
Zelenica Ski Raid 

Razpis 

3. marec 2018 – Državno prvenstvo v vzponu in Hobby vzpon na Zelenico 
4. marec 2018 – Državno prvenstvo posamezno in Hobby vzpon na Zelenico 

Lokacija: Ljubelj (Tržič) 

Program: 

Sobota 3. marec 2018 – tekma v vzponu 
 15.00 – 16.00 dvig štartnih številk 
 Hobby vzpon (brez merjenja časa) 
 16.30 – ŠTART DP v vzponu (Ljubelj) 
 17.00 – prihod prvih tekmovalcev v cilj (Zelenica) 
 17.30 – malica v Domu na Zelenici 
 18.30 – razglasitev rezultatov - žrebanje 
 19.00 – sledi družabni večer z možnostjo spanja v koči na Zelenici 

Nedelja, 4. marec 2018 – posamezna tekma 
 7.30 – 8.30 dvig štartnih številk 
 (brez merjenja časa) Hobyy vzpon 
 9.00 – ŠTART DP posamezno (Ljubelj) 
 10.45 – prihod prvih tekmovalcev v cilj (Zelenica) 
 12.00 – malica v Domu na Zelenici 
 13.00 – razglasitev rezultatov - žrebanje 

Prijave: 

Povezava do spletnega obrazca na spletni strani www.zelenicaskiaraid.eu 
Več informacij na info@zelenicaskiraid.eu in 040298168 (Nejc) 
Prijave sprejemamo do četrtka 1.3.2018 
Rezervacija prenočišča v Domu na Zelenici: stanko.koblar@gmail.com ali 040627808 

Štartnina: 

Tekma v vzponu: 18 eur (ob plačilu po predprijavi) in 20 eur na dan tekme 
Posamezna tekma: 23 eur (ob plačilu po predprijavi) in 25 eur na dan tekme 
Hobyy vzpon : 10 eur( na dan tekme) vsebuje topli obrok in sodelovanje v žrebanju 

Nagrade: 

Vsak tekmovalec prejme bon za malico v domu na Zelenici in praktično darilo ob prijavi. Najboljši trije 
po kategorijah prejmejo medalje in praktične nagrade. Prvi trije absolutno v moški in ženski 
konkurenci v seštevku obeh tekem, prejmejo denarne nagrade.  Žrebanje praktičnih nagrad med vse 
tekmovalce. 
Žrebanje praktičnih nagrad med udeležence Hobby vzpona:                                                                         
3 marec  (glavna nagrada Elan Ibex smuči)                                                                                                                        
4 marec  (glavna nagrada pancarji Atomic Backland) 



Potek proge: 

Tekma v vzponu: štart spodnja postaja sedežnice na Ljubelju, cilj koča na Zelenici (vse kategorije 
enaka proga) 
Posamezna tekma: trasa objavljena na spletni strani www.zelenicaskiraid.eu (krajša proga za ženske 
in mladince) 

HOBYY vzpon : Udeleženec se prijavi, dobi kupon za topli obrok v koči in z njim sodeluje v žrebanju 
nagrad ob razglasitvi rezultatov. Proti cilju odide po želji in zraven spremlja tekmo.(zaželjeno 
navijanje) 

Pravila TEKMOVANJA  
1. Na tekmi, ki šteje Državno prvenstvo v tekmovalnem turnem smučanju 2018 nastopajo 
tekmovalci v naslednjih kategorijah:  

 MLADINCI – rojeni 1999 in mlajši, krajša proga 
 ČLANICE - enotna kategorija, krajša proga 
 ČLANI, rojeni od 1998 do 1974, daljša proga 
 VETERANI – letnik 1973 in starejši, daljša proga 

2. Vsi tekmovalci/ke štartajo hkrati – skupinski štart.  
3. Zmaga tisti tekmovalec/ka, ki najhitreje opravi predvideno in označeno progo.  
4. Tekmovalci/ke morajo med tekmovanjem uporabljati naslednjo opremo:  
Tekma v vzponu: 

 turne smuči ( moški min. 160 cm, ženske min. 150 cm)  
 turno smučarske čevlje 
 palice  
 kože za vzpenjanje (psi)  
 plazovna žolna 

Dodatno za posamezno tekmo: 
 nahrbtnik z možnostjo pritrditve smuči 
 alu folija 
 čelada UIAA ali CE  
 vetrni komplet (zgoraj in spodaj) 
 sonda, lopata 

5.  Ves čas tekmovanja mora tekmovalec/ka nositi številko na vidnem mestu noge (levi).  
6.  Na progi bodo kontrolne točke, na katerih se morajo tekmovalci/ke javiti zaradi športnih in 
varnostnih razlogov. 
7.  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 smučini (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) 

8.  Vodstvo tekmovanja si pridružuje pravico do spremembe pravil, če je to potrebno, da se 
omogoči večja varnost tekmovalcev. 

Organizator: Društvo za razvoj turnega smučanja 
Soorganizatorji: Društvo GRS Tržič, ŠD Lom, PD Tržič, Društvo GRS Radovljica 



Sponzorji in donatorji: Lumar hiše, Camp – Cassin, Dynafit, ATK vezi, Elan, Rodeo Team, Garmin 
Slovenija, Hiša na kolesih, Pekarstvo Triler, Jošt d.o.o., Šport  11/11, MG Metal d.o.o. ,Melom d.o.o. 

Ko tekmovalec prijavi na tekmo, prevzame za sebe vso odgovornost za morebitne nezgode, do 
katerih lahko pride pred, med in po tekmovanju. Organizator za to ne odgovarja! 


