
Triglavski smuk 

                   Rekreativni vzpon na Kredarico in smuk v Krmo 

Krma - sobota, 24. 3. 2012 

RAZPIS: 

• ZAČETEK: ob 5.00–7.30 v Krmi. 

• PRIJAVE: 4.45 – 7.00 pr' Psnak v Zgornji Radovni. 

• PREVOZ NA START: V primeru pomanjkanja parkirišč v Krmi, zagotovljen kombi prevoz 

za vse udeležence. 

• PREDPRIJAVE: do 21. 3. 2012 na e-mail: info@turni.si (ime in priimek, letnica rojstva). 

• PRIJAVNINA  20 eur/ osebo (vključuje prevoz v Krmo, GRS podporo in označbe na trasi, čaj na 

Kredarici, kosilo v gostilni Pr' Psnak v Radovni, majico, žrebanje praktičnih nagrad). 

• KOSILO: 12.00–14.00, gostilna Pr' Psnak. 

• ŽREBANJE PRAKTIČNIH NAGRAD: ob 14.00, gostilna Pr' Psnak. 

• PROGA: Krma – zgorna Krma – desna varianta do pod Kalvarije – Kredarica (limit 11.00) 

– spust čez Kurico – mimo pastirske koče – Krma (limit 12.30) . Proga bo označena z 

zelenimi zastavicami na vzponu in rdečimi na spustu. 

• OKREPČEVALNICA: čaj na Kredarici. 

• OBVEZNA OPREMA: turne smuči z vezmi, turni čevlji, palice, turne kože, nahrbtnik,  

prva pomoč, plazovna žolna, vetrovka in vetrne hlače (priporočljive dereze in cepin). 

• POMEMBNO: Triglavski smuk je primeren za vse turne smučarje. Potrebna je zgolj 
zadostna fizična pripravljenost. Uro začetka vzpona si vsak posameznik ali skupina 
izbere sam, glede na predviden čas vzpona in spusta, saj je potrebno nazaj v Krmo priti 
v limitu (do 12.30). Ob prijavi vsak udeleženec dobi kartonček s številko, na katerega 
vpiše čas starta in prihod nazaj v cilj, vmes pa se ga potrdi na Kredarici. S kartončkom 
sodelujete tudi v žrebanju praktičnih nagrad. Strogo upoštevajte navodila kontrol in 
GRS službe ter obvezno sledite označeni progi. Ker bo isti čas potekalo tudi 
tekmovanje, dajte na progi prednost hitrejšim (se jim umaknite iz špure). 

 
• V primeru slabega vremena ali neugodnih snežnih razmer dogodek odpade! 

Informacija o tem bo podana 3 dni pred dogodkom! 

• Vse dodatne informacije bodo na voljo na prijavnem mestu in samem startu! 

Informacije na www.turni.si, e-mail info@turni.si ali GSM 040 298 168 (Nejc) 
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