Pravilnik Lussarissimo Classic 2018
Pravila veljajo za obe tekme, razen v višinski razliki
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. Vpišejo se lahko le kategorije
Mladinci/ke, Senior M/F in Master A, B, C, D.
Vsi športniki morajo predložiti, ko dvignejo štartno številko veljavno zdravniško spričevalo, ki
ga je pristojni športni zdravnik izdal. Brez tega dokumenta vpisnina ni veljavna.
Tekmovalci odpuščajo organizaciji odgovornost za poškodbe oseb ali premoženja, ki se lahko
pojavijo pred, med ali po prireditvi.
2. člen - Štartne številke
Dodelitev modre ali rdeče proge bo naključna glede.
3. člen - Razporeditev štartnih številk
Štartne številke bodo dodeljene z naslednjim vrstnim redom:
1) Master D in mladinke, senior F
2) kategorija Master C
3) kategorija Master B
4) kategorija Master A
5) mladinci in senior M
Športniki, ki prosijo za spust v kombinaciji z drugim športnikom, bojo vključeni v višji kategoriji
pripadnosti, kakor je določeno v členu 5. Organizator si pridržuje pravico ,da spremi dodelitev
štartnih številk po potrebnosti.
4. člen - Vzporedne proge, štarta Lussarissimo Classic.
Proga bo postavljena s posameznimi vrati rdeče oziroma modre barve. Proga bo neprekinjena
vjuganje (desno-levi zavoji) brez uporabe dolgih vrat. V določenih primerih bodo lahko
uporabjeni drugi signali ali indikacije, da se lažje razlikuje vrata in progi.
5. člen – Dvojice na štartu
Ob vpisovanju, tekmovalci lahko vprašajo, da tekmujejo v paru z določenim drugim
tekmovalcem. Če ne izrazijo nobene izbire, bodo tekmovali v dvojici v lastni kategoriji, kot je
določeno v členu 3. Organizatorji ne zagotavljajo, da bodo vse dvojice zadovoljene. Dvojice
bodo tekmovale na koncu kategorije mlajšega člana.
6. člen - Vpisovanje
Spletno prijavo je treba predložiti organizatorju do 09:00 ure 16. marca 2018.. Organizator si
pridržuje pravico, da omeji število vpisov, kot tudi, da omeji vpise športnikov iz drugih držav.
Vpisnino, ki znaša 20 € na tekmo, je treba poravnati ob dvigu štartnih številk.
7.člen -. Štart in ogled proge
Štart bo potekal istočasno na rdeči in modri progi, razen potrebnih premorov zaradi varnosti
in popravljanja proge oziroma, da se isteče tekma med najavljenimi pari ali zaradi drugih
razlogov.
Ogled proge, v skladu s pravili, bo potekal od približno 08:15 do 09:00 ure. Vsi tekmovalci
morajo si gledati progo in jo zapustiti pred 09.00 uro. Dostop na progo je omejen
tekmovalcem z dobro izpostavljeno štartno številko.

Bodite še posebej previdni pri izvajanju ogleda in smučajte z omejeno hitrostijo. Ni dovoljeno
se smučati med vrati ne na lastni progi ne na vzporedni. Sodniki in drugi strokovnjaki na progi
bodo poročali o prekrških na ogledu proge. Tekmovalci s opozorjeno štartno številko bodo
izločeni in jim ne bo dovoljeno temovati. Prosimo, upoštevajte, da po zaključku ogleda proge
ne bo možno se premikati po progi Di Prampero do konca prireditve. Edini način, da se doseže
dolino z vrha bo z gondolo.
8. člen - Lestvice
Nagrajeni bodo prvi trije uvrščeni v kategorijaj FISI: mladinci in mladinke, senior ženske in
moški ter Master A, B, C in D. Kategorije z manj kot 6 uvrščenimi bodo združene s bližnjo
kategorijo istega spola manj številno. Nagrajeni bodo tudi: prve tri ženske in prvi trivje moški
skupne celotne lestvice Lussarissimo Classic.
Nagrade bodo podeljene na cilju eno uro po koncu tekme.
9. Člen – Preklic tekme
V primeru slabih snežnih razmer ali zaradi drugih razlogov, bo tekma po presoji
organizacijskega odbora, odložena ali preklicana. V tem primeru se prijavnina vrne.
10. Člen - Materijali in odgovornosti
Obvezna je uporaba čelade odobrena za smučanje.
Z vpisnino udeleženc izjavlja, da ima fzične in tehnične sposobnosti za tekmo, da ima vsa
potrebna zdravstvena spričevala za tekmovanja v smučanju in da pozna vse nevarvnosti
povezane s to tekmo. Izjavlja, da tekmuje na lastno odgovornost in sprosti organizatorje vsake
odgovornosti.
Prav tako pooblašča organizacije za prosto uporabo, za promocijske in komercialne namene,
fotografske slike in video narejenimi med manifestacijo.
11. Člen - Spremembe tega pravilnika
Organizator si pridržuje pravico, da spremeni pravilnik, če to pripomore boljši izvedbi
manifestacije in njeni varnosti.
12. Člen - Pritožbe
Ne bodo sprejete pritožbe glede težav na progi, ovir drugih tekmovalcev, delavcev na progi,
napake pri razvrščanju štartnih številk, idt. Pritožbe morajo biti predložene najkasneje do 30
minut razglašenja ne-uradne lestvice. Zraven je treba tudi predložiti 50,00€ kavcije, ki bo
zadržana, če priziv ne bo sprejet.
13. Člen - Zvezni tehnični pravilnik
Za kar ni izrecno navedeno v temu pravilniku, veljajo pravila Zveznga tehničnega pravilnika
FISI.
Priporočila in druga pravila ravnanja:
Glede na značilnosti proge in na njeno dolžino, tekmovanje zahteva dobro telesno pripravo in
je priporočeno samo športnikom, ki so opravili posebne treninge na progah s podobno dolžino.
V primeru ustavitve ali padeca je priporočljivo, da se čim prej tekmovalec umakne iz proge in
da preveri, da ne prihaja noben drugi tekmovalec medtem ko se pelje iz nje.
Tekmovalec, ki pade ali se ustavi, mora dati prednost drugim tekmovalcem na progi pred
odhodom.
Obvezna je previdnost pri prehitevanju tekmovalca pred sabo. Prehitevanje je treba izvesti na
manj nevarnih območjih. Tekmovalec, ki opravlja prehitevanje, ne sme škodovati tekmovalcu,
katerega bo prehitel. Po izveršeni tekmi, je obvezno čimprej zapustiti cilni prostor.
Glede na značilnosti tekme, je možno, da se v časih na progi dobijo drugi tekmovalci ali
organizatorji, ki pripravljajo progo. Tekmovalci, ki sledijo, bodo morali se izognibati vseh
nepričakovanih razmer. V slučaju, da tekmovalec pade ali se vstavi nad srednjo postajo
gondole, bo moral do nje in se z njo peljati v dolino.
V obeh primerih, bodisi če tekmovalec odstopi nad oziroma pod srednjo postajo, bo moral na
progi biti zelo previden, da ne oškoduje tekmovalce za njim in se bo moral peljati le ob robu
proge.

