Pravilnik skialp 2018
1. člen - Udeleženci
Na tekmo se lahko vpišejo športniki, moški in ženske, vpisani v FISI, v FIS, ali v
enakovredne nacionalne zveze in tudi, če niso člani nobene zveze. Tekmovalci morajo
biti polnoletni na dan tekme.
Vsi tekmovalci morajo predložiti pri dvigu štartnih številk veljavno zdravniško
spričevalo, ki ga je pristojni športni zdravnik izdal. Brez zdravniškega spričevala
vpisnina ni veljavna.
Tekmovalci sprostijo organizacijski odbor katerekoli odgovornosti za poškodbe oseb ali
premoženja, ki se lahko pojavijo pred, med ali po prireditvi.
2. člen – Štart in proga
Tekma bo potekala individualno s skupnim štartom. Proga je dolga približno 6 km s
višinsko razliko 1.000 m. Proga je brez razsvetljave (razen na začetku in koncu) in bo
označena z zastavicami in puščicami. Švetilke in bakle bodo postavljene na kontrolnih
točkah.
Maksimalni čas za dokončat progo bo 140 minut.
3. člen –Zbirališče in dvig štartnih številk
Zbirališče in razdelitev štartnih številk bo v sobota 17. marca 2018, od 14.00 do 17.00,
v tekmovalni pisarni v spodnji postaji višarske gondole.
4. člen –Vpisovanje
Vpisovanje preko spletne strani se zaključi 16. marca ob 09.00 uri, medtem ko ročne
prijave je sme položiti do 17. Marca ob 17.00. Cena vpisnine znaša 20,00€.
5. člen – Materiali
Obvezna je uporaba turno smučarskih smuči z prednjimi in zadnjimi varnostnimi vezmi
in turnosmučarskimi kožami. Minimalna višina smuči za moške je 160 cm, medtem ko
je za ženske 150 cm.
Čevlji morajo imeti podplato vibram. Niso dovlojene tekaške smuči in tekaški čevlji.
Obvezna je čelna svetilka. Raba čelade ni obvezna.
Gleda na pogoje snega in vremena, lahko postane obvezna uporaba elektronskih
sistemov, ki bi zagotavljala ustrezno reševalno akcijo (ARVA).
6. člen – Štartne številke
Štartne številke, ki jih dodeli organizacijski odbor, moraro biti vidne.
7. člen – Potek tekme
V primeru slabih vremenskih razmer ali zaradi kakšnega drugega razloga po presoji
organizatorjev, bo tekma prekinjena, odložena, preklicana ali bo proga spremenjena.
8. člen – Ravnanje med tekmo
Če tekmovalec ne gre mimo kontrolne točke, izstopi iz proge ali se vede nešportno, bo
diskvalifciran.

9. člen – Nagrajevanje
Nagrajevanje bo potekalo približno od 21.00 na spodnji postaji višarske gondole.
10. člen – Odgovornost
Z vpisnino na tekmo, tekmovalec sprosti organizatorje, civilno in kazensko, glede na
poškodbe nad ljudni in nad premoženjem, ki se lahko pojavijo pred, med in po dirki.
11. člen – Spremembe tekme in pravilnika
Organizacijski odbor si pridržuje pravico do sprememb, ki bi lahko bile potrebne za
uspeh tekme.
12. člen – Pritožbe
Pritožbe morajo biti predložene najkasneje 1 uro po zaključeni tekmi. Zraven je treba
tudi predložiti 50,00€ kavcije, ki bo zadržana, če priziv ne bo sprejet.
Priporočila in druga pravila ravnanja:
Iz varnostnih razlogov je povratek v dolino obvezen z gondolo. V vseh drugih slučajih
bo tekmovalec diskvalifciran.

