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2. Tekmovanje v turnem 
smučanju Pokljuka 2005

Slovenski pokal v TTS - Državno 
prvenstvo v TTS (Posamično) - 

Turnosmučarsko tekmovanje dvojic 
(ne šteje za pokal)

Datum: 19. 3. 2005

Kraj: Pokljuka, Rudno polje

Prireditelj: Promontana, 
  AO Radovljica

Registracija, prijave, start, cilj: 
 Rudno polje, Biatlonski center

Potek proge: Odvisen od snežnih in vre-
menskih pogojev, progo izbere organi-
zator (eno od dveh okvirnih tras)

Zmagovalca 2004: Milan Šenk, Tone 
Karničar, 1:20:26

Časovni plan prireditve:
Registracija in dvig številk: 7.30 – 8.45 
Štart: 9.00 Kosilo in razglasitev:14.00

Nagrade: Vsak udeleženec dobi nagra-
do, zmagovalci dobijo pokale

Informacije: Dušan Podlogar, 
Promontana trgovina Bled 04 578 0660 
Jože Primožič, joze.primozic@bf.uni-lj.si 
www.skirally.com

Komisija za tekmovalno turno 
smučanje

12. Stanetov memorial
Datum: 13. 3. 2005

Kraj: Logarska dolina

Prireditelj: GRS Postaja Celje

Registracija, prijave, start, cilj: 
 Logarska dolina

Potek proge: Okrešelj, Križ, Ledine,   
 Okrešelj

Zmagovalca 2004: Milan Šenk, Tone 
Karničar, 2:00

Časovni plan prireditve:
Dvig startnih številk 730 do 8 20, 
start 9 00, prvi v cilju 11 00, limit 4 ure, 
razglasitev rezultatov 15 00

Nagrade:  zmagovalci prejmejo pokale

Informacije: lihteneker.lima@siol.net
 031 648 344,
 hans@rlv.si, 041 772 111

PRAVILA TEKMOVANJA
Slovenski pokal v tekmovalnem turnem smučanju 
obsega pet tekmovanj v Sloveniji, ki so organizirana 
po pravilih ISMC pod okriljem KTTS pri PZS. Vsa tek-
movanj a so namenjena rekreativcem in profesion-
alcem iz Slovenije in tujine.
Tekmovanja so lahko za posameznike ali pare.
Kategorije tekmovalcev so naslednje: ŽENSKE 
- enotna kategorija MLADINCI; do 23 let ČLANI; od 
24 let naprej
Vsi tekmovalci startajo hkrati - skupinski start.
Pred startom je vsak tekmovalec dolžan organiza-
torju pokazati svojo opremo.
Tekmovalci morajo na tekmovanjih uporabljati 
naslednjo opremo: /glej OPREMA/
Vsak tekmovalec ima svojo številko in jo mora ves 
čas tekmovanja nositi na vidnem mestu.
Tekmovalci bodo po vsakem tekmovanju za svojo 
uvrstitev dobili določeno število točk po tabeli za SP 
v TTS. /glej TOČKOVANJE in www.pzs.si/ktts/
Končna razvrstitev rezultatov za Slovenski pokal 
v TTS bo upoštevala najboljše štiri (4) uvrstitve 
posameznika (najslabša se avtomatično črta) in bo 
podeljena posameznikom v naslednjih kategorijah 
(ženske, mladinci in člani)
Vse proge so jasno označene, zato je tekmovalec 
med tekmovanjem ne srne samovoljno zapustiti. Na 
progi so tudi kontrolne točke, kjer se morajo tek-
movalci javiti zaradi športnih in varnostnih razlogov.
Diskvalifikacije in kazenske minute se podelijo v 
naslednjih primerih: /glej KAZENSKE MINUTE.../
Organizator ima pravico spremeniti razpisano pro-
go če to narekujejo vremenske ali druge razmere, 
da se zagotovi večja varnost tekmovalcev.
Nedovoljena sredstva (doping) za dosego 
boljšega rezultata nišo dovoljena. Pred in po tek-
movanju se lahko izvedejo tudi t.i. doping kon-
trole (s strani domače ali mednarodne institucije 
- WADA).
Vsi slovenski tekmovalci, ki želijo nastopiti na 
tekmovanjih za Slovenski pokal v TTS morajo biti 
člani PZS, kar dokažejo ob vsaki prijavi z veljavno 
izkaznico PZS.
Ko se tekmovalec prijavi, prevzame za sebe vso 
odgovornost za morebitne nezgode, do katerih 
lahko pride pred, med in po tekmovanju. Organiza-
tor ali KTTS pri PZS za to ne odgovarja.



MARIBOR 05

Datum: 26.02.2005

Kraj: SNEŽNI STADION POD POHORJEM 
– ARENA  -  Maribor

Prireditelj: GRS MARIBOR
(Športni center Pohorje - pomoč)

Registracija, prijave, start, cilj: 
V koči GRS v Areni pod Pohorjem

Potek proge: KROŽNA PROGA Z 
MENJAVO KOŽ

Zmagovalci 2004: 
ČLANI           Karničar Tone     32:49
ČLANICE          Dolinšek Saša    32:40
POD 23 IN ML.  Kuhar Nejc         21:04

Časovni plan prireditve:
Prijava in registracija: 17.00
Štart: 18.00 

Nagrade: Simbolične materialne na-
grade in pokali

Informacije: ADI KIRBIŠ  031 593 408  grs.
mb@siol.net
LJUBO HANSEL 041 726 220
hansel.ljubo@siol.net

5. Tekmovanje v turnem 
smučanju

Datum: 12. 2. 2005

Kraj: JAVORNIK (lom pod Storžičem   
 – Tržič)

Prireditelj: Športno društvo Lom , 
  AO Tržič in GRS Tržič
Registracija, prijave, start, cilj: 
 Na parkirišču pod planino 
Javornik (označeno)

Potek proge: Start-M.Javornik, 
Ženiklovec - PL. Javornik

Zmagovalca 2004: Milan Šenk, Tone 
Karničar, 1:38:56

Časovni plan prireditve:
Registracija in dvig številk: 8.00 – 9.00 
Štart: 9.30 
Malica in razglasitev v Domu krajanov 
v Lomu:14.00 

Nagrade: Vsi udeleženci prejmejo 
praktične nagrade
najhitrejši v posamezni kategoriji pa 
pokale
Informacije: Milan Meglič  ( milan.
meglic@siol.net ) 04 592 40 40
http://www.melom.si/rally
http://users.volja.net/grstrzic/rally.html

10. Turnosmučarsko 
tekmovanje

Jezersko 2005
Memoial Luke Karničarja in Rada Markiča

Datum: 29. 1. 2005

Kraj: Jezersko

Prireditelj: PD Jezersko

Registracija, prijave, start, cilj: 
 Jezersko, Kulturni dom Korotan

Potek proge: Jezersko - Karničar 
- Sp.Virnik - Virnikova pl. - Pečovnik - 
Virnikova pl. - Murn - Jezersko

Zmagovalca 2004: Milan Šenk, Tone 
Karničar, 1:53:30

Časovni plan prireditve:
Registracija in dvig številk: 8.00 – 9.30 
Štart: 10.00 Kosilo in razglasitev:14.00

Nagrade: Vsak udeleženec dobi  
praktično nagrado v višini startnine, 
zmagovalci dobijo pokale

Informacije: 
Telefon: 041 777 188(Drejc)                 
Internet: www. jezersko.si/tts

OBVEZNA OPREMA
smuči : za moške – minimalna dolžina 160 cm   
 minimalna širina 60 mm, 
 za ženske – minimalna dolžina 150 cm 
 minimalna širina 60 mm,
turno-smučarski čevlji,
palice
nahrbtnik, 
kože za vzpenjanje (psi),  
čelada UIAA ali CE, 
primerna oblačila (zgornji in spodnji del v enem  
 kosu ali dvodelno) 

Organizator lahko po svoji presoji določi še dodat-
no opremo, da zagotovi varnost tekmovalcev med 
tekmovanjem. Opremo izrecno navede v razpisu.

Kazenske minute in 
diskvalifikacije   

se podelijo v naslednjih primerih:
če nepopolna ekipa zapusti kontrolno točko 
(diskvalifikacija)
za vsak manjkajoči del opreme na kontrolni točki 
ali cilju (3 minute)
sprejemanje pomoči od spremljevalcev (oprema, 
hrana,..) med tekmovanjem (5 min do diskvali-
fikacije)
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)

Točkovanje
za slovenski pokal v tekmovalnem 

turnem smučanju
Vse uvrstitve na tekmovanjih  za slovenski pokal so 
ovrednotene v tabeli , ki je objavljen na 
www.pzs.si/ktts
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