
TEKMOVANJE
v tURNEM
SMUcANJU

12. 

ˇ

TRŽIČ / JAVORNIK
19.2.2017

Državno prvenstvo posamično
Tekma za slovenski pokal

Štartnina 
15 EUR na člana (plačljiva v gotovini ob dvigu štartnih številk). 
(naknadna prijava na dan tekmovanja 20 EUR)

Nagrade
Vsi udeleženci prejmejo majico. 
Najboljši v posameznih kategorijah pa pokale.    
Za vse tekmovalce bo pred razglasitvijo 
rezultatov skupna malica.

Prijave
Milan Meglič
tel. 04 592 40 40
Prijava in informacije:
milan.meglic@siol.net

Prijave sprejemamo do petka 17.2.2017 

Program
08:00    - 09:00 dvig štartnih številk 
 09:30 ŠTART
 14:00 malica
 15:00 razglasitev rezultatov

Dvig štartnih številk na parkirišču ob cesti proti domu pod Storžičem. 
Malica in Razglasitve v Domu Krajanov v Lomu.

Pravila tekmovanja
SLOVENSKI POKAL:
Na tekmi lahko sodelujejo tekmovalci v naslednjih kategorijah:
- Ženske – enotna kategorija (krajša proga)
- Moški mladinci – do rojeni 1.1.1998 in mlajši – krajša proga
- Moški člani – od letnika 1997 do 1973
- Veterani – 1973 dalje
 - Rekreativci enotni – ženske – krajša proga
 - Rekreativci enotni – moški – krajša proga 
 (Tekmuje se na srednji čas.) 

•	 Vsi	tekmovalci	startajo	hkrati	–	skupinski	start.
•	 Zmaga	tisti,	ki	najhitreje	opravi	predvideno	in	označeno	progo.
•	 Čas	tekmovalca	je,	ko	prečka		ciljno	črto.	
•	 Tekmovalci	morajo	med	tekmovanjem	uporabljati	naslednjo	opremo:
•	 turne	smuči		(dolžine:	moški		min.	160	cm,	ženske	min	150	cm)
•	 turne	čevlje
•	 palice
•	 kože	za	vzpenjanje
•	 nahrbtnik
•	 varnostna	čelada	(UIAA	ali	CE)
•	 komplet	prve	pomoči
•	 plazovno	žolno!!!	
•	 primerna	oblačila	glede	na	vremenske	razmere
•	 OBVEZEN VETRNI KOMPLET
•	 Ves	čas	tekmovanja	mora	tekmovalec	nositi	številke	na	vidnih	mestih	
•	 Na	progi	bodo	kontrolne	točke,	na	katerih	se	morajo	tekmovalci	javiti
 zaradi športnih in varnostnih razlogov. 

Diskvalifikacije in kazenske minute se podelijo v naslednjih primerih:
•	 za	vsak	manjkajoči	del	opreme	na	kontrolni	točki	ali	cilju	(3	minute)
•	 sprejemanje	pomoči	od	spremljevalcev	(oprema,	hrana,...)	
 med tekmovanjem (5 min do diskvalifikacije)
•	 odmetavanje	opreme	ali	odpadkov	((5	min	do	diskvalifikacije)
•	 hoja	brez	smuči	ali	z	drsalnim	korakom	po	progi	(3	min	do	diskvalifikacije)
•	 nespoštovanje	označb	in	smerokazov	(5	min	do	diskvalifikacije)
•	 nešportno	obnašanje	(3	min	do	diskvalifikacije)
•	 če	se	ne	registrira	na	kontrolni	točki	(diskvalifikacija)
•	 nespoštovanje	varnostnih	ukrepov	na	kontrolnih	točkah	(diskvalifikacija)
•	 Vodstvo	tekmovanja	si	pridružuje	pravico	do	spremembe	pravil,	
	 če	je	to	potrebno,	da	se	omogoči	večja	varnost	tekmovalcev.

Ko se tekmovalec prijavi, prevzame za sebe vso odgovornost za 
morebitne nezgode, do katerih lahko pride pred, med in po tekmovanju. 
Organizator za to ne odgovarja.
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Organizatorji: 
DGrs Tržič
TSK Olimpik
Športno društvo Lom

Organizacijski odbor
Vodja tekmovanja: Meglič Milan 
Priprava proge: Lovrenčak Miha
Vodja kontrole: Blaž Belhar
Meritve: Športno društvo Lom 
Obdelava podatkov: Melom d.o.o. Tržič
Protokol: Športno društvo Lom

V	PRIMERU	NEUGODNIH	SNEŽNIH	RAZMER	SI	ORGANIZATOR	
PRIDRUŽUJE	PRAVICO	DO	SPREMEMBE	TRASE	PROGE,	
DA	TEKMO	ODPOVE	A	ALI	PRESTAVI	NA	DRUG	TERMIN.

Kratka proga
vzpon:	5,3	km		-	840	vm
spust:	4,4	km	-	630	vm

Dolga proga
vzpon:	7,8	km	-	1120	vm
spust:	5,4	km	-	900	vm

Trasa proge se bo prilagodila 
snežnim razmeram na dan 

tekmovanja.


