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2. TURNOSMUŒARSKO TEKMOVANJE

BRIC CUP
RUDNO – ÆELEZNIKI (SELØKA DOLINA)
sobota, 18. januar 2014
PROGRAM:
• 13.30 – 14.30 dvig øtartnih øtevilk na prireditvenem prostoru
• 15.00 start teka in kasneje veleslaloma
• 18.00 veœerja
• 19.00 razglasitev rezultatov
PRIJAVE:
Pisne prijave na: e-naslov: bricalp@gmail.com
Iinformacije na telefon: 041 607 064 (Mitja).
Prijava preko spleta: www.bricalp.si
Predprijave sprejemamo do petka, 17. 1. 2014.
Startnina: 20 € (plaœljiva v gotovini ob dvigu øtartnih øtevilk).
Naknadna prijava na dan tekmovanja 25 €.
NAGRADE:
Vsi udeleæenci dobijo spominsko majico, najboljøi v posameznih kategorijah dobijo priznanja.
Zmagovalci v kategorijah slovenskega pokala dobijo praktiœne nagrade.
TEKMOVALNA PROGA:
Daljøa proga je naœrtovana za primer idealnih sneænih razmer. Organizator tekmovanja se bo glede na
vremenske in sneæne razmere nekaj dni pred tekmovanjem doloœil o izbiri daljøe ali krajøe proge.
• Daljøa proga je kroæna s startom in ciljem na izteku smuœiøœa. Dolæina proge je 12 kilometrov z viøinsko
razliko 1.000 metrov. Dolæina kroga, ki poteka po smuœiøœu in okolici je 3 km z viøinsko razliko 250 m –
4 krogi. Sledita dva teka veleslaloma.
• Krajøa proga s startom in ciljem na smuœiøœu – 3 krogi z viøinsko razliko 300 metrov.
Sledi en tek veleslaloma.

Pravila TEKMOVANJA
1. Na tekmi, ki øteje za Slovenski pokal
v tekmovalnem turnem smuœanju 2014
nastopajo tekmovalci v naslednjih kategorijah:
• MLADINCI (tekmovalci rojeni 1. 1. 1994 in mlajøi)
• ŒLANICE - enotna kategorija
• ŒLANI
• VETERANI (tekmovalci rojeni 1969 in starejøi)
Tekmuje se po mednarodnih pravilih zveze.
2. Ostali rekreativni tekmovalci nastopajo v naslednjih
kategorijah:
• enotni ÆENSKI
• enotni MOØKI
3. Tekmovanje je sestavljeno iz dveh delov:
• turno smuœarski tek
• veleslalom.
4. Naœin tekmovanje bo odvisen od vremenskih razmer.
V primeru dobrih sneænih razmer bo tekmovanje na
dolgi progi, v nasprotnem primeru bo tekmovanje
potekalo po kratki progi na smuœiøœu.
Daljøa proga:
• skupinski øtart turnosmuœarskega teka
• po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj
2 teka veleslaloma
Krajøa proga:
• posamiœen øtart – kronometer na eno minuto
• po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj sledi veleslalom.
Vrstni red øtarta veleslaloma je enak vrstnemu redu
prihoda tekmovalcev v cilj turnosmuœarskega teka.
5. Zmaga tisti tekmovalec, ki doseæe najboljøi skupni œas.
• Dolga proga:
œas teka + pribitek zaostanka za zmagovalcem v
veleslalomu (sekunda zaostanka = 10 sekund pribitka)
• Kratka proga:
œas teka + pribitek zaostanka za zmagovalcem v
veleslalomu (sekunda zaostanka = 6 sekund pribitka)

6. Tekmovalci morajo med tekmovanjem uporabljati
naslednjo opremo:
• turne smuœi (moøki min. 160 cm, æenske min. 150 cm)
• turno-smuœarske œevlje
• palice
• koæe za vzpenjanje (psi)
• nahrbtnik (samo za daljøo progo)
• komplet prve pomoœi (samo za daljøo progo)
• œelada UIAA ali CE
• primerna oblaœila glede na vremenske razmere
• œelno svetilko
7. Ves œas tekmovanja mora tekmovalec nositi obleœeno
øtevilko.
8. Na progi bodo kontrolne toœke.
9. Diskvalifikacije in kazenske minute se podelijo
v naslednjih primerih:
• za vsak manjkajoœi del opreme na kontrolni toœki
ali cilju (3 minute)
• odmetavanje opreme ali odpadkov
(5 min. do diskvalifikacije)
• hoja brez smuœi ali z drsalnim korakom po smuœini
(3 min. do diskvalifikacije)
• nespoøtovanje oznaœb in smerokazov
(5 min. do diskvalifikacije)
• neøportno obnaøanje
(3 min. do diskvalifikacije)
• œe se ne registrira na kontrolni toœki (diskvalifikacija)
• nespoøtovanje varnostnih ukrepov na kontrolnih
toœkah (diskvalifikacija)
• zamenjava smuœi za veleslalom (diskvalifikacija).
10.Vodstvo tekmovanja si pridruæuje pravico do
spremembe pravil, œe je to potrebno, da se omogoœi
veœja varnost tekmovalcev.
Ob prijavi tekmovalec prevzame zase vso
odgovornost za morebitne nezgode, do katerih
lahko pride pred, med in po tekmovanju.
Organizator za to ne odgovarja!

ORGANIZATOR:
GORNIØKO ØPORTNO DRUØTVO BRICALP Økofja Loka
Vodja: Mitja Kovaœiœ
MEDICINSKA OSKRBA: GRS Økofja Loka
MERITVE: ØD »BULDOÆERJI« RUDNO Æelezniki
Sodelujoœi:
GORNIØKO ØPORTNO DRUØTVO BRICALP Økofja Loka
GRS Økofja Loka
ØPORTNO DRUØTVO »BULDOÆERJI« RUDNO Æelezniki
SKLEDNIK GOSTINSKE STORITVE d.o.o. Æiri

