnosti. 

Za izboljšanje gibljivosti v posebni vadbeni enoti izvajamo vaje za razvoj gibljivosti. 
Tu lahko uporabljamo metodo dinamičnega in statičnega raztezanja. Največji učinek daje 
vadba 2 do  3 x dnevno in sicer stretching v različnih položajih  3 ponovitve po 30 sekund.  

Ciklizacija 

Ciklizacija je razvrščanje vadbenih količin v takšno zaporedje, ki omogoča 
najizrazitejše vadbene učinke.  

Ena vadbena enota (trening)  vsebuje fazo napora (katabolno fazo) in fazo odmora 
(anabolno fazo).  Katabolna faza vsebuje uvodni  (ogrevanje) in glavni del vadbene enote. 
Anabolna faza vsebuje sklepni del, ki je namenjen umiritvi (iztek, stretching, sprostilne vaje, 
masaža...) in odmor, ki traja do naslednje vadbene enote. 

Mikrocikel je obdobje, ki traja tri do sedem dni. Znotraj enega mikrocikla 
uporabljamo različno vadbo. Mikrocikel ponavljamo tri do šest tednov (mezocikel). Primer 
tridnevnega mikrocikla plezalca: 

1. dan: maksimalna moč 
2. dan: vzdržljivost 
3. dan: odmor 
Glede na spreminjanje vadbenih količin je mogoče doseči različne učinke v enem 

mezociklu. Vadba, katere cilj je povečanje vzdržljivosti, bo uspešnejša, če bo obsežna in manj 
intenzivna itd. 
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Nemotorična sredstva priprave 

Tudi režim življenja je pomemben za napredovanje v športu. To pomeni način 
prehrane, zadosten počitek in spanec, izogibanje se alkoholu in kajenju... 

Poleg tega je pri treningu pomembno pravilno nadomeščanje tekočin in mineralov. 

Umetne stene - skalne stene 

Kljub dopolnjevanju in podobnosti obstajajo določene razlike med obema podlagama 
pri plezanju: 

− Razlike v tehniki: 
a) Delo nog ( več možnosti, stopanje na trenje ) 
b) Delo rok ( raznovrstni oprimki, prijemanje na trenje ) 
c) Postavitve telesa ( več možnosti ) 
− Motorične sposobnosti:  
Potrebne so iste motorične sposobnosti, le da so razlike v deležu posamezne motorične 

sposobnosti ( npr. umetna stena zahteva večjo moč prstov, ki jo lahko na skali kompenziramo 
z dobro koordinacijo ). 

− Psihične lastnosti:  
Strah. 
 
Za plezanje v skali so zelo pomembne izkušnje. Da bi plezalec znal pravilno in 

učinkovito reagirati v vsaki situaciji, mora pri vadbi izbirati čim več različnih zvrsti plezalnih 
smeri. 

6.3.Količinska priprava: 
 predavanje o treningu (1 do 2 uri) 
 demonstracija stretchinga  (1 ura) 
 praktična izvedba treninga (3 ure) 

7. Tipične poškodbe 

7.1.Namen: 
 preventiva pred poškodbami 
 poznavanje poškodb 
 prva pomoč 

7.2.Snovna priprava: 

Preventiva pred poškodbami 

Zelo pomembno vlogo pri preprečevanju poškodb imata vadba gibljivosti in razvoj 
sekundarne muskulature.  

Bistven del vsakega vadbenega procesa je tudi vadba za povečanje gibljivosti, ki 
učinkuje na biološke dejavnike, zmanjšuje mišično napetost, lajša bolečine v mišicah in 
psihofizično sprošča. Program vadbe za povečanje gibljivosti je opredeljen kot načrtovan, 
premišljen in reden sistem vaj, ki postopoma poveča amplitudo gibov v sklepu.  

Poleg tega v uvodno pripravljalnem in zaključnem delu vadbene enote vključujemo 
sistem razteznih in sprostilnih vaj. 

Razvoj sekundarne muskulature je pomemben, da ne pride do strukturnega 
neravnovesja. Mesta pojava okvare so: prsti in zapestni sklep, komolčni sklep, ramenski 
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obroč, ledveni del hrbtenice in medenični obroč in kolenski sklep. 
Tipične poškodbe športnih plezalcev 

Paziti moramo na pravilen prijem tečajnikov, ki se naj naučijo uporabljati predvsem 
odprt prijem. S tem bomo zmanjšali možnost poškodbe krožne ovojnice. 

Več o poškodbah v seminarju Martine Čufar iz januarja 1999. 
Prva pomoč 

1. Neposredne nevarnosti za življenje (prenehanje dihanja in zastoj srca, huda 
krvavitev, razvoj šoka, nezavest, zastrupitev) 

2. improviziran transport ponesrečenca (z vrvjo in podobno) 
3. namestitev poškodovanca in ukrepi pri različnih poškodbah 
4. opazovanje dihanja in bitja srca 
5. oživljanje 
6. zaustavitev krvavitve 
7. šok 
8. oskrba ran in zlomov 

7.3.Količinska priprava: 
 predavanje preventiva poškodb  in tipične poškodbe (1 ura) 
 prva pomoč - praktično in teoretično (najmanj 4 ure) 

8. Zgodovina športnega plezanja 

8.1.Namen: 
 spoznavanje pomembnejših mejnikov v športnem plezanju 
 seznaniti se z organizacijo športnega plezanja 

8.2.Snovna priprava: 

Izvori športnega plezanja 

Plezanje se je začelo razvijati na več različnih mestih neodvisno drug od drugega: 
 alpinizem 
 plezanje v peščenjakih (Češka, NDR) 
 Fontainebleau - balvanski center v pariškem mestnem parku 
 Anglija 
 severna Amerika (razvilo se je pod vplivom emigrantov iz vzhodne Nemčije in  

hipijevstva) 
 tekmovanja v plezanju v SZ 

Moderna doba športnega plezanja 

Športno plezanje se je začelo v drugi polovici sedemdesetih let. Približno hkrati se je 
razvilo v ZDA in zahodni Evropi. V ZDA so v prvih letih plezali predvsem z sprotnim 
nameščanjem varoval. Tako je leta 1979 Toni Yaniro preplezal znamenito smer Grand 
Illusion z oceno 5.13.c. To je bila takrat najtežja smer na svetu. V Evropi lahko za očeta 
športnega plezanja imenujemo Kurta Alberta, ki je izmislil oznako rdečo piko. V osemdesetih 
letih so začeli z opremljanjem smeri s svedrovci. S tem so postajale smeri vedno bolj varne in 
težje. Meje so pomikali navzgor Ben Moon (Hublle prva 8c+), Wolfgang Guellich (Action 
Direct - 9a), v zadnjem času pa plezalca Alex Huber (Om 9a) in Cris Sharma.   
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Športno plezanje pri nas  

Leta 1978 sta idejo o prostem  plezanju v Slovenijo prinesla Iztok Tomazin in Borut 
Bergant, ki sta bila na izmenjavi alpinistov v ZDA. V začetku osemdesetih so se tako začele 
prosto ponavljati prej tehnične smeri. V letih  1986 in 1987 so začela nastajati prva prava 
plezališča (Črni kal, Dolžanova soteska). Razvoj pa je kronal nastanek najtežje smeri pri nas 
Za staro kolo in majhnega psa, ki jo je splezal Tadej Slabe leta 1992. 

Zgodovina tekmovanj 

leta 1985 - prvo mednarodno tekmovanje v Italiji 
leta 1987 - prvo mednarodno dvoransko prvenstvo 
leta 1988 - začetek tekmovanj za svetovni pokal 
 
leta 1985 - prvo državno prvenstvo v Paklenici 
po letu 1993 se je začelo intenzivno delo z mladimi v nekaterih klubih 

Organizacija športnega plezanja  

Športno plezanje spada pod okvir Planinske zveza Slovenije. V ta namen deluje pri 
PZS komisija za športno plezanje (KŠP). PZS je članica UIAA (Mednarodne zveze 
alpinističnih združenj). V okviru te pa je za plezanje odgovoren ICCC (Mednarodni svet za 
tekmovalno plezanje). 

8.3.Količinska priprava: 
Predavanje o zgodovini in organizaciji (1 uro) 
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c) Predmetnik nadaljevalne šole športnega plezanja  

Predmet Število ur 
1.ŠPORTNA TEHNIKA IN TAKTIKA 15 
razlaga terminov  
zakonitosti učenja (Metodično učenje)  
sile pri plezanju  
vodila pri izbiri plezalne prvine   
vaje za izboljšanje tehnike plezanja  
taktika   
2.ETIČNI KODEKS 1 
etični kodeks  
problematika živali in rastlin v steni  
3.UREDITEV PLEZALIŠČ 10 
smer  
širina smeri  
varianta  
projekt  
nastajanje plezalnih smeri  
ponavljanje plezalnih smeri  
tipi in dolžine smeri  
načini vzponov  
balvansko plezanje  
ocenjevalne lestvice  
4.TEKMOVANJA 1 
opredelitev plezanja kot discipline  
tekmovalne in netekmovalne discipline  
kategorizacija  
5.DALJŠE SMERI 10 do 20 (+min. 3 dolge smeri) 
gibanje naveze  
varovanje pri enakovredni in neenakovredni 
navezi 

 
 

izdelava sidrišč  
oprema v delno zavarovanih smereh  
nameščanje varovanj  
reševanje padlega soplezalca  
6.TRENING 5 do 6 
lasnosti in sposobnosti  
ogrevanje  
trening  
ciklizacija  
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nemotorična sredstva priprave  
umetne in naravne stene  
stretching  
7.POŠKODBE ŠPORTNIH PLEZALCEV 5 
preventiva  
tipične poškodbe  
prva pomoč  
8.ZGODOVINA ŠPORTNEGA PLEZANJA 1 
izvori športnega plezanja  
moderna doba  
športno plezanje pri nas  
zgodovina tekmovanj v šp. plezanju  
organizacija  
 

Pri količinski pripravi sem upošteval minimalno število ur (skupaj 48 do 60 ur plus 
minimalno tri preplezane dolge smeri). Poleg tega naj bi pripravniki individualno plezali s 
športnimi plezalci in inštruktorji in tako preplezali vsaj 20 smeri. Naloga društva je, da 
spodbuja in zagotavlja možnosti za takšno udejstvovanje. 

Šola športnega plezanja naj bi se odvijala v obliki dveh srečanj tedensko (enkrat 
predavanje, enkrat vaje). K temu je potrebno dodati izlete v plezališča ob vikendih. 
Minimalno trajanje nadaljevalne šole je polovico šolskega leta ali celo več. 
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d) Evidenčni karton tečajnika 

Ime in Priimek tečajnika: _______________________________ 
Letnik: __________ 
 

VSEBINA T/P γ ZAHTEVA ZNANJE (opisno) 
TEHNIKA IN 
TAKTIKA 

razumevanje terminov, 
zakonitosti učenja, sil, 
poznavanje prvin … 

 

nove prvine 
 

pravilna izvedba  

vaje za izboljšanje 
tehnike 

izvajanje vaj  

taktična priprava 
 

uporaba  

plezanje v naravi (2 
dni ) – Osp 

učenje in izpopolnjevanje tehnike 
in taktike plezanja in varovanja 

 

ETIČNI KODEKS 
 

poznavanje kodeksa  

UREDITEV 
PLEZALIŠČ 

razumevanje pojmov, poznavanje 
načinov vzponov in lestvic 

 

TEKMOVANJA 
 

poznavanje osnov  

DOLGE SMERI: 
gibanje naveze, 
varovanje , varovala 

  

varovanje pri 
enakovredni in 
neenakovredni navezi 

znanje postavljanja varovališč  

reševanje padlega 
 

znanje izvedbe reševanja padlega 
z enojnim in dvojnim 
škripčevjem 

 

nameščanje varovanj 
 

varno nameščanje varoval pri 
plezanju lažjih smeri 

 

TRENING 
 

poznavanje osnov športne 
priprave 

 

streching 
 

uporaba nekaterih vaj pri 
treningu 

 

trening 
 

samostojna izvedba treninga  

TIPIČNE 
POŠKODBE 

praktična uporaba preventivnih 
ukrepov 

 

prva pomoč osnove prve pomoči  

ZGODOVINA 
 

osnove zgodovine in organizacije  

T/P – teorija/praksa γ - prisotnost  
 

Pri teoretičnih veščinah preverjamo plezalce s testi iz vsakega predmeta posebej. Torej npr. 
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izvedemo predavanje o ureditvi plezališč, pred naslednjim predavanjem pa preverjamo znanje 
o ureditvi plezališč (ustno ali s kratkim testom). Praktična znanja preverjamo sproti z 
opazovanjem tečajnika ali izvajamo izpite (npr. test reševanje padlega). Poleg tega mora vsak 
pripravnik preplezati 20 kratkih in tri dolge smeri (inštruktor izpolni poročilo o vzponu). 
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e) Nadaljevalni tečaj – tečajnikovo poročilo o vzponu 

Izpolni inštruktor … 
 
Namen vzponov je praktična vaja v naravnem okolju, po kateri tečajnik utrjuje že pridobljeno 

znanja in se uči novosti. Težavnost (ocena) vzpona naj bo vsaj IV po UIAA lestvici – prosto, drugače 
je nepomembna. tečajnikovo plezanje v vodstvu ni pogoj, je pa vsaj v nekaj vzponih zaželeno… 
Tečajnik mora preplezati 20 kratkih in najmanj 3 več raztežajev dolgih smeri v sklopu nadaljevalnega 
tečaja.  

 
Tečajnik:___________________________________________________________________ 

 
Inštruktor (vodja naveze):_____________________________________________________ 

 
Kraj, plezališče:____________________________ Datum: __________________________ 

 
št. ime smeri ocena višina št. razt. tečajnik: RP, NP, top rope 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Vtis o tečajnikovem znanju in razumevanju: 
Obkroži: 
 

1. Pokazano je zelo slabo predhodno znanje. Tečajnik ne razume osnov. 
2. Predhodno znanje je dobro, vendar ga ne zna uporabiti v praksi. 
3. Znanje in razumevanje sta zadovoljiva, potrebno pa bo še nekaj vaje. 
4. Znanje in razumevanje sta dobra. Tečajnik se hitro uči in je po mojem mnenju 

sposoben varnega plezanja v plezališčih z do pol raztežaja dolgimi smermi.. 
5. Znanje in razumevanje sta zelo dobra. Po mojem mnenju bi tečajnik lahko sam vodil 

navezo v dolgi športni smeri. 
 

Opombe: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
________________                ______________________                  ____________________ 
Podpis tečajnika                      Podpis inštruktorja                               Podpis vodje tečaja 
 



 20

f) Zaključek  

Za izvedbo šole športnega plezanja je 20 ur, kolikor predvideva Pravilnik o vzgoji in 
izobraževanju na področju športnega plezanja, vsekakor premalo.  

Športni plezalec naj bi bil po izpitu usposobljen za samostojno plezanje tudi v delno 
zavarovanih skalnih smereh , dolgih tudi po več raztežajev, tega pa vsekakor ni možno naučiti 
v 20 urah. 
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 Česen T.: Pravilnik o vzgoji in izobraževanju na področju športnega plezanja.- Ljubljana: 
PZS, KŠP, 1997  

 Čufar M., Preventive pred poškodbami in okvarami (seminarska naloga).-Fakulteta za 
šport, 1999 

 Guček V.: Etični kodeks športnih plezalcev  
 Guček V.: Specialna tehnika in taktika (gradivo za trenerski seminar).-Trbovlje,1999 
 Hofmann M., Schrank S.: Sportklettern.- Germering: Odyssee-Alpinverlag, 1990 
 Kokalj A.: Razvoj prostega in športnega plezanja.- Ljubljana: Fakulteta za šport, 1990 
 Rant T.: Nespecifična in preventivna vadbena sredstva v procesu vadbe športnih plezalcev 

(seminarska naloga).- Fakulteta za šport, 1999 
 Sanin A., Messner K., Scherer R.: Upogibanje in iztegovanje prstov.-Alpinistični razgledi 

58 (1996): 252-254 
 Simonič A.: Ko se ti plastika zagrauža.- Grif 11 (april 1997): 32-33 
 Simonič A.: Didaktika športnega plezanja v osnovni šoli.- Ljubljana: Fakulteta za šport, 

1998 
 Ulaga M.: Osnovni napotki za treniranje športnih plezalcev (seminarska naloga).- 

Ljubljana: Fakulteta za šport, 1994 
 Ušaj A.: Kratek pregled osnov športnega treniranja.- Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut 

za šport, 1996 
 zbral in uredil Bele J.: Priročnik za alpinistične inštruktorje.-Ljubljana:PZS,KA, 1991 
 zbral in uredil Golnar T.: Alpinistična šola.- Ljubljana: PZS;1996 
 zapiski s predavanj Leskovšek B.: Športno plezanje.- Ljubljana: Fakulteta za šport, 1998 
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