
- OSP -
Plezalni tabor

10.—12. junij 2022

Okvirni program

Petek (10. junij)

- 08:00* zbor pred OŠ Radovljica in odhod proti Ospu
- plezanje v plezališču
- večerja
- namestitev po sobah
- spoznavni večer
- spanje

V petek plezalci sami poskrbijo za kosilo/malico.

Sobota (11. junij)

- bujenje
- telovadba
- zajtrk
- plezanje v plezališču
- razne igre (družabne, slackline …)
- večerja ob tabornem ognju
- spanje

Nedelja (12. junij)

- bujenje
- telovadba
- zajtrk
- plezanje v plezališču
- pospravljanje
- odhod domov (točno uro bomo sporočili)

* Točna ura bo znana dan pred odhodom.
Če potrebujete opravičilo, sporočite trenerju.

Potrebna oprema

— plezalna oprema (plezalke, plezalni pas, torbica z 
   magnezijem, čelada – lahko tudi kolesarska 
   oblačila za plezanje)
— pribor za osebno higieno + brisača
— bidoni za vodo (skupen volumen min. 2 l)
— sredstvo za zaščito proti klopom
— krema za sončenje
— rezervna oblačila
— primerna obutev za telovadbo 
— spalna vreča 
— zdravstvena izkaznica
— osebni dokument
— družabne igre

V enem nahrbtniku naj bo le plezalna oprema. 
Ostale stvari pa v drugem nahrbtniku oz. potovalni 
torbi.

Iz dosedanjih izkušenj opažamo, da otroci na tabore 
prinašajo preveč sladkarij. Prosimo, da starši to 
omejite na minimum!

V primeru odpovedi prijave vam zneska ne 
zaračunamo ob predložitvi zdravniškega potrdila. V 
kolikor se prijava prekliče iz drugih razlogov, znesek 
zaračunamo.

V kolikor bi tabor zaradi opravičljivih razlogov od-
padel, bomo prijavljene o tem pravočasno obvestili.

Število prijav je omejeno!



Plezanje

Markantna polkrožna previsna stena je zaščitni znak 
ene izmed najstarejših vasic na slovenskem. Zaradi 
ugodnega primorskeg podnebja, ki omogoča plezan-
je v vseh letnih časih, ter velikega nabora raznolikih 
smeri vseh težavnosti (229, od 3 do 9a), se lahko 
Osp postavi v sam vrh slovenske plezalne ponudbe.
 
V Mišji peči oziroma »Miški«, kot je ljubkovalno zna-
na med plezalci, so skoncentrirane najtežje smeri 
v Sloveniji. Na splošno lahko rečemo, da je Miška 
eno naših najbolj obremenjenih in obiskanih plezal-
išč - tudi v evropskem merilu. Vsebuje 192 smeri s 
težavnostjo od 4a do 9a+.

Nad majhno srednjeveško gručasto vasico Črni Kal 
se razprostira naše drugo največje plezališče. Pre-
more skupno 275 sodobno opremljenih smeri (od 4a 
do 8a), ki potekajo večinoma po sivih apnenčastih 
ploščah in rahlo previsni rumenkasti pečini. 

Prijave

Prijavnica za tabor se nahaja na spletni strani:

https://spo-radovljica.si/tabor-prijavnica

Informacije

Ker je plezanje v skali najboljša osnova za dobrega 
plezalca, bomo tudi letos  organizirali plezalni tabor 
za člane Športno plezalnega odseka Radovljica. 
Tokratna destinacija je Osp. Tabor je namenjen 
članom skupin:
 
— tekmovalci B 
— pripravljalci A
— tekmovalci C in rekreativci A, ki tekmujejo na DP

Namen tabora je spoznavanje in razvijanje razno-
likega športnega plezanja v naravi ter športno 
navdahnjeno druženje.

Kontakt: 
Luka Štefan, 041 480 977 
luka.stefan@gmail.com

Jure Primc, 030 614 107 
jureprimc55@gmail.com

Cena

Cena tabora znaša 85 € in vključuje:

— spanje v apartmajih
— hrano (zajtrk, malica in večerja) 
— prevoz
— vodeno plezanje
— 24-urno varstvo

Znesek bo zaračunan na položnici.
Prijave do 15. 5. 2022!

(povzeto po slotrips.si)

(vir: plezanje.net)


