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LUMARJEV VERTIKAL 

TEKAŠKI VZPON IN IZZIV KDO 
BO HITREJŠI TEKAČ ALI TURNI 

SMUČAR
 

KDAJ? 

Sobota, 5. februarja 2022, ob 16.45 uri. 

 

KJE? 

Na smučišču Mariborsko Pohorje. 

 

OPIS PROGE: 

DOLGA PROGA: štart v areni snežnega stadiona pod 
Pohorjem v Mariboru (334 mnv). Cilj na vrhu 
pohorske vzpenjače pri Bellevueju (1040 mnv). Trasa 
vzpona bo potekala po progi svetovnega pokala 
mimo Trikotne jase in Luka. 

Skupaj: 700 vm vzpona 

KRATKA PROGA: štart je na Trikotni jasi nad areno 
snežnega stadiona (550 mnv). Cilj na vrhu pohorske 
vzpenjače pri Bellevueju (1040 mnv). Trasa vzpona 
poteka isto kot dolga. 

Skupaj: 490 vm vzpona 

 

 

 

ORGANIZATOR: 

Turnosmučarski klub LiMa v sodelovanju s smučiščem Mariborsko Pohorje  in Planinsko zvezo Slovenije. 

 

OBVEZNA OPREMA: 

Vetrovka. Dereze in palice so priporočljive. 

 

KATEGORIJE: 

Mladinci, mladinke (2002 in mlajši) krajša proga 

Članice, člani (2001 - 1977) daljša proga. 

Mlajši veterani , veteranke (1976 - 1967) daljša proga. 

Veterani , veteranke  (1966 in starejši) daljša proga. 



2 
 

COVID-19 PROTOKOL: 

Trenutni ukrepi omogočajo udeležbo na dogodku le s PCT potrdilom. Udeleženec ga je dolžan pokazati ob dvigu 
štartne številke. Tekmovaci/ke brez PCT (test max. 48 ur) potrdila bodo zavrnjeni. Štartnina se ne vrača! 

 

PRAVILA: 

Obvezne so predprijave na www.tsklima.si. 

Štartno številko mora vsak tekmovalec nositi na prsih in jo po prihodu v cilj takoj vrne časomerilcem. 

Vetrovka je obvezna.  Zaradi varnosti pa so priporočljive palice in dereze. 

Tekmovalec mora biti vsaj 5 minut pred štartom v štartnem prostoru. 

 

KAZNI: 

Prekršek Kazen 
Goljufanje, nešportno obnašanje in ogrožanje tekmovalcev Diskvalifikacija 
Nenamerno oviranje sotekmovalcev 1 min 
Manjkajoč del obvezne opreme Diskvalifikacija 
Prehiter štart 1 min 20 sek 
Neupoštevanje navodil sodnikov 1 min 
Odrivanje, potiskanje Namerno: diskvalifikacija, nenamerno: 20 sek 

 

PROGRAM: 

1530-1630: Prijave udeležencev Lumarjev vertikal (v areni snežnega stadiona pod Pohorjem). 

1645: Štart mladink in mladincev od Trikotne jase. 

1700: Štart ostalih kategorij iz arene snežnega stadiona. 

1830: Slavnostna razglasitev. 

 

ŠTARTNINA: 10 eur za mladince in 20 eur za ostale, plačljiva na TRR SI56610000019196065 (Namen: Štartnina 
Lumarjev vertikal2022 Ime Priimek) samo v predprijavi do četrtka, 3. februarja 2022 (vključuje organizacijo, 
malico, nagrado za prve tri v vsaki kategoriji, prevoz v dolino s krožno kabinsko žičnico). Na dan tekmovanja 
prijava ni možna!!! 

Vsi tekmovalci tekmujete na lastno odgovornost! 

 

PRIJAVE IN KONTAKT: 

Na spletni strani: www.tsklima.si 

Robert Pritržnik, 041 772 135, e-pošta: robertpritrznik@yahoo.com   Upravni odbor TSK LiMa 
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SPONZORJI IN DONATORJI: 

 

 

 


