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Slovenski športni plezalci, ki se po svetu merijo z najboljšimi plezalci in pri tem dosegajo odlične rezultate,
se bodo prvi decembrski konec tedna potegovali še za zadnje točke v seštevku tekem državnega
prvenstva. Od petka, 2. 12. 2016, do nedelje, 4. 12. 2016, bo namreč potekal finale državnega prvenstva v
športnem plezanju ali krajše 11. Plezalni dnevi Kranja.
Poleg nedeljskega balvanskega finala, popestrenega z glasbo in svetlobnimi efekti, ki ga bosta otvorila
plesalca na zračni svili Urša Štrukelj in Branko Potočan, nikakor ne zamudite tudi sobotnega večernega
finala v težavnostnem plezanju, pred katerim bo za smeh in sproščanje napetosti poskrbel stand-up komik
Rok Škrlep. Postavljavci smeri bodo letos zagotovo začinili linijo v smeri, saj bo poleg drugih odličnih
plezalk v težavnosti nastopila tudi letošnja zmagovalka skupnega seštevka tekem svetovnega pokala Janja
Garnbret.
Uradni, tekmovalni del bo sicer tako kot že nekaj let potekal v dveh disciplinah (v težavnostnem in
balvanskem plezanju), v katerih se bodo tekmovalci pomerili v petih starostnih kategorijah. Dvorana bo
tako od petka do nedelje brez dvoma vrvela od navdušenja športnikov in njihovih navijačev. Na Plezalnih
dnevih Kranja se vsako leto mešata veselje in smeh, spodbudni vzkliki in kriki napora. Nekaterim tečejo
solze razočaranja, spet drugi kipijo od ponosa, za ene je to čas poraza in za druge čas zmagoslavja. Splezati
čim višje in čim hitreje, spodbujati prijatelje, nabirati izkušnje, se pohvaliti z dosežki, sprejeti poraz in
spletati nova poznanstva: vse to je del tekem športnega plezanja in še posebej zaključnega dejanja
državnega prvenstva.
Tako kot vsako leto tudi letošnji Plezalni dnevi Kranja prinašajo pester spremljevalni program. V nedeljo
popoldne se bo športna dvorana Zlato polje spremenila v kinodvorano. Film Jureta Breceljnika Prečkanje
Islandije nam bo za slabo uro odvrnil misli od športnega plezanja in nas popeljal v čudovito, zasneženo
pokrajino, v kateri bomo spremljali Jeroma Josseranda, ki si je zadal 200 kilometrsko prečkanje Islandije
od severa do juga s kajtom in smučmi v enem samem dnevu. Pridružil se nam bo tudi vodja
postprodukcije in asistent žirije, ki bo z nami podelil nekaj vtisov ob ustvarjanju filma. Naj še omenimo,
da se bodo lahko otroci ves čas prireditve zabavali v otroškem ustvarjalnem kotičku. Poleg tega bo na
ogled tudi skrivnostni svet pajkov in plazilcev, ki nam ga bo približala razstava eksotičnih živali Bioexo. Na
drugi strani dvorane pa se nam bo prek fotoreportaž zanimivih vzponov predstavil član domačega AO
Kranj in slovenske reprezentance v tekmovalnem lednem plezanju, Janez Svoljšak – Hidravlika, ki je
aktualni evropski prvak v lednem plezanju v težavnosti in tudi prvi, ki je Sloveniji priboril
lednoplezalno zmago v težavnosti. Marsikaj zanimivega in uporabnega se bo zagotovo našlo tudi na
stojnicah. V soboto zvečer pa seveda ne smete manjkati na enem in edinem PDK žuru v Mitnici v
centru Kranja s skupino Made in Yugoslavia.
Podrobnejši program in sveže novice si lahko ogledate na naši spletni strani http://pdk.aokranj.com ali na
Facebooku: https://www.facebook.com/PlezalniDneviKranja/. Utrip dogajanja lahko začutite tudi prek
videoposnetka na spodnji povezavi: http://www.youtube.com/watch?v=wnoy0LVmzPI.
Uspeh prireditve je v veliki meri odvisen od prostovoljnega dela članov AO Kranj, seveda pa prireditve na
tako visokem nivoju ne bi mogli izpeljati brez podpore sponzorjev in donatorjev. Lepo vas vabimo k
sodelovanju, da novico skupaj ponesemo med ljudmi, pa tudi da bi dogajanje na tej že uveljavljeni
športni prireditvi z vašo pomočjo prenesli tudi tistim, ki prvi decembrski vikend ne bodo mogli biti z
nami.
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