PROGRAM:
7:30 do 8:30 .......dvig štartnih številk
9:00 .......................štart
13:00 .....................malica
14:00 .....................razglasitev rezultatov

MEMORIAL CELJSKIH
GORSKIH REŠEVALCEV
Tekmovanje v turnem smu㶜anju
Okrešelj, 6. marec 2016

PRIJAVE:
preko tega spletnega obrazca >
ali
Leon VERDNIK
GSM: 041 772 128
e-mail: leon.verdnik@gorenje.si
ŠTARTNINA:
15€ na osebo. Štartnino pla㶜ajte do
sobote, 5. Marca na TRR
06000-0144267817, ID za DDV SI
16043804.

Prijave sprejemamo do sobote, 5. Marca
2016. Štartnino poravnajte do dneva
tekmovanja na TRR 06000-0144267817,
ID za DDV SI 16043804. Štartne številke
prevzamete na dan tekmovanja od 7:30
do 8:30 pri penzionu na Razpotju v
Logarski dolini. Po zaklju㶜ku tekmovanja
bo malica in slovesna razglasitev
rezultatov pri penzionu na Razpotju.
Zmagovalci prejmejo pokale, drugo in
tretje uvrš㶜eni pa spominske medalje.
Vsi tekmovalci prejmejo prakti㶜ni
spominek.

Pravila tekmovanja:
• Vsi tekmovalci startajo hkrati - skupinski start.
• Zmaga tisti, ki najhitreje opravi predvideno in ozna㶜eno progo.
• 㶏as tekmovalca je, ko pre㶜ka ciljno 㶜rto.
• Tekmovalci morajo med tekmovanjem uporabljati naslednjo opremo:
• turne smu㶜i (dolžine: moški min. 160cm, ženske min 150 cm)
• turne 㶜evlje
• palice
• kože za vzpenjanje
• nahrbtnik
• varnostno 㶜elado (UIAA ali CE)
• komplet prve pomo㶜i
• plazovno žolno!!!
• plazovno sondo!!!
• plazovno lopato!!!
• primerna obla㶜ila glede na vremenske razmere
• Ves 㶜as tekmovanja mora tekmovalec nositi številke na vidnih mestih
• Na progi bodo kontrolne to㶜ke, na katerih se morajo tekmovalci javiti zaradi
športnih in varnostnih razlogov.
Diskvaliﬁkacije in kazenske minute se podelijo v naslednjih primerih:
• za vsak manjkajo㶜i del opreme na kontrolni to㶜ki ali cilju (3 minute)
• sprejemanje pomo㶜i od spremljevalcev (oprema, hrana ...) med tekmovanjem (5
min do diskvaliﬁkacije)
• odmetavanje opreme ali odpadkov ((5 min do diskvaliﬁkacije)
• hoja brez smu㶜i ali z drsalnim korakom po progi (3 min do diskvaliﬁkacije)
• nespoštovanje ozna㶜b in smerokazov (5 min do diskvaliﬁkacije)
• nešportno obnašanje (3 min do diskvaliﬁkacije)

• 㶜e se ne registrira na kontrolni to㶜ki (diskvaliﬁkacija)
• nespoštovanje varnostnih ukrepov na kontrolnih to㶜kah (diskvaliﬁkacija)
• Vodstvo tekmovanja si pridružuje pravico do spremembe pravil, 㶜e je to potrebno,
da se omogo㶜i ve㶜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.
V primeru neprimernih snežnih razmer si organizator pridržuje pravico do
spremembe trase proge, do spremembe lokacije tekme, da tekmo odpove ali prestavi
na drug termin.

PROGA:
Topografski izris in v išinski prerez tekmovalne trase

PRAVILA TEKMOVANJA, Slovenski pokal:
Na tekmi lahko sodelujejo tekmovalci v naslednjih kategorijah:
• Mladinci - krajša proga
• Ženske - krajša proga
• 㶏lani
• Veterani
• GRS

ORGANIZATOR TEKMOVANJA:

Gorska reševalna služba Celje - društvo.
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