NAZIVI IN NAPREDOVANJE V ALPINIZMU
Tečajnik
lahko postane vsak, ki se vpiše v Alpinistično šolo in je polnoleten oziroma star vsaj 16 let s pisnim privoljenjem
staršev, in podpiše pristopno izjavo.
Pogoj za pristop k letnemu delu izpita je opravljenih 7 alpinističnih vzponov v kopni skali. Vzponi, krajši od 100 m, se
ne upoštevajo. V zimski del Alpinistične šole se lahko vpiše vsak, ki ima opravljen teoretični in praktični del letnega
izpita.

Mlajši pripravnik
postane vsak tečajnik, ki opravi letni in zimski del Alpinistične šole v okviru lastnega alpinističnega kolektiva ter
praktični in teoretični izpit iz snovi Alpinistične šole. Pogoj za pristop k izpitu je opravljenih 10 alpinističnih
vzponov, od tega morajo biti najmanj 3 zimski vzponi, vsaj eden vzpon v kopni skali mora dosegati IV. težavnostno
stopnjo. Vzponi, krajši od 100 m, se ne upoštevajo. Nabrati mota vsaj 300 m dolžine alpinističnih smeri v gorah, kjer
je varovanje na kline. 300 m se lahko razume kot seštevek več smeri ali le ene (npr. 3x po 100m, 2x 150m, 1x 300m).

Starejši pripravnik
postane vsak mlajši pripravnik, ki opravi v okviru lastnega alpinističnega kolektiva praktični in teoretični izpit iz snovi
Alpinistične šole (ločeno zimski in letni del). Pogoji za pristop k izpitu so naslednji:


udeležba na skupnih akcijah matičnega društva ali alpinističnega odseka,



opravljen ledeniški tečaj ali pristop na vrh višji od 3.500 m,



najmanj 20 vzponov v kopni skali, od tega vsaj 3 vzpone v smereh, dolgih najmanj 500 m, vsaj polovica od
vseh mora biti opravljenih v smereh, ki niso opremljene s svedrovci ter od vseh vsaj 5 vzponov V.
težavnostne stopnje,



vsaj 8 zimskih vzponov, od katerih morajo biti vsaj 4 smeri (ne slapovi!),



vzponi, krajši od 100 m, se ne upoštevajo.

Alpinist
postane vsak starejši pripravnik, ki izpolnjuje pogoje, ki jih vsakoletno razpiše Komisija za alpinizem pri Planinski
zvezi Slovenije (http://ka.pzs.si) ter opravi praktični in teoretični izpit pred komisijo, ki jo imenuje Komisija za
alpinizem.

Alpinistični inštruktor
postane vsak alpinist, ki izpolnjuje naslednje pogoje


vsaj dve leti alpinističnega staža,



želja po vzgojnem delu,



prijava matičnega alpinističnega kolektiva,



opravljen pripravljalni seminar in izpit pred komisijo, ki jo imenuje KA.

