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LUMARJEV VERTIKAL 

DRŽAVNO PRVENSTVO V 

TEKMOVALNEM TURNEM 

SMUČANJU - VZPON

 

KDAJ? 

Sobota, 6. februarja 2021, ob 18. uri. 

 

KJE? 

Na smučišču Mariborsko Pohorje. 

 

OPIS PROGE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokacija štarta v areni snežnega stadiona pod 

Pohorjem v Mariboru (334 mnv). Cilj na vrhu 

pohorske vzpenjače pri Bellevueju (1040 mnv). 

Trasa vzpona bi potekala mimo Trikotne jase in 

Luka. 

Skupaj: 700 vm vzpona 

 

 

 

ORGANIZATOR: 

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

 

OBVEZNA OPREMA: 

Turne smuči (ženske min. 150 cm, moški min. 160 cm), čevlji, palice, kože, vetrovka. 

 

KATEGORIJE: 

Članice, člani (2007 in starejši). 

 

COVID-19 PROTOKOL: 

• Spremljanje navodil WHO in NIJZ glede preprečevanja širjenja okužbe. 

• Pozitivno mnenje NIJZ glede izvedbe dogodka. 
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• Organizator bo voditi listo udeležencev z njihovimi osebnimi podatki in pridobil izjavo o zdravstvenem 

stanju glede znakov/simptomov virusa covid-19 

• Ažurno obveščanje tekmovalcev, društev/klubov in KGŠ pri PZS. 

• Rizične skupine ljudi (65+ in kronični bolniki) se naj ne udeležijo tekme. 

• Tekma se bo organizirala brez gledalcev. 

• Priporočljiv je PCR test ali hitri antigenski testi. 

• Spodbujanje samozaščite s strani redarjev, uradnega napovedovalca (distanca, maske, razkuževanje). 

• Zahteve na prizorišču tekmovanja (brez sestankov v živo, higiena in razkuževanje, omejeno število 

nastopajočih – 100 tekmovalcev, brez gledalcev, ikonografija, koridorji, pripravljeni obroki, čiščenje in 

razkuževanje WC-jev, opozarjanje na medsebojno distanco redarji, razkuževanje čipov). 

• Okrepčevalnice (porcijsko, flaširano, higiena, razkuževanje). 

• Zaključna ceremonija (upoštevanje distance 2.5m, brez rokovanja, stopničke narazen, vsak vzame svojo 

lovoriko). 

 

PRAVILA: 

Zaradi preprečevanje širjenja okužbe koronavirusa so obvezne predprijave. 

Pogoj za prijavo je plačana članarina PZS in urejena tekmovalna licenca, katere uredijo društveni/klubski 

administratorji v portalu Naveze. 

Štartno številko mora vsak tekmovalec nositi na prsih. 

Minimalna teža smuči z vezmi za moške je 750 g na smučko in za ženske 700 g. 

Minimalna teža turnosmučarskih čevljev je za moške 500 g in za ženske 450 g. 

Kože morajo pokrivati vsaj 40 % površine dolžine smuči. 

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

 

 

KAZNI: 

Prekršek Kazen 

Goljufanje, nešportno obnašanje in ogrožanje tekmovalcev Diskvalifikacija 

Namerno 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: 

1630-1730: Prijave udeležencev Lumarjev vertikal (v areni snežnega stadiona pod Pohorjem). 

1800: Skupinski štart tekmovalcev z upoštevanjem medsebojne razdalje 1.5 m. 

1930: Slavnostna razglasitev. 
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ŠTARTNINA: 15 eur, plačljiva na TRR SI56610000019196065 (Namen: Štartnina Lumarjev vertikal2021 Ime 

Priimek) samo v predprijavi do četrtka, 4. februarja 2021 (vključuje organizacijo). Mlajši tekmovalci letnik 2001-

2007 ne plačajo štartnine. Na dan tekmovanja prijava ni možna!!! 

 

PRIJAVE IN KONTAKT: 

Na spletni strani: www.tsklima.si 

Robert Pritržnik, 041 772 135, e-pošta: robertpritrznik@yahoo.com 

Upravni odbor TSK LiMa 

SPONZORJI IN DONATORJI: 
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