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Državno prvenstvo v turnem smu anju,

tekmovanje - posamezno
Okrešelj, 19. marec 2023

PROGRAM:

7:00 do 8:30 ....... dvig štartnih številk
10:00 ..................... štart
13:00 ..................... malica
14:00 ..................... razglasitev rezultatov

Štartne številke prevzamete na dan
tekmovanja v Eko hiši Na razpotju v
Logarski dolini, kjer bo tudi štart in
razglasitev rezultatov, cilj tekmovalne
proge pa je na Okrešlju.

Zmagovalci prejmejo pokale. Vsi
tekmovalci sodelujejo v žrebanju za
prakti ne nagrade.

PRIJAVE:

Prijave so možne preko slede ega
spletnega obrazca >

ŠTARTNINA:

20€ na osebo. Mladinci ne pla ajo
štartnine.  Štartnino poravnajte do
petka, 17. marca na TRR:
SI56 0400 1004 8628 805,
koda namena: Memorial 2023.

POGOJI ZA UDELEŽBO NA TEKMI SO:

• pla ana lanarina pri PZS,
• urejena tekmovalna licenca, katere uredijo društveni/klubski administratorji v
portalu Naveze. Rekreativci ne potrebujejo licence.

LETOŠNJA NOVOST:

• REKREATIVCI - ne tekmovalna kategorija, za katere je možen odhod na progo že eno
uro pred uradnim štartom tekme,
• Navijanje na atraktivnih mestih,
• Sodelovanje v žrebanju prakti nih nagrad,
• Topel obrok,
• Turni smuk po ozna eni in edinstveni progi, ki je ne najdete v turnosmu arskih
vodnikih.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEzVtIqHEPS8k1D0t72vm9fOVbe8SX-Um2pWGPHw1PCb_jcw/viewform?usp=share_link


ORGANIZATOR TEKMOVANJA:

Gorska reševalna služba Celje - društvo.

SPONZORJI:

PRAVILA TEKMOVANJA:

Na tekmi lahko sodelujejo tekmovalci v naslednjih kategorijah:
• Mladinci (2003 in mlajši) - krajša proga
• Ženske (enotna kategorija) - krajša proga
• lani (2002 - 1973) - daljša proga
• Veterani (1972 in starejši) - daljša proga
• Gorski reševalci - daljša proga
• Rekreativci - ni potrebna licenca tekmovalca, prosta izbira proge in asa odhoda na 
progo

• Vsi tekmovalci razen rekreativcev startajo hkrati - skupinski start.
• Zmaga tisti tekmovalec, ki najhitreje opravi predvideno in ozna eno progo.
• Tekmovalci morajo med tekmovanjem uporabljati naslednjo opremo:
    • turne smu i (dolžine: moški min. 160cm, ženske min 150 cm)
    • turne evlje
    • palice
    • kože za vzpenjanje
    • nahrbtnik
    • varnostno elado (UIAA ali CE)
    • komplet prve pomo i
    • plazovno žolno!!!
    • plazovno sondo!!!
    • plazovno lopato!!!
    • primerna obla ila glede na vremenske razmere
• Ves as tekmovanja mora tekmovalec nositi štartno številko na desnem stegnu
• Na progi bodo kontrolne to ke, na katerih se morajo tekmovalci javiti zaradi športnih 
in varnostnih razlogov.

Diskvalifikacije in kazenske minute se podelijo v naslednjih primerih:
• za vsak manjkajo i del opreme na kontrolni to ki ali cilju (3 minute)
• sprejemanje pomo i od spremljevalcev (oprema, hrana ...) med tekmovanjem (5 min 
do diskvalifikacije)
• odmetavanje opreme ali odpadkov (5 min do diskvalifikacije)
• hoja brez smu i ali z drsalnim korakom po progi (3 min do diskvalifikacije)
• nespoštovanje ozna b in smerokazov (5 min do diskvalifikacije)
• nešportno obnašanje (3 min do diskvalifikacije)
• e se ne registrira na kontrolni to ki (diskvalifikacija)
• nespoštovanje varnostnih ukrepov na kontrolnih to kah (diskvalifikacija)
• Vodstvo tekmovanja si pridružuje pravico do spremembe pravil, e je to potrebno, da 
se omogo i ve ja 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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TURNO SMUCARSKI KLUB
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DADAKT D.O.O. GM PLUS d.o.o. Viba d.o.o.

V primeru neugodnih neugodnih snežnih ali vremenskih razmer si organizator pridržuje 
pravico do spremembe trase ali lokacije tekme, da tekmo odpove ali jo prestavi na drug 
termin.


