REGIJA LJUBLJANA 1
KOMISIJA ZA MLADINO

Datum: 3. januar 2021
Regija Ljubljana 1 na osnovi programa dela Mladinske komisije razpisuje:

15. REGIJSKO TEKMOVANJE V
SMUČANJU 2022
ki bo v soboto, 12. februarja 2022,
s pričetkom tekmovanja ob 9:30 na smučišču Rudno pri Železnikih
TEKMOVALNE KATEGORIJE
• PIONIRJI - od 6 do 11 let; (letniki 2011 – 2016)
• PIONIRKE - od 6 do 11 let; (letniki 2011 – 2016)
• MLADINCI - od 12 do 16 let; (letniki 2006 – 2010)
• MLADINKE - od 12 do 16 let; (letniki 2006 – 2010)
• GASILCI PRIPRAVNIKI - od 16 do 18 let; (letniki 2004 – 2006)
• GASILKE PRIPRAVNICE - od 16 do 18 let; (letniki 2004 – 2006)
• MENTORJI
• MENTORICE
Tekmovalci letnika 2006 (16 let) lahko tekmujejo v kategoriji mladincev ali
gasilcev pripravnikov; vendar le v eni kategoriji.
PRAVICA NASTOPA:
Iz vsake Gasilske zveze lahko nastopijo po trije tekmovalci v vsaki kategoriji,
iz GZ Ljubljana lahko nastopi 2x po trije tekmovalci v vsaki kategoriji.
COVID-19:
Vsi udeleženci smučanja morajo na dan smučanja izpolnjevati takrat
veljavne pogoje za smučišča (npr: dokazilo PCT, maske, …).
PRIJAVE:
Do vključno četrtka, 3. februarja 2022, izključno po e-pošti na priloženi
prijavnici na naslov: prijava@regijaljubljana1.si. Ob prijavi je obvezno
plačilo štartnine. V kolikor štartnina ne bo plačana do roka za prijave,
prijavljeni ne bodo imeli pravice do udeležbe na tekmovanju. Kasnejših prijav
ne sprejemamo!
OPIS TEKMOVANJA:
Tekmovanje bo potekalo v eni vožnji na veleslalomski progi. Tekmovalec bo
med vožnjo na ustrezno označenem mestu (cerada) prikazal znanje gasilske
veščine (opisane v nadaljevanju), nato pa bodo tekmovalci v kategorijah
mladincev/-ke, gasilci pripravniki/-ce in mentorji/-ce opravili še kratko
vzpenjanje s smučmi navzgor in v nadaljevanju nadaljevali z vožnjo na
veleslalomski progi.
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Opis praktične gasilske vaje na progi:
• Pionirji – prenos cevnega nosilca od označenega mesta do vedra. Za
nepravilno odložen cevni nosilec (cevni nosilec mora biti ves v vedru)
se k času vožnje po veleslalomski progi prišteje 5 sekund pribitka.
Vedro z nosilcem mora po opravljeni nalogi biti na ceradi, če ni - 5
sekund pribitka.
• Mladinci – na označenem mestu spnejo ročnik s tlačno C cevjo (za
odpeto ali polodpeto spojko se k času vožnje po veleslalomski progi
prišteje 10 sekund pribitka). Ročnik mora biti po opravljeni nalogi na
ceradi, če ni - 5 sekund pribitka.
• Pripravniki in mentorji – na označenem mestu izvedejo tkalski vozel
(za nepravilno izvedbo vozla se k času vožnje po veleslalomski progi
prišteje 10 sekund pribitka). Tkalski vozel in celotna vrv mora biti po
opravljeni nalogi na ceradi; če ni - 5 sekund pribitka.
Slika1: Shematski prikaz proge z vzpenjanjem za mladince, gasilce pripravnike in
mentorje

mesto
za gasilsko
nalogo
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ZAMUJANJE NA ŠTART:
Tekmovalec, ki bo zamudil start glede na štartno številko, bo tekmoval ob
koncu kategorije. Zaradi spreminjanja praktičnih nalog, štart na koncu
tekmovanja ni mogoč.
DISKVALIFIKACIJA TEKMOVALCA:
- Nepravilna vožnja skozi postavljena vrata na progi (če se tekmovalec ne
vrne in pravilno premaga postavljena vrata)
- Neopravljena vaja na kontrolni točki
- Neopravljeno vzpenjanje s smučmi (mladinci, gasilci pripravniki, mentorji)
- V primeru neprimernega vedenja tekmovalca na štartu, na progi, v cilju
ter na razglasitvi rezultatov, sledi diskvalifikacija tekmovalca
KONČNI REZULTAT EKIP:
Uvrstitev se točkuje po pravilniku FIS-a. Najboljša dva rezultata v posamezni
kategoriji (skupno max. štirje rezultati v starostni kategoriji) se seštejejo v
točkovanje za prehodni pokal starostne kategorje (pionirji, mladinci,
pripravniki).
PRITOŽBE:
Se sprejemajo pisno, 15 minut po končanju tekmovanja.
ŠTARTNINA:
16 €, katera se predhodno nakaže na GZ Dolomiti s pripisom »Smučanje
2022« na TRR SI56 6100 0002 3778 151. V ceno je všteta organizacija in
izvedba tekmovanja, smučarska vozovnica in malica (hot dog + čaj).
NAGRADE:
Za prva tri mesta v vsaki kategoriji so medalje, najboljše gasilske zveze pa
bodo v starostni kategoriji prejele prehodni pokal.
Pred tekmovanjem in med tekmovanjem je polovica smučišča odprta za
smučanje. Zaradi hitrega poteka tekmovanja morajo zjutraj takoj vsi
tekmovalci na štart, kjer počakajo na nastop.
Gasilska zveza, ki bo prijavila na tekmovanje svojo mladino, mora poskrbeti,
da je poleg tekmovalcev prisotno tudi zadostno število mentorjev. Mentor
mora med tekmovanjem in kasnejšim smučanjem skrbeti za varnost svojih
varovancev.
Po določilih Zakona o varnosti na smučiščih je predpisana potrebna osebna
varovalna oprema za smučarje (obvezna uporaba čelade do 14. leta
starosti).
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost! Organizator ne prevzema
odgovornosti za morebitne poškodbe, ki bi nastale na in izven tekmovalne
proge.
Tekmovalci naj imajo s seboj zdravstveno kartico.
Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu in ob zadostni snežni podlagi! V
primeru izvedbe tekmovanja in neudeležbe tekmovalca, se štartnina ne vrne.
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Vse ostale informacije je možno dobiti po elektronski pošti na naslovu
info@smucka.com oz. na 031/798-164 – Klemen Zibelnik.
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