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1. Uvod

 V svetu segajo začetki športnega plezanja v sredino 70-ih let, k nam pa sta leta 1978 idejo
prostega ponavljanja tehničnih smeri iz Amerike prinesla Iztok Tomazin in Borut Bergant. Nekaj
časa je trajalo, da se je le-ta razživela, tako da za začetke športnega plezanja pri nas lahko
štejemo začetke 80-ih let. Leta 1982 je bilo v Paklenici mednarodno srečanje, ki sta se ga od
slovenskih plezalcev udeležila Lidija Painkiher in Franček Knez. To je bila, po mnenju Lidije
Painkiher prelomnica v prostem plezanju pri nas, saj se je potem začelo širiti tudi v naših stenah.
Takrat so začeli prosto ponavljati težje smeri v Julijcih, Kamniških Alpah, Paklenici, Dolžanovi
soteski, Ospu, Črnem
Kalu…. Idejo prostega plezanja so uresničevali tako v daljših alpinističnih smereh kot tudi v
krajših, bolj športnih.

Tudi prve športne plezalke so v ta šport “zašle” preko alpinizma: Lidija Painkiher, Ines Božič, Nuša
Romih, Marija Štremfelj, Jelka Tajnik (Kranjc), Ela Leskovšek… Do leta 85 so premagovale smeri
pete in šeste stopnje, izjema je bila le Lidija Painkiher, ki je leta 1983 odpotovala v Ameriko in tam
že leta 1984 plezala smeri do 5. 12 (7a), torej je bila korak pred vsemi našimi, a vseeno daleč za
najboljšimi ženskami na svetu. Lynn Hill je že leta 1978 preplezala 7a, 1982 7c, leta 1984 pa 7c+
(Vandals).

Toda v naslednjih letih so Slovenke vse bolj dvigovale težavnostno stopnjo in se počasi, a
vztrajno, približevale najboljšim na svetu. Plezalke so se tudi vse bolj specializirale in se posvetile
le športnemu plezanju: Nuša Romih, Damjana Klemenčič (Hudolin), Metka Lukančič, Simona
Škarja… Dosežki so bili boljši in boljši, težavnostna stopnja smeri se je hitro dvigovala in leta 1997
se je naš najboljši dosežek (Martina Čufar: Kaj ti je deklica? 8b+) izenačil s tistim v svetu, ki ga je
Lynn Hill dosegla že leta 1990 in se osem let ni spremenil. Letos pa je Španki Josune Bereciartu
končno uspelo dvigniti mejo ženskega plezanja višje, na 8c ( Honky Tonky).

Zaradi mladosti športa je seveda normalno, da je bil napredek v začetku hitrejši. Toda bolj ko se je
človek približeval mejam svojih sposobnosti, počasneje in v manjših korakih je šel razvoj navzgor.
Za napredek je bilo potrebno vlagati vedno več truda, znanja in časa. Kar se je še nedolgo zdelo
nemogoče, je sedaj normalno. Kdo si je ob nastanku prve 8b+ (1985: Wolfgang Guellich: Punks in
the gym – Avstralija) mislil, da bo ta težavnostna stopnja čez deset let nekaj več pomenila le še pri
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ženskah, oziroma celo, da bo takšno težavnost kdo preplezal na pogled (Elie Chevieux, Garth
Miller)? Plezalcev in plezalk je vedno več, začenjajo vse mlajši, trening je vedno bolj izpopolnjen,
v športu sodelujejo tudi strokovnjaki z drugih področij (prehrana, psihologija…). Baza je dovolj
široka, da nekdo prestopi naslednjo stopnico, oziroma višjo stopnjo. Prej ali slej mu bodo sledili
drugi.

2. Pregled prelomnih in ostalih pomembnih slovenskih ženskih vzponov od leta 1986 do
1998

 

Tabela 1 : Najpomembnejši slovenski ženski vzponi

OCENA
SMER PLEZALIŠČE DATUM PLEZALKA

6c+ Santana Paklenica 5. 86 Simona Škarja
   

8. 87 Maja Krajnik
   

88 Jelka Tajnik
 

Jonatan 
Livingstone

Osp 21.1. 88 Nuša Romih

   
5. 88 Metka Lukančič

   
5. 88 Marija Štremfelj

7a+ Mozartove 
kroglice

Dolžanova soteska 17. 5. 88 Nuša Romih

   
11. 6. 88 Petra Vencelj

   
18. 6. 88 Jelka Tajnik

 
Tri srca Dolžanova soteska 10. 8. 88 Petra Vencelj

   
27. 8. 88 Jelka Tajnik

   
11. 5. 89 Metka Lukančič

7a+/b Almost 
nothing

Smith rock 9. 88 Petra Vencelj

 
Solea Dolžanova soteska 27. 3. 89 Nuša Romih

7b Wats Tots Smith rock 6. 89 Nuša Romih
   

12. 89 Petra Vencelj

7b+ Paris - Dakar Osp 20. 5. 89 Jelka Tajnik
   

11. 89 Metka Lukančič
   

12. 89 Miranda Ortar



Fakulteta za šport http://193.2.108.10/bojan/seminar/sns1.htm

3 of 10 13/12/2008 09:49

 
Majhni, ostri, zli Paklenica 7. 89 Damjana Hudolin

 
Bogovi so padli 
na glavo

Dolžanova soteska 9. 89 Perta Vencelj

   
11. 89 Metka Lukančič

   
5. 90 Marija Štremfelj

 
Majolka Bohinj 9. 89 Miranda Ortar

 
Energy crisis Smith rock 12. 89 Petra Vencelj

 
Možganski mrk Vipava 7. 90 Miranda Ortar

7b+/c Poročna noč Osp 10. 90 Metka Lukančič

7c Brezmadežna Pod Sušo 9. 9. 90 Damjana Hudolin
 

Črne čipke Vip. Bela 14. 9. 90 Mojca Oblak
   

91 Miranda Ortar

7c Črno beli blues Kotečnik 4. 92 Metka Lukančič

7c/ c+ Preobrazba Mišja peč 91 Miranda Ortar
 

Adria Boh. Bela 91 Marija Štremfelj
   

19. 9. 93 Martina Čufar

7c+ Fatman Boh. Bela 93 Sabina Savinc
 

Literarni 
nokturno

Boh. Bela 20. 9. 94 Martina Čufar

7c+/ 8a Ekosistem Boh. Bela 92 Nevenka Osredkar

8a Guernica Kotečnik 4. 93 Metka Lukančič
 

Pokraculja Retovje 4. 93 Metka Lukančič
   

29. 7. 95 Sabina Savinc
 

Maša sprave Vip. Bela 5. 7. 94 Miranda Ortar
 

Ekosistem 

( odlomljen 
oprimek )

Boh. Bela 31. 7. 94

29. 7. 95

96

Martina Čufar

Sabina Savinc

Katarina Štremfelj
 

Ženska za
nagrado

Boh. Bela 11. 7. 95 Martina Čufar
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9. 6. 97 Sabina Savinc
 

Blood, sugar... Mišja peč 30. 9. 95 Martina Čufar
 

Toshira Mitira Podpeč 22. 2. 97 Martina Čufar
 

Urbanova Mišja peč 6. 3. 97 Martina Čufar
 

Corto Mišja peč 20. 9. 97 Sabina Savinc
   

19. 3. 98 Martina Čufar
 

Chiquita(1.del) Mišja peč 31.10.98 Sabina Savinc

8a/ a+ Brdavs Retovje 4. 93 Metka Lukančič
   

18. 6. 96 Martina Čufar
   

23. 5. 97 Sabina Savinc

8a+ Sonce v očeh Mišja peč 6. 93 Metka Lukančič
   

24. 3. 96 Martina Čufar
   

21. 4. 96 Sabina Savinc
   

9. 4. 97 Katarina Štremfelj
 

CSN Kotečnik 6. 93 Metka Lukančič
 

Ritem v zraku Boh. Bela 16. 7. 95 Martina Čufar
 

Čaj ob petih Vip. Bela 29. 8. 98 Miranda Ortar

8a+/ b Love story Boh. Bela 25. 7. 95 Martina Čufar

8b Moški za
naslado

Boh. Bela 31. 7. 96 Martina Čufar

 
Chiquita Mišja peč 20. 3. 97 Martina Čufar

 
Lahko noč,
Irena

Mišja peč 19. 10. 97 Martina Čufar

 
Pikova dama Mišja peč 23. 12. 98 Martina Čufar

8b+ Kaj ti je 
deklica

Mišja peč 29. 5. 97 Martina Čufar

Op.: Od ocene 8a naprej, so zabeležene vse smeri in ponovitve, prej pa samo prve tri. Pri
nekaterih smereh so bile ocene v času nastanka višje. Tu so takšne kot so danes.

3. Najpomembnejši ženski vzponi v svetu



Fakulteta za šport http://193.2.108.10/bojan/seminar/sns1.htm

5 of 10 13/12/2008 09:49

Tabela 2: Najpomembnejši ženski vzponi v svetu

OCENA
SMER PLEZALIŠČE LETO PLEZALKA

7a ? Shawangunks 1978 Lynn Hill

7c ? Shawangunks 1982 Lynn Hill

7c+ Vandals ? 1984 Lynn Hill

8a Samizdat Cimai 2. 1988 Caterine Destivelle

8a+ Chouca Boux 5. 1988 Caterine Destivelle

8b Sortiliege Cimai 21.11. 1988 Isabelle Patissier

8b+ Masse critique Cimai 1. 1990 Lynn Hill

8c Honky Tonky Onate 21. 5. 1998 Josune Bereciartu

  

4. Primerjava dvigovanja kakovosti ženskih dosežkov pri plezanju z rdečo piko med
Slovenijo in svetom

  

 Slika 1: Primerjava najtežjih slovenskih in svetovnih ženskih dosežkov v plezanju z rdečo piko

5. Dejavniki napredka
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5.1. Mladost športa

Ko se je športno plezanje šele začelo uveljavljati, je bil napredek zelo hiter. Zato, da se je
težavnost vzponov dvigovala, je bilo dovolj plezanje čez vikend, za zabavo. Toda, ker človek
vedno teži po izboljšanju svojih dosežkov, je kmalu bolj resno pristopil k tej “zabavi”. Plezanje se
je vse bolj širilo, po plezališčih je svoje moči merilo vse več plezalcev in pojavila se je
tekmovalnost, kdo zmore še več. S prirejanjem tekem se je tekmovalnost in želja po dokazovanju
samega sebe iz plezališč preselila še na umetne stene. Za premagovanje tekmecev ni bilo več
dovolj, da si plezal le čez vikend. K športu je bilo treba pristopiti profesionalno, mu nameniti večino
svojega časa. To je povzročilo, da so plezalci plezali iz leta v leto težje smeri.

5.2. Tekmovanja

Kot sem že zgoraj omenila, so tekme eden najpomembnejših dejavnikov dvigovanja kakovosti
plezanja. Plezalci so začeli bolj resno trenirati in posledica tega so bile preplezane vedno težje
smeri v skali, tako z rdečo piko kot na pogled. Od leta 1985 (1. tekma v Bardonechiji) so dosežki
rasli zelo hitro, najbolj očiten pa je pri ženskah napredek leta 1988, ko je bil organiziran prvi
svetovni pokal. V tem letu so ženske (v svetu) napredovale s 7c+ na 8b. Stopnjo so iz meseca v
mesec dvigovale večne tekmice za prvo mesto na tekmovanjih; Caterine Destivelle, Isabelle
Patissier in Lynn Hill. Takrat so plezalke posvečale enako pozornost tekmam in plezanju težkih
smeri v plezališčih. Tekmovale so v tem, kateri bo prvi uspelo preplezati še težjo smer?

Podobno je bilo tudi v Sloveniji, le na mnogo nižjem nivoju. Leta 1986 je bila prva tekma v
težavnostnem plezanju na Marjanu pri Splitu (prva hitrostna tekma je bila že leto prej v Paklenici),
za prvo pravo tekmovanje pa štejemo državno prvenstvo v Ospu 1988, leta 1989 pa se je začel
državni pokal. S prirejanjem
tekmovanj smo torej sledili svetu. V prvih letih tekmovanj so tudi naša dekleta hitro napredovala.
Od 6c+ leta 1986, na 7b+ leta 89. Toda zakaj so absolutno toliko zaostajale za svetom? Gotovo je
glavni razlog ta, da je športno plezanje k nam prišlo kasneje kot npr. v Francijo pa tudi pogoji za
trening v skali so drugod po Evropi zaradi geografskih razmer boljši kot pri nas.

Ko je Lynn Hill s štirinajstimi leti (1975) začela plezati skupaj z “yosemitskimi hipiji”, pri nas o
prostem oz. športnem plezanju še ni bilo duha in sluha. Zatorej ni čudno, da je leta 1984 že
splezala smer z oceno 7c+ (tabela 2). Pri nas takrat sploh še ni bilo tako težkih smeri. Gledano po
letih plezanja pa je bil napredek naših plezalk hitrejši, a to je bil že drug čas in tega ne moremo 
primerjati. 

V prvih letih svetovnega pokala so bile na vrhu tekmovalnih lestvic in lestvic najboljših vzponov
ista imena (Lynn Hill, Caterine Destivelle, Isabelle Patissier, Robyn Erbesfield, Susi Good). Pri nas
je bilo razen redkih izjem, ki niso prenesle tekmovalnega pritiska (Nuša Romih), isto. Tudi pri
moških je bilo podobno, a ne tako izrazito; vsekakor pa so se vsi zmagovalci tekem lahko pohvalili
z dobrimi vzponi v skali. Domnevamo lahko, da se trening v skali in na umetni steni zelo dobro
dopolnjujeta in omogočata dobre dosežke tako na tekmah kot tudi v plezališčih. Omeniti je treba
tudi vzpone na pogled, ki so pridobili na pomenu predvsem s pojavom tekmovanj, ki razen master
tekmovanj v Arcu in Serre Chevalierju potekajo na pogled. Na ta način imajo ženske preplezane
smeri z oceno 8a+, pri nas pa 7c. V tem, za tekme pomembnejšem načinu plezanja v skali, torej
še precej zaostajajo za najboljšimi.

Vsi udeleženci prvih tekem so svoje plezanje začeli v skali, mnogi celo kot alpinisti, zato so tudi
potem, ko so umetne stene postale vsakdan in nujno potrebne za napredek, ostali zvesti
skalnemu plezanju. V 90-ih letih pa je prišla nova generacija, t.i. “plastičarji”. Umetne stene so
zaradi varnosti in lažje dostopnosti ta šport približale mlajšim, ki so se tako, za razliko od prvih
plezalcev, s plezanjem seznanili na umetnih oprimkih in jim je skala le dobrodošla sprememba
treninga, zabava ali pa celo neznanka. Večina njihovih treningov poteka na previsnih umetnih
stenah, ki zahtevajo bolj agresivno plezanje, glavni namen pa jim je uspeh na tekmah. Tak primer
sta pri dekletih Liv Sansoz in Muriel Sarkany; fizično in psihično sta izredno dobro pripravljeni ter
sta na tekmah brez konkurence, v skali pa nimata kakšnih izrednih dosežkov

(Liv “le” 8b), kar
pa ne pomeni da nista sposobni preplezati 8c. Trening je prilagojen tekmovalnemu koledarju, ki pa
ne dopušča dolgotrajnejšaga študiranja smeri. Plezanje v skali mnogim tekmovalcem predstavlja
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le sprostitev in počitek od napornih treningov na umetnih stenah, zato se tudi ne podajajo v težke
smeri.

Študiranje težkih smeri in tekmovalno plezanje se vedno bolj ločujeta, saj je za prvo treba
nameniti precej časa in specialnega treninga, ki se nanaša na specifične gibe v izbrani smeri, to
pa ni idealen trening za tekmovanja. Več tekmovalcev se navdušuje nad plezanjem na pogled. S
takim načinom pridobiš več motoričnih izkušenj, ki jih s pridom uporabiš v raznih tekmovalnih
situacijah.

Mogoče je prav tekmovalna usmerjenost večine tekmovalk vzrok, da je trajalo kar osem let, da se
je stopnja ženskega plezanja dvignila z 8b+ na 8c. Josune Bereciartu, ki ne slovi kot dobra
tekmovalka, se je v zadnjem času posvetila skalnemu plezanju in ima med vsemi ženskami
splezanih največ smeri z oceno 8b+ , in sicer tri v Španiji (Fettucini, Ultime atome, ena smer brez
imena na Majorci) in dve v ZDA (Soul train in Closing down v Mt. Charelstonu). To je bila dobra
podlaga za smer Honky Tonky 8c. Za napredek v skali je torej poleg treninga na umetni steni
potrebnih čimveč “preplezanih kilometrov” in izkušenj, ki jih pridobiš z leti. Verjetno bo šel trend
razvoja v smer specializacije ali za skalno ali za tekmovalno plezanje. Pri fantih je tako že nekaj
časa, saj so mnogi plezalci znani le po dobrih vzponih v skali, tekmovanj pa se sploh ne
udeležujejo (brata Huber, Wolfgang Guelich, Jerry Moffat…). Razlog za to je lahko tudi v slabem
prenašanju tekmovalnega pritiska. Pri ženskah zaenkrat še ni tako, saj se vse najboljše plezalke
udeležujejo tekmovanj, ki še vedno ostajajo glavna motivacija za trening.

 

5.3. Količina in intenzivnost treninga

Kot sem že omenila, je bilo za hiter napredek na začetku dovolj že to, da si šel nekajkrat na teden
plezat v plezališče, kmalu pa to ni več zadoščalo. Plezalci so iskali različne možnosti za
izboljšanje svojih plezalnih sposobnosti. Sprva so veliko pozornosti namenjali predvsem moči rok
in prstov. Trenirali so na drogovih in plezalnih deskah, z utežmi ali brez. Še večji napredek pa so
zagotovile umetne stene. Tu gre namreč za imitacijo plezanja v naravni skali. Med- in
znotrajmišična koordinacija sta enaki kot pri plezanju v skali, le da je trening na umetnih stenah
bolj intenziven in mogoč tudi v slabem vremenu. Prva umetna stena v Franciji je nastala že
leta1983 (gimnazija v Corbielu), torej mnogo prej kot pri nas oz. v Jugoslaviji (Zagreb 89). Konec
80-ih, pri nas pa v začetku 90-ih so si plezalci po kleteh in podstrešjih začeli graditi male
balvanske stene in te so glavna prizorišča treningov, v zadnjem času pa tudi tekmovanj.

Z izkušnjami so se razvijale vse boljše in izpopolnjene metode treningov za napredek v
maksimalni moči, vzdržljivosti v moči, vzdržljivosti na umetnih stenah. Napredek ni povezan z
večjo količino, temveč predvsem z večjo intenzivnostjo treninga, ter pametno ciklizacijo oz.
izmenjavanjem obremenitve in počitka. Za pridobitev moči je zelo učinkovit trening na ti. campus
board-u ali sistemski steni. Vendar pa je treba vedeti, da je v plezanju pomembna predvsem
tehnika in da šibkejši z dobro tehniko pogosto premaga veliko močnejšega.

Kako pa so trenirale prve naše športne plezalke?

Velik preskok v kvaliteti ženskega plezanja pri nas predstavlja dosežek Nuše Romih, ki je 23. 5.
1988 preplezala Mozartove kroglice, ki so imele v času nastanka celo oceno 7c, potem pa se je
ustalila na 7a+. Težave, ki so jih pred tem splezala naša dekleta, so se namreč ustavile pri 6c+.
Kje je skrivnost njenjega uspeha? Pravi, da je takrat pustila šolo in se tako povsem posvetila
plezanju oz. iskanju sponzorjev za potovanja v tuja plezališča. Plezala je le v skali, saj umetnih
sten še ni bilo, za dodatno moč rok pa je trenirala zgibe in visenje na preprosti plezalni deski. Za
njene plezalne uspehe je verjetno zelo pomembno to, da je plezala skupaj s Srečom
Rehbergerjem, takrat našim najboljšim plezalcem. Udeležila pa se je le dveh tekmovanj, saj je to
po njenem mnenju čisto drugačen napor. Predvsem je tu pomembna psiha, ko je treba čakati v
izolaciji na svoj nastop in potem v pravem trenutku pokazati vse svoje sposobnosti.

Miranda Ortar je svoj največji uspeh dosegla leta 1990, ko je na tekmi svetovnega pokala na
Dunaju zasedla sedmo mesto. V tistem času je plezala bolj malo, saj ji ob študiju ni ostalo veliko
časa. Tudi ona je čez vikend plezala v skali, to pa je kombinirala s plezalno desko. Šele leta 91 je
začela trenirati na umetnih stenah v Novih Jaršah in v Mostu na Soči. To je vplivalo tudi na
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izboljšanje njenih dosežkov v skali. Istega leta je opravila prvo žensko ponovitev Preobrazbe
7c/c+, bila pa
je tudi državna prvakinja, leta 94 je preplezala svojo prvo 8a (Maša sprave) in po daljšem
premoru, leta 98 svojo prvo 8a+ (Čaj ob petih), kar je letošnji drugi najboljši slovenski ženski
vzpon.

Marija Štremfelj je bolj znana kot alpinistka, toda ko se je leta 87 na srečanju alpinistk (RHM) v
Paklenici prvič srečala s športnim plezanjem, je spoznala, da je to dober trening tudi za alpinizem.
Nikoli pa ni trenirala na deski ali drogu, privlačila so jo le plezališča. Tam je lahko združila prijetno
s koristnim, saj so šli zraven lahko tudi otroci, kar v gorah ni bilo mogoče. Leta 89 je dvakrat na
teden plezala tudi na umetni steni na Prešernovi šoli v Kranju (naša prva umetna stena, oz. 8
metrov visok zid z umetnimi oprimki). V tem in naslednjem letu je tudi trikrat zmagala na tekmi za
državni pokal, ter leta 91 preplezala svojo najtežjo smer Adrio 7c/c+

Metka Lukančič, je bila državna prvakinja v letih 92 in 93, ter v teh letih vodilna v skalnem
plezanju. Kot prva Slovenka je splezala smeri z oceno 8a in 8a+, na pogled pa 7c. S plezalnim
športom se je seznanila preko alpinistične šole, toda ko so šli plezat v Črni Kal je spoznala, da ji je
športno plezanje bolj všeč od alpinizma in da je to tisto, kar si želi početi. Še bolj se je navdušila
po obisku Verdona in
začela je plezati vsak vikend. Kmalu je za moč prstov dodatno začela plezati še na škarpi, za moč
rok pa je delala zgibe na drogu. Leta 90 je k treningu pristopila še bolj sistematično, trenirala je na
campus boardu in na plezalni deski (minutni ciklus visenja na malih oprimkih). Leta 91 so v
Trbovljah zgradili prvo pravo plezalno steno v Sloveniji, ki je imela konstrukcijo. To je bila še
dodatna možnost treninga, kmalu za tem pa je že zgradila lastno stenco za trening. Za Metko
lahko rečemo, da je bila prva slovenska plezalka, ki je k treningu pristopila bolj resno in je pri tem
uporabila znanje, ki ga je dobila na Fakulteti za šport. Veliko poudarka je dala predvsem na
trening moči, kar se ji je tudi poznalo, saj še danes velja za najmočnejšo slovensko plezalko. 

5.4. Večje število ljudi, ki se ukvarjajo s plezanjem

Da se s plezanjem ukvarja več ljudi kot pred desetimi leti ni težko ugotoviti. Dovolj je že, če greš
konec tedna v Mišjo peš, center današnjega slovenskega športnega plezanja, kjer moraš v vrsti
čakati skoraj pod vsako izmed 83 -ih smeri. Včasih si v plezališču lahko užival v tišini, kar je danes
redkost.

Večje število plezalcev pa ni bistveno vplivalo na izboljšanje najvišjih dosežkov, saj le te večinoma
dosegajo le tisti, ki se udeležujejo tudi tekmovanj. Število tekmovalcev pa se od prvih tekem pa do
danes celo zmanjšalo. Na prvi tekmi v Ospu 88 je bilo 43 fantov in 18 deklet. Danes je na tekmah
povprečno 30 fantov in le 9 deklet. Tudi podatki o številu izdanih tekmovalnih licenc od leta 94 ne
kažejo povečanja števila tekmovalcev. Veča pa se število športnoplezalnih odsekov, plezalnih
klubov in alpinističnih odsekov, katerih člani se ukvarjajo s športnim plezanjem.

 

Tabela 3: Število izdanih tekmovalnih licenc od leta 1994 do 1998

Leto
Št. tekmovalnih
licenc

1994 226

1995 198

1996 196
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1997 211 (A+B 
licence)

1998 235 (A+B 
licence)

 

Tabela 4: Število odsekov in aktivnih članov, ki so se aktivno ukvarjali s športnim plezanjem od 
leta 1992 do 1997

Leto
Št.
odsekov

Št. aktivnih članov, ki so se
ukvarjali s šp. plezanjem

1992 24 ?

1993 29 ?

1994 30 ?

1995 30 1019 ( 844 M, 175 Ž )

1996 30 933 ( 779 M, 163 Ž )

1997 33 947 ( 722 M, 225 Ž )

 

 5.5. Boljša plezalna oprema

 Eden od dejavnikov napredka je prav gotovo tudi izboljšanje plezalne opreme. Najpomembnejši
prispevek k izboljšanju dosežkov imajo zagotovo izpopolnjeni plezalni čevlji, ki omogočajo bolj
natančno stopanje, različno trda guma pa omogoča najprimernejše trenje v različnih vrstah skale
in umetnih stenah. Zanemariti ne smemo tudi tega, da je oprema, ki jo plezalec med vzponom
nosi s seboj zaradi izboljšave materialov precej lažja kot je bila nekaj let nazaj. Plezalni pasovi in
vrvi so tanjši, vponke lažje…

6. Kaj pa prihodnost?

Sedanje športne plezalke, tiste ki se udeležujejo tekmovanj, so zelo mlade. Pri nas na državnem
prvenstvu so povprečno stare 18 let. So iz generacije, ki je začela s plezanjem na umetnih stenah
in ki v skali plezajo zelo redko. Ostalo je je malo tistih iz starejše generacije, ki redno trenirajo in
so sposobne preplezati deseto stopnjo (Sabina Savinc, Miranda Ortar). Danes, ko je vse
osredotočeno na tekmovanja med plezalkami ni več tiste “klime” ki je bila prisotna konec 80 -ih in
v začetku 90 -ih let, ko so tekmovale med seboj tudi v plezališčih.

Mogoče bodo kasneje le zašle tudi v skalo in prav gotovo bodo težavnostno stopnjo dvignile na
8c. Zaradi dolgoletnega treninga bodo imele boljšo fizično podlago za take težavnosti. Začele so
mlade, v času telesnega razvoja, povprečno bodo zaradi treninga na previsnih umetnih stenah
močnejše, slaba stran je le
v tem , da ne bodo imele izkušenj iz skale in se bodo morale najprej prilagoditi temu specifičnemu
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plezanju, ki zahteva več iznajdljivosti in tehničnega znanja.

Bodo ženske kdaj dohitele moške? V izredno previsnih smereh, kjer prevladuje plezanje na moč,
ali pa tam, kjer so gibi dolgi imajo zelo malo možnosti. Ženske so povprečno manjše in imajo manj
mišične in več maščobne mase kot moški. S treningom se te “pomanjkljivosti” da do neke mere
odpraviti, a se je po naravni poti in s fair playom nemogoče približati moškim. Vendar imajo
ženske tudi prednosti, ki jih s pridom izkoriščajo. To so večja gibljivost, manjši prsti (kar relativno
pomeni večje oprimke) in boljši občutek za gibanje, s katerim v isti smeri porabijo manj moči in
energije kot moški. Vse najtežje smeri, ki so jih preplezale, so vzdržljivostni problemi brez izrazito
težkih detajlov. Tu se lahko kar enakovredno kosajo s fanti, prehitele pa jih verjetno ne bodo
nikoli.

7. Literatura in viri
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