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PRAVILA ZA ORGANIZACIJO TEKMOVANJ V TEKU NA SMUČEH  
ZA SEZONO 2020/2021 

 
 

SPLOŠNO 
 

1. člen 

Organizator tekmovanj za Državno prvenstvo ( v nadaljevanju DP ) in vseh ostalih 
tekmovanj v teku na smučeh je Smučarska zveza Slovenije - Zbor za tek na smučeh – 
Komisija za tekmovalni sistem in objekte ( v nadaljevanju SZS ). Tehnični organizator 
posameznega tekmovanja je tista smučarska organizacija, ki mu SZS zaupa izvedbo 
tekmovanja. 

2. člen 

Termine vseh tekmovanj uskladimo s tekmovalnim koledarjem. Po možnosti naj bodo 
člansko, mladinsko in otroško DP izvedena v različnih terminih, vendar so lahko zaradi 
objektivnih razlogov tudi združena. DP v najdaljših disciplinah za člane, članice, juniorje, 
juniorke, st. mladince in st. mladinke je lahko izvedeno ločeno od krajših tekaških disciplin 
in sicer proti koncu tekmovalne sezone. 

3. člen 

Vsa tekmovanja po koledarju SZS izvedemo v skladu s pravili FIS ter temi pravili. 
 

4. člen 

Tehnične delegate za vsa tekmovanja po koledarju SZS imenuje Komisija za tekmovalni 
sistem in objekte pri Zboru za tek na smučeh na SZS. Stroške tehničnega delegata nosi 
organizator. Enako velja za stroške pomočnika TD in sodnike, v kolikor organizator nima 
svojega kadra, ki opravlja to funkcijo. 

5. člen 

Tehnični organizator nosi stroške organizacije posameznega tekmovanja. Stroške nastopa 
tekmovalcev krijejo klubi, ki tekmovalce prijavijo. Tehnični organizator po možnostih 
organizira prenočevanje tekmovalcev. Startnino na tekmovanjih po koledarju SZS določi 
Komisija za tekmovalni sistem in objekte za vsako sezono posebej. Tehnični organizator 
ima možnost odločitve, da startnine tudi ne zahteva. 

 

6. člen 

Obliko posameznega tekmovanja določi Komisije za tekmovalni sistem in objekte in se 
objavi v biltenu za tekočo tekmovalno sezono. 
 

7. člen 

Tehnični organizator lahko zaradi neugodnih vremenskih razmer oz. opravičenih razlogov 
po posvetu s tehničnim delegatom in Komisijo za tekmovalni sistem in objekte odpove ali 
odloži posamezno tekmovanje najmanj 3 dni pred predvidenim terminom. O odpovedi oz. 
odložitvi mora obvestiti SZS, vse prijavljene klube, tehničnega delegata in sredstva 
javnega obveščanja. 

8. člen 

Prireditelji so dolžni izvesti vsa tekmovanja po koledarju SZS v času in obliki, določenimi v 
Biltenu teka na smučeh za posamezno sezono. Manjša odstopanja lahko prireditelj izvede 
izključno ob soglasju tehničnega delegata. 
 

9. člen 

Tekmovanja za državno prvenstvo morajo biti izvedena na homologiranih progah.  



 
 

 

PRAVICA DO NASTOPA 

10. člen 
 

Pravico nastopa na vseh tekmovanjih po koledarju SZS imajo:        

• Tekmovalci, ki so v sistemu MODRA KARTICA vodeni pod kategorijo »tekmovalci« 
in imajo za tekočo tekmovalno sezono poravnano članarino.  

• Tuji tekmovalci, brez slovenskega državljanstva, ki so člani slovenskih klubov in so 
v sistemu MODRA KARTICA vodeni pod kategorijo »tekmovalci« so enakovredni 
domačim tekmovalcem pri izračunih SLO točk in točk za Pokal ARGETA junior in 
lahko nastopijo in se potegujejo za medalje na DP v posamični ali štafetni tekmi.   

• Tuji tekmovalci, ki jih klubi ali društva ustrezno prijavijo na tekmovanje, lahko 
tekmujejo na tekmovanju, na katerega so prijavljeni, vendar pa ne prejmejo medalj 
za DP, SLO točk in točk za Pokal ARGETA junior.  

 
Matična smučarska organizacija mora poskrbeti za zdravniški nadzor in preglede, ter 
odgovarja za zdravstveno stanje svojih tekmovalcev. Prijavljeni člani drugih smučarskih 
zvez morajo imeti veljavno licenco FIS. 

11. člen 

Tekmovalci tekmujejo za matični klub, ki je tekmovalca tudi prijavil na tekmovanje in 
tekmujejo na lastno odgovornost, ter  na stroške matičnega kluba. 

 
 

STAROSTNE KATEGORIJE 

12. člen 

Na tekmovanjih za DP 2021 imajo pravico v posameznih starostnih kategorijah nastopiti 
tekmovalci rojeni: 

• člani in članice   letnik 2000 in starejši 

• juniorji in juniorke  letnik 2001 in 2002 

• starejši mladinci in mladinke letnik 2003 in 2004 

• mlajši mladinci in mladinke letnik 2005 in 2006 

• starejši dečki in deklice  letnik 2007 in 2008 

• mlajši dečki in deklice  letnik 2009 in mlajši 

 

13. člen 

V tekmovanju za Pokal ARGETA junior v sezoni 2020/2021 tekmujejo naslednje 
kategorije: 
 

• člani     letnik 2000 in starejši 

• članice     letnik 2002 in starejše 

• juniorji     letnik 2001 in 2002 

• starejši mladinci in mladinke  letnik 2003 in 2004 

• mlajši mladinci in mladinke  letnik 2005 in 2006 

• starejši dečki in deklice  letnik 2007 in 2008 

• mlajši dečki in deklice   letnik 2009 in mlajši 

 



 
 

 

RAZPIS TEKMOVANJA 
 

14. člen 

Tehnični organizator mora najmanj 10 dni pred posameznim tekmovanjem poslati predlog 
razpisa na e-naslov:joze.klemencic@sloski.si. Koordinator teka na smučeh predlog 
razpisa pregleda, ga po potrebi dopolni in ga pošlje: 

• vsem smučarskim klubom v Sloveniji 

• tehničnemu delegatu 

• sredstvom javnega obveščanja 
 

Razpis mora vsebovati:  

• kraj in program tekmovanja - naslov za prijave oz. informacije 

• informacijo o tekmovalnih progah 
 

15. člen 

Vsak prireditelj lahko za tekmovanje, kjer tekmujejo tudi člani in članice,  razpiše t.i. 
"odprto kategorijo". Proga za to kategorijo naj bo ista, kot proga za članske kategorije. Za 
prijave v to kategorijo ni omejitev, uvrstitve tekmovalcev v tej kategoriji pa ne štejejo v 
nobeno pokalno uvrstitev, oziroma za SLO točke. 
 

16. člen 

Vsak prireditelj lahko v okviru svojega tekmovanja razpiše tudi alternativno tekmovanje za 
najmlajše začetnike. Proga naj bo dolga največ 1 km in naj vključuje tudi ostale elemente 
smučanja ( slalom, skoki, ipd. ). V tej kategoriji lahko nastopajo otroci vključno z letnikom 
2009, ki v tekmovalni sezoni 2020/2021 lahko nastopajo v kategoriji mlajših dečkov – 
deklic.  Uvrstitve otrok v tej kategoriji pa ne štejejo v nobeno pokalno razvrstitev, oziroma 
za SLO točke. Glede na možnosti naj vsi udeleženci dobijo priznanje za udeležbo. 
Tekmovalci lahko na enem tekmovanju nastopijo SAMO na eni tekmi. 

 

17. člen 

Dolžine tekaških prog na tekmovanjih za DP 2021 so: 
 
 

  
Srednja             

Posamični 
Srednja   
Množični 

Dolga        
Množični 

Posamični  
sprint 

Šprint štafete Štafeta Ski kros 

Tehnika      
KLASIČNA KLASIČNA PROSTA PROSTA KLASIČNA PROSTA PROSTA 

Kategorija 

ČLI 15 km 30 km 50 km 1.2 - 1.6 km 3 x 1.2 - 1.6 km 3 x 6.6 km ˗ 

JUI 15 km 30 km 40 km ˗ 3 x 1.2 - 1.6 km 3 x 6.6 km ˗ 

SMI 10 km 15 km 20 km ˗ 3 x 1.2 - 1.6 km 3 x 6.6 km ˗ 

MMI 7.5 km ˗ ˗ ˗ 2 x 1.2 - 1.6 km 3 x 3.3 km 2 km 

SDI 5 km ˗ ˗ ˗ ˗ 3 x 3.3 km 2 km 

MDI 2.5 - 3 km ˗ ˗ ˗ ˗ 3 x 2.5 km 2 km 

                

ČLE 10 km 15 km 30 km 1.2 - 1.6 km 2 x 1.2 - 1.6 km 3 x 3.3 km ˗ 

JUE 10 km 15 km 20 km ˗ ˗ ˗ ˗ 

SME 7.5 km 10 km 15 km ˗ ˗ ˗ ˗ 

MME 5 km ˗ ˗ ˗ 2 x 1.2 - 1.6 km 3 x 3.3 km 2 km 

SDE 5 km ˗ ˗ ˗ ˗ 3 x 3.3 km 2 km 

MDE 2.5 - 3 km ˗ ˗ ˗ ˗ 3 x 2.5 km 2 km 

 
 



 
 

 

18. člen 

Smernice za določanje števila predaj v disciplini šprint štafet: 
 

Dolžina proge 
za predajo 

MDI, MDE SDI, SDE 
MME, SME,  
JUE, ČLE 

MMI 
SMI, JUI, 

ČLI 

do 600 m 2 3 - - - 

do 1000 m 2 2 3 3 4 

nad 1000 m - - 2 2 3 
 

19. člen 

Tehnike teka  na tekmovanjih za Državno prvenstvo so določene s pravili FIS in s dogovori 
Zbora za tek na smučeh pri SZS.  
 
PRVENSTVO ODRASLIH KATEGORIJ: Za DP odraslih kategorij veljajo naslednja 
tekmovanja: 

o Posamično tekmovanje na srednih razdaljah 
o Tekmovanje z množičnim startom na srednjih razdaljah 
o Tekmovanje v posamičnem sprintu 
o Tekmovanje na dolgih progah 
o Tekmovanje v sprintu štafet 
o Tekmovanje v štafetah 

POSAMIČNO tekmovanje za DP 2021 se izvede v KLASIČNI tehniki na krajši srednji 
progi ( primer: člani 15 km ). 
Tekmovanje z MNOŽIČNIM startom za DP 2021 se izvede v KLASIČNI tehniki na daljši 
srednji progi ( primer: člani 30 km ). 
Tekmovanje v SPRINTU se izvede samo za ABSOLUTNO ( člansko ) kategorijo v 
PROSTI tehniki. Sistem izločilnih tekov v posamičnem sprintu v načelu sledi pravilom FIS, 
konkretno različico sistema  pa predlaga organizator tehničnemu delegatu, glede na 
število prijavljenih tekmovalcev.  
Tekmovanje v SPRINT ŠTAFETAH se za leto 2021 izvede v KLASIČNI tehniki.  
Tekmovanje na DOLGIH progah se za DP 2021 izvede v PROSTI tehniki. 
Tekmovanje ŠTAFET ODRASLIH KATEGORIJ se za DP 2021 izvede v PROSTI tehniki. 
PRVENSTVO MLAJŠIH KATEGORIJ: Za DP mlajših kategorij veljajo naslednja 
tekmovanja s predpisanimi tehnikami teka: 

o Ski kros  - PROSTA tehnika 
o Posamično  - KLASIČNA tehnika ( lažja proga ) 
o Štafeta  - KLASIČNA tehnika 

POSAMIČNO tekmovanje mlajših kategorij se izvede skupaj s tekmovanjem odraslih 
kategorij v KLASIČNI tehniki. 

 
20. člen 

Štartna lista za posamezno tekmovanje se oblikuje glede na vrsto tekmovanja in na 
podlagi SLO točk.  
Na tekmovanjih v sprintu in na množičnem startu, tekmovalci startajo glede na število SLO 
točk, tako, da najboljši tekmovalec posamezne kategorije starta prvi, oziroma ima najboljši 
startni položaj. V primeru, da na množičnem startu hkrati starta več kategorij skupaj, se 
štartna lista oblikuje na podlagi SLO  točk tekmovalcev vseh kategorij. Najboljši 
tekmovalec vseh kategorij starta prvi. 
Na tekmovanjih s posamičnem startom, tekmovalci startajo v obratnem vrstnem redu, tako 
da so najboljši tekmovalci razvrščeni na koncu startne liste.  Vrstni red starta najboljših 
petih tekmovalcev v vsaki kategoriji se žreba. 
Na ekipnih tekmovanjih, se klubi na startu razporedijo glede na seštevek SLO točk vseh 
tekmovalcev v ekipi. 
 



 
 

 

POTEK TEKMOVANJA 
 

21. člen  

Prijava tekmovalcev na tekmovanje mora biti izvedena v skladu z razpisom, KJER JE 
NAVEDENO, DA JE ZADNJI ROK ZA PRIJAVO VSAK ČETRTEK PRED TEKMO DO 
24.00 URE.  
Prijave za VSA tekmovanja je potrebno poslati na e-naslov:joze.klemencic@sloski.si 
Dopolnitev startne liste je možna samo na dan tekmovanja do 1 ure pred startom. Za 
dodatno prijavo se plača startnina v višini 15 Euro. 
Za vse prijavljene tekmovalce, ki ne pridejo na start, organizator tekmovanja lahko 
zahteva plačilo startnine. 

22. člen 

Startnina za tekmovalno sezono 2019/2020 znaša: 

 Posamična tekmovanja Štafetna tekmovanja 

Vse 
kategorije 

5 EURO 
5 EURO 

za vsakega tekmovalca 

 

23. člen 

Na vseh tekmovanjih po koledarju SZS lahko tekmovalec nastopi v višji starostni kategoriji 
le s soglasjem in odgovornostjo kluba, ki tekmovalca prijavi. 
 

24. člen 

Na vseh tekmovanjih po koledarju SZS v klasični tehniki bosta uveljavljeni naslednji 
novosti pravil FIS ( glej novosti FIS pravil za sezono 2016/2017 ): 

- Kontrola višine palic za klasično tehniko ( 0,83 % telesne višine športnika ) 
- Na tekmovalni progi mora biti vzpostavljena vsaj ena cona, kjer je dovoljena 

zgolj uporaba diagonalnih tehnik. Kot diagonalne tehnike štejejo tisti elementi 
klasične tehnike, kjer je istočasno zapičena zgolj ena od palic.  

 

25. člen 

Pri tekmovanju štafet morajo biti vsi člani štafete člani istega kluba. Dovoljen je tudi start 
kombiniranih štafet, sestavljen iz več klubov, vendar kombinirana štafeta starta iz zadnje 
vrste in ni navedena v uradnih rezultatih. V tekmovanju štafet posamezne starostne 
kategorije lahko nastopajo tudi tekmovalci nižjih starostnih kategorij. 
 

26. člen 

Razsodišče - žirijo na vseh tekmovanjih po koledarju SZS sestavljajo tehnični delegat 
SZS, pomočnik tehničnega delegata in vodja tekmovanja. Prireditelj je dolžan tehničnemu 
delegatu in njegovemu pomočniku povrniti stroške v višini: 
 

- Dnevnica:       20,00 EURO 
- Kilometrina:                                                                       0,37 EURO 

27. člen 

Uro pred prvim startom izvedemo informativni sestanek vodij ekip. Sestanek vodi tehnični 
delegat, udeleži pa se ga lahko po en predstavnik vsakega kluba.  
Dnevni red sestanka vključuje: Predstavitev organizatorja in razsodišča; morebitne 
spremembe v programu tekmovanja; potek, označitev ter priprava proge; stadion; druge 
posebnosti ali vprašanja.  



 
 

 

28. člen 

Kavcija za proteste na tekmovanjih v koledarju SZS znaša 50 EURO. V primeru, da je 
protest upravičen, je vlagatelj protesta upravičen do vračila kavcije, v nasprotnem primeru 
pa kavcija ostane prireditelju. 
 

REZULTATI TEKMOVANJA 

29. člen 

Tekmovanje posameznikov za DP v teku na smučeh je regularno, če je na startu najmanj 
6 tekmovalcev oz. tekmovalk v kategoriji in da so najmanj trije od njih uvrščeni. 

30. člen 

Tekmovanje štafet za DP je regularno, če so na startu najmanj štiri štafete v kategoriji in 
da so najmanj tri od njih uvrščene. Kombinirane štafete in štafete, v kateri je prijavljen 
tekmovalec – lka brez slovenskega državljanstva ne štejejo. 

31. člen 

Tekmovanje za Pokal ARGETA junior je regularno, če je izvedeno na primerni progi in po 
pravilih FIS, ter v skladu s temi Pravili. Primernost proge potrdi imenovani tehnični delegat. 
 

32. člen 

V slučaju, da več starostnih kategorij skupaj s člansko kategorijo ( v okviru istega 
časa starta ) tekmuje na tekmovanju za DP na enaki progi, razglasimo rezultate: 
- v absolutni kategoriji, kjer lahko dobijo medalje tekmovalci iz vseh starostnih 
kategorij 
- za mlajše starostne kategorije pa razglasimo rezultate samo s tekmovalci iz 
starostne kategorije, v kateri so bili prijavljeni.  
 
To pravilo velja tudi za štafetne teke. 
 

33. člen 
Če je na tekmovanjih za Pokal ARGETA junior v sprintu prijavljenih manj kot 8 
tekmovalcev – lk, ali v kvalifikacijah uvrščeno manj kot 8 tekmovalcev – lk, v 
posamezni starostni kategoriji, se ta starostna kategorija združi z najbližjo starostno 
kategorijo. V tem primeru se razglasijo rezultati za vsako starostno kategorijo 
posebej, kot izvleček skupnih rezultatov združene kategorije. 
Ta način razglasitve rezultatov velja tudi v primeru nastopa tujih tekmovalcev brez 
Modre kartice na tekmovanju za pokal ARGETA junior. 

34. člen 

Prvi trije uvrščeni tekmovalci na tekmovanjih za DP  v posameznih kategorijah in štafetah 
prejmejo medalje in diplome SZS. Tehnični organizator prvenstva MORA za najboljše 
tekmovalce zagotoviti pokale in po možnosti tudi praktične nagrade. 

35. člen 

Prvi trije uvrščeni tekmovalci na tekmovanjih za Pokal ARGETA junior 2020/2021 v 
posameznih kategorijah in štafetah prejmejo medalje, prvih šest tekmovalcev v otroških 
kategorijah pa še diplome.  

36. člen 

Prvi trije tekmovalci iz vsake kategorije so se dolžni udeležiti podelitve priznanj. 
Tekmovalci, ki se brez upravičenega vzroka ne udeležijo slovesne razglasitve in podelitve 
nagrad, izgubijo pravico do nagrade. 
 



 
 

 

37. člen 

Točke za skupno uvrstitev na posamičnem tekmovanju za DP prejmejo VSI uvrščeni 
tekmovalci po naslednji lestvici: 
 

1 . mesto 30 točk 6 . mesto 10 točk 11 . mesto 5 točk 

2 . mesto 25 točk 7 . mesto 9 točk 12 . mesto 4 točke 

3 . mesto 20 točk 8 . mesto 8 točk 13 . mesto 3 točke 

4 . mesto 15 točk 9 . mesto 7 točk 14 . mesto 2 točki 

5 . mesto 13 točk 10 . mesto 6 točk     ostali 1 točka 
 

Točke za skupno uvrstitev na tekmovanju za Pokal ARGETA junior prejmejo VSI uvrščeni 
tekmovalci po naslednji lestvici: 
 

1 . mesto 25 točk 6 . mesto 10 točk 11 . mesto 5 točk 

2 . mesto 20 točk 7 . mesto 9 točk 12 . mesto 4 točke 

3 . mesto 15 točk 8 . mesto 8 točk 13 . mesto 3 točke 

4 . mesto 12 točk 9 . mesto 7 točk 14 . mesto 2 točki 

5 . mesto 11 točk 10 . mesto 6 točk     ostali 1 točka 

 

38. člen 

Za končno posamično uvrstitev v tekmovanju za Pokal ARGETA junior v tekmovalni 
sezoni  2020/2021 šteje: 
 
Otroške kategorije: -  najboljših 6 rezultatov od 8 tekmovanj 
MMI, MME:   najboljših 6 rezultatov od 9 tekmovanj 
SMI, SME, JUI:  najboljših 7 rezultatov od 10 tekmovanj 
ČLI, ČLE:   najboljših 8 rezultatov  od 11 tekmovanj 
 
Če več tekmovalcev v skupni razvrstitvi doseže enako število točk, si mesto delijo. 
 

39. člen 

V sezoni 2020/2021 se ne razglasi skupne razvrstitve klubov v pokalu ARGETA junior. 

 
PRITOŽBE 

 
40. člen 

Klub ali društvo se lahko zoper odločitev žirije na tekmovanju ali zoper uradne rezultate, 
pritoži na Komisijo za tekmovalni sistem in objekte. Vsako pritožbo, ki bo prispela na 
elektronski naslov komisije joze.klemencic@sloski.si v roku 48 ur po razglasitvi uradnih 
rezultatov, bo obravnavala pritožbena komisija, ki ji bo v sezoni 2020/2021 predsedoval g. 
Uroš Ponikvar. Pritožbena komisija bo sestavljena iz predsednika in dveh članov, ki jih 
predsednik pritožbene komisije imenuje izmed članov Komisije za tekmovalni sistem in 
objekte in članov Odbora za tek na smučeh. Noben imenovani član komisije  ne sme biti iz 
istega kluba, kot so osebe, udeležene v dogodku, za katerega je bila pritožba vložena. 
Kavcija za prvo pritožbo v sezoni znaša 250€ in mora biti poravnana na račun SZS na dan 
prispele pritožbe na naslov komisije. Kavcija za vsako nadaljnjo pritožbo pa znaša 450€. 
Klub ali društvo lahko na Komisijo poda tudi pritožbo na administrativne napake v 
rezultatih. Rok za oddajo pritožbe je 15 dni po objavi uradnih rezultatov. V tem primeru ni 
potrebno plačilo kavcije. 
Pritožbena komisija mora o primeru odločiti v 10 dneh od prejema pritožbe.   
Na odločitev komisije se lahko prizadeti klub ali društvo v 10 dneh po odločitvi pritoži 
Odboru za tek na smučeh pri SZS. Na odločitev le-tega pritožba ni možna. 

mailto:joze.klemencic@sloski.si


 
 

 

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA 
 

41. člen 
Pri organizaciji vseh tekmovanj po koledarju SZS lahko sodelujejo samo člani, ki imajo  
veljavno MODRO kartico SZS. To se nanaša na funkcionarje tekmovanja, sodnike, 
trenerje ekip, vodje ekip ipd.  

42. člen 

Vsak prireditelj tekmovanja je dolžan zagotoviti tolikšno število registriranih sodnikov teka 
na smučeh, kot jih, glede na obliko tekmovanja, predvideva tehnični delegat. 
 

43. člen 

Tehnični organizator posameznega tekmovanja mora prevzeti odgovornost za dobro 
pripravo tekaških prog. 

44. člen 

Tehnični organizator posameznega tekmovanja je dolžan še isti dan po končanem 
tekmovanju poslati uradne rezultate na SZS, vsem sodelujočim klubom in tehničnemu 
delegatu. 

45. člen 

Prireditelj tekmovanja za DP in Pokal ARGETA junior ima do SZS – Zbor za tek na 
smučeh naslednje obveznosti: 

• da na tekmovanju na lastne stroške postavi reklamne panoje ARGETA junior, ki jih 
dobijo na SZS; 

• da na razpis tekmovanja, štartno listo ter rezultate vključijo logotip pokrovitelja 
ARGETA junior in SZS; 

• da na tekmovanju uporabljajo startne številke pokrovitelja tekmovanja ARGETA 
junior, ki jih dobijo na SZS; 

• da obvestilo z glavnimi podatki o tekmovanju ( kraj, datum, nastop najbolj 
uveljavljenih tekmovalcev ) pošljejo na naslove javnih medijev; 

 
OBVEZNOSTI SZS 

 

46. člen 

SZS bo po koncu sezone sofinancirala stroške organizacije tekmovanj pod naslednjimi 
pogoji: 

- Tekmovanje je uvrščeno v tekmovalni koledar oziroma je regijsko tekmovanje, ki 
je bilo vsaj 7 dni pred izvedbo prijavljeno na SZS; 

- TD je podal pozitivno poročilo o izvedenem tekmovanju; 

- SZS od prireditelja prejela predlog razpisa, startne liste in uradne rezultate; 

- Na tekmovanju za DP je organizator zagotovil pokale za najboljše tekmovalce. 
 
Osnovne vrednosti za nadomestilo stroškov zimskih tekmovanj: 

- dvodnevno tekmovanje za DP 200 točk 

- dvodnevna tekmovanje za Pokal ARGETA junior 150 točk 

- enodnevno tekmovanje za DP 150 točk 

- enodnevna tekmovanje za Pokal ARGETA junior 100 točk 

- zaključek tekmovalne sezone 100 točk 

- organizacija regijskega tekmovanja 50 točk 
Osnovne vrednosti za nadomestilo stroškov poletnih tekmovanj: 

- organizacija tekmovanja na rolkah 50 točk 

- organizacija poletnega DP na rolkah 100 točk 



 
 

 

 
Komisija za tekmovalni sistem in objekte lahko obseg točk za določeno tekmovanje tudi 
zmanjša, če TD v svojem poročilu tekmovanje slabo oceni. Vrednost točke se določi po 
koncu sezone v dogovoru z vodstvom SZS . 
 

47. člen 

SZS lahko v celoti ali delno zavrne participacijo k stroškom organizacije v naslednjih primerih: 

• Če prireditelj ne izpolni zahtev iz 45. člena teh pravil; 

• Če TD v svojem poročilu negativno oceni izvedbo tekmovanja. 

 

48. člen 

Obveznosti SZS do prirediteljev zimskih tekmovanj za Pokal ARGETA junior so naslednje: 

• organizatorjem so zagotovljene medalje za najboljše tri tekmovalce v odraslih in 
otroških kategorijah. 

• organizatorjem so zagotovljene diplome v otroških kategorijah za uvrščene do 6. 
mesta. 

SZS v sodelovanju s pokroviteljem tekmovanja pripravi razglasitev končnih rezultatov 
zimskega pokalnega tekmovanja.  
 

49. člen 

Obveznosti SZS do prirediteljev tekmovanj za Poletni pokal ARGETA junior so naslednje: 

• organizatorjem so zagotovljene diplome v otroških kategorijah za uvrščene do 6. 
mesta. 

SZS v sodelovanju s pokroviteljem tekmovanja pripravi razglasitev končnih rezultatov 
poletnega pokalnega tekmovanja.  

 
 
Komisija za tekmovalni sistem in objekte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Pomembnejše spremembe mednarodnih FIS pravil 

za izvedbo tekmovanj v teku na smučeh 
 

Sezona 2020/2021 
 
 
 
326.2.3  Med team sprinti ni več dovoljeno mazanje. 
 
343.12.4  Če je dovoljena menjava smuči, je treba smuči prinesti v menjalni boks pred 

startom. Dovoljena je največ ena (1) menjava. 
V primeru zahtevnih razmer se razsodišče lahko določa drugače. 

 
Marketing Komercialne oznake na maskah niso dovoljene. 
 
Točke FIS Obdobje za računanje bo do konca sezone začeto s 13.5.2019. 

Posebna pravila za noseče tekmovalke. 
 

WC pravila Ni več časovne omejitve na sprintih na etapnih tekmovanjih (TDS ipd). 
Posamezniki dobijo točke za svetovni pokal tudi na tekmah v ekipnem 
šprintu (najboljših 15 ekip). 
WC kvote za nacionalne grupe: spremembe v korist U23 = 10 + U23 
Ponovno je uvrščena razvrstitev U23 v skupnem seštevku WC.  
 

Rolke Na palicah bodo v prihodnosti zahtevane krplje. 
 
YOG MOK je zahteval, da program za tek na smučeh bolj sledi disciplinam, ki jih 

imajo odrasli. Z drugimi besedami – problem je ski kros. 

 
 
 
Zbral: Uroš Ponikvar, oktober 2020 



 
 

 

 



 
 

 

Pomembnejše spremembe mednarodnih FIS pravil 
za izvedbo tekmovanj v teku na smučeh 

 

Sezona 2016/2017 
 

205 Dolžnosti in pravice tekmovalcev 

 Tekmovalci ne glede na starost, spol, raso, versko ali splošno prepričanje, 
spolno usmerjenost, sposobnosti ali invalidnosti, imajo pravico do 
nastopanja na smučarskih tekmovanjih v varnih razmerah  in varni pred 
zlorabami. 
FIS svoje članice vzpodbuja k pripravi politik za varovanje in promocijo 
blaginje otrok in mladostnikov. 

212.4 Vsi tekmovalci, ki se udeležijo tekmovanji FIS, morajo imeti ustrezno 
nezgodno zavarovanje, ki pokriva stroške nesreče, prevoza in reševanja in 
vključuje riziko tekmovanja, kot tudi ustrezno zavarovanje do tretjih oseb.  
Nacionalna smučarska zaveza je odgovorna za zavarovanje z ustreznim 
pokritjem za vse tekmovalce, ki jih je na tekmovanje prijavila in poslala. 

 Nacionalna smučarska zveza ali njeni tekmovalci morajo kadarkoli na 
zahtevo FIS, njenega predstavnika ali organizacijskega odbora pokazati 
dokazilo o ustreznem zavarovanju. 

212.5 Vsi trenerji in registrirani predstavniki, ki jih njihove zveze pošljejo na 
dogodke FIS, morajo biti ustrezno in zadostno zavarovani proti tretjim 
osebam tako, da zavarovanje pokrije stroške nesreč, prevoza in reševanja 
ter povzročeno škodo. Nacionalna smučarska zveza ali njihovi trenerji in 
predstavniki  morajo biti sposobni na zahtevo FIS, predstavnika FIS ali 
organizacijskega odbora dokazati obstoj ustreznega zavarovanja. 

303 Razsodišče in dolžnosti razsodišča 

303.1.5  Na Evropskem olimpijskem festivalu mladih (EYOF), Azijskih igrah (AWG) 
ter Svetovnem prvenstvu v smučarskem rolkanju FIS razsodišče 
sestavljajo: 

- TD, ki je tudi predsednik razsodišča (imenuje ga FIS), 

- Pomočnik TD, ki ga imenuje FIS 

- vodja tekmovanja, 

- nacionalni pomočnik TD (imenuje ga domača nacionalna smučarska 
zveza v sodelovanju z regionalnim koordinatorjem za tehnične 
delegate). 

 303.4.3 Dolžnosti razsodišča na prizorišču – pred tekmovanjem 

- zavarovanje odgovornosti (ICR 212.2), 

- proge:  
homologacija, priprava (snežne razmere, utrjevanje in priprava 
smučine, sredstva za pripravo prog, predtekmovalci, snežne patrulje, 
postopki v primeru ekstremnih vremenskih razmer, vključno z načrtom 
za uporabo kemikalij), označevanje prog, varnostni ukrepi, območja, 
kjer so aktivnosti trenerjev med tekmo dovoljene ali prepovedane, 
mesta za dajanje napitkov, dostop do prog s snežnimi sanmi (kjer je to 
relevantno), 

- območje priprave ekip (Team area):  
prostori / kabine za pripravo smuči, območje za testiranje smuči, 
ogrevalne proge, 



 
 

 

- Stadion:  
podrobni načrt, označevanje, ograje, splošna logistika, informacijske 
točke, ozvočenje, 

- zdravstvena oskrba: 
mesta prve pomoči, načrti za reševanje in evakuacijo, anti-doping 
kontrole (prostori, spremljevalci), 

- namestitev ekip: 
nivo namestitvenih kapacitet, razdalja do prizorišča, cene, ponujeni 
obroki in njihova kvaliteta, 

- tekmovalna pisarna:  
lokacija, organiziranost, opremljenost, odpiralni časi, informacije za 
ekipe, obrazci, liste (točke FIS, pokalne lestvice, seznam izrečenih 
uradnih opominov), prijave (pravica nastopa, izpolnjevanje kvot, kode 
FIS, grupiranje – če je potrebno), 

- sestanek vodij ekip:  
lokacija, urnik, opremljenost sejne sobe, napitki, dnevni red, 
(PowerPoint) predstavitev, informacije za ekipe, izvedba testnega 
žrebanja (če je relevantno), nadzor izvajanja sestanka, odločanje 
razsodišča (če je to med sestankom potrebno), 

- merjenje časov: 
postopki na startu in v cilju, foto-finiš, primarno in pomožno merjenje, 
obdelava podatkov, vsebina in postavitev startne liste, vsebina in 
postavitev liste rezultatov, XML prenos podatkov za FIS, 

- kontrole:  
kontrolna mesta, kontrola tehnike teka, razpoložljiva oprema, postopki, 
označevanje smuči (če se izvaja), 

- razsodišče:  
pogoji dela, identifikacija, komunikacija med člani razsodišča, 

- slovesnosti:  
urnik, predvidene nagrade, protokol,  

- podpora za medije (če relevantno):  
tiskovno središče, informacije za medije, tiskovne konference,  

- varnost: 
sistem akreditacij, identifikacija akreditiranih oseb, dostopne točke, 
nadzor dostopa, 

- transport 

303.4.4 Dolžnosti razsodišča med tekmovanjem 

- Vsi člani razsodišča morajo biti pravočasno prisotni na prizorišču 
tekmovanja (običajno 2 uri pred prvim startom), 

- odločitev o začetku tekmovanja v predvidenem času (pripravljenost 
prog ter stadiona, vremenski pogoji, so na prizorišču vse prijavljene 
ekipe?), 

- odločitev o nadomestnih tekmovalcih ter o zamudah na startu, 

-  spremembe postopkov za ogrevanje ter testiranje smuči,  

- odločitev o ponovni uporabi teptalnega stroja za pripravo prog, 
sprememba urnika predtekmovalcev, uporaba snežnih patrulj, 

- odločitev o uporabi kemikalij na progi, 

- informiranje udeleženih ekip o odločitvah razsodišča, 

- nadzor izvajanja tekmovanj, 



 
 

 

- odločitve o vseh prijavljenih kršitvah vključno z ICR 207 ter zamudami 
na startu (ali je bila zamuda posledica višje sile), 

- obravnava veljavnih protestov, 

- dokumentiranje odločitev razsodišča skupaj z uporabljenim dokaznim 
materialom za primer pritožb, 

- preverjanje merjenja časov ter rezultatov, izračun pribitka točk FIS, 
objava uradnih rezultatov, 

- preverjanje ali so uradni rezultati objavljeni na spletni strani FIS, 

- TD mora pripraviti svoje poročilo najkasneje v treh dneh po 
tekmovanju. 

 
304 Povračilo stroškov 
304.1.3 Pravica do nadomestila stroškov velja tudi v primeru odpovedi ali 

prestavitve tekmovanja. Dnevnice se obračunajo glede na dejanske dneve 
potovanja in prisotnosti na tekmovanju. Nadomestiti je treba tudi stroške 
morebitnih neuporabljenih vozovnic, za katere ne moremo zahtevati 
vračila kupnine ali stroške sprememb vozovnic. 

310.2 Klasična tehnika 
310.2.14 Razsodišče lahko prepove uporabo določenih prvin ali tehnik na posebej 

označenih delih proge. Vse kršitve je potrebno prijaviti razsodišču. 

 311.2.5 Norme za tekmovalne tekaške smučarske proge 

 Vrednosti HD, TC in MC na homologirani tekmovalni tekaški progi morajo 
ustrezati normam v spodnji preglednici: 
Dolžina proge HD MC TC 

Sprint P največ 50m 0 – 30 m 0 – 60 m 

Sprint K največ 50m 10 – 40 m 20 – 60 m 

2.5 km največ 50m 30 – 50 m 75 – 105 m 

3.3 km največ 65m 30 – 65 m 100 – 140 m 

3.75 km največ 80m 30 – 80 m 110 – 150 m 

5 km največ 100m 30 – 80 m 150 – 210 m 

7.5 km največ 125m 30 – 80 m 200 – 300 m 

8.3 km največ 125m 30 – 80 m 210 – 350 m 

10 km največ 125m 30 – 80 m 250 – 420 m 

15 km in več največ 150m 30 – 80 m krogi morajo 
ustrezati določilom 

v tej preglednici 

 
 316.4 Elektronsko merjenje časov 
 
316.4.2 Merjenje časov s transponderji 
 Transponderje (aktivni ali pasivni sistemi) lahko služijo kot podporni sistem 

uradnemu merjenju časov, ali za merjenje časov in določanje vrstnega 
reda na vmesnih časih, pred-vmesnih časih in neuradnih rezultatov na 
cilju.  

 Uradne rezultate moramo potrditi z uporabo elektronskega merjenja 
rezultatov, ki je v skladu s pravilom ICR 316.4.1.   

 
324 Zasledovalna tekmovanja 

324.5.3 Razsodišče lahko v primeru težkih vremenskih razmer preloži ali odpove 
tekmovanja. V primeru odpovedi kot končni štejejo rezultati prvega dela 
tekmovanja. 



 
 

 

 

325 Tekmovanja v posamičnem sprintu 

325.5.3.6 Če tekmovalec v posameznem izločilnem teku zaradi višje sile ne priteče v 
cilj, ga uvrstimo na zadnje mesto v tem izločilnem teku. 

326 Tekmovanja v sprintu štafet 

326.4.3 Število štafet v posameznem polfinalu naj ne presega 15 in število štafet v 
finalu naj ne presega 1015.  

341 Zahteve za tekmovalce 

341.1 Starostne kategorije 

341.1.1 Tekmovalno leto (oziroma sezona) FIS traja od 1. julija do 30. junija 
naslednje leto. 

341.1.2 Člani (ženske in moški) morajo biti v koledarskem  letu (1.1 – 31.12) stari 
vsaj 21 let. Pravica do starta začne z začetkom tekmovalne sezone (npr. 
za 20132017 od 1. julija 20122016 naprej). 

341.1.1 Tekmovalno leto FIS traja od 1. julija do 30. junija naslednje leto. 

341.1.2 Člani (ženske in moški) morajo biti v koledarskem  letu (1.1 – 31.12) stari 
vsaj 21 let. Pravica do starta začne z začetkom tekmovalne sezone (npr. 
za 2013 od 1. julija 2012 naprej). 

341.1.3 Mladinke in mladinci v koledarskem letu, v katerem se sezona konča (1.1 
– 31.12) ne smejo biti starejši od 20 let.  

 Mladinsko svetovno prvenstvo 

 Tekmovalec mora dopolniti 16 let pred koncem leta (11 – 31.12), v 
katerem se sezona konča.  

Sezona Starost Letnice rojstev 

2016/17 16-20 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 

2017/18 16-20 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 

2018/19 16-20 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 

  Svetovno prvenstvo do 23 let 

 Tekmovalci na svetovnem prvenstvu do 23 let v koledarskem letu, v 
katerem se sezona konča (1.1-31.12), ne smejo biti starejši od 23 let. 

 

Sezona Starost Letnice rojstev 

2016/17 21-23 1994, 1995, 1996 

2017/18 21-23 1995, 1996, 1997 

2018/19 21-23 1996, 1997, 1998 

341.1.4 Mladinke in mladinci praviloma startajo v svojih starostnih kategorijah. 
Lahko startajo v ustreznih članskih kategorijah. 

341.1.5 Na vseh tekmovanjih FIS velja, da mora tekmovalec dopolniti 16 let v 
koledarskem letu (1.1.-31-12), v katerem se sezona konča.  

Sezona Letnice rojstev 

2016/17 2001 ali starejši 

2017/18 2002 ali starejši 

2018/19 2003 ali starejši 

 



 
 

 

343 Dolžnosti tekmovalcev  
343.8.1 Na tekmovanjih v klasični tehniki dolžina tekmovalčevih palic ne sme 

presegati 83% višine tekmovalca. Na tekmovanjih v prosti tehniki, dolžina 
palic ne sme presegati višine tekmovalca. Višino merimo na ravni podlagi 
tako, da je tekmovalec obut v tekmovalne čevlje in na glavi nima 
nobenega pokrivala.  
Dolžino palic merimo od konice do najvišjega mesta, kjer je zanka palice 
pritrjena na ročaj palice. 
Vse meritve zaokrožimo na centimeter natančno, kot sledi: vrednosti, 
manjše od 0,5 cm zaokrožimo navzdol, vrednosti 0,5 cm ali več 
zaokrožimo navzgor. 

343.12 Menjava opreme 

343.12.1 Na vseh tekmovanjih je dovoljeno zamenjati palice. Na vseh tekmovanjih 
velja, da je menjava palic dovoljena le v primeru, da je palica zlomljena ali 
poškodovana. Na tekmovanjih v klasični tehniki morajo palice v primeru, 
da sta zamenjani obe palici, ti ustrezati pravilu morajo palice v primeru, da 
sta zamenjani obe palici, obe palici ustrezati pravilu 343.8.1. 
na tekmovanjih v skiatlonu je seveda dovoljena menjava palic v 
menjalnem boksu tedaj, ko tekmovalci menjajo opremo. 

343.12.2 Smuči lahko zamenjamo samo v naslednjih primerih: 

- Smučka ali vez je zlomljena ali poškodovana. Okvarjeno opreme je po 
tekmovanju potrebno predložiti razsodišču. 

- Na tekmovanju uporabimo bokse za menjavo smuči (boksi za menjavo 
opreme v skiatlonu, boksi za pripravo smuči pri sprintu štafet).  

 
352 Sankcije 
352.1.2 Sankcije za kršitve pravil klasične tehnike lahko izrečemo na podlagi 

soglasne odločitve dveh članov razsodišča, od katerih je eden TD. Video 
dokazi in zagovor kršitelja pri izreku sankcije ni obvezen. Člen 224.7 pri 
kršitvah pravil klasične tehnike ne velja.  

352.1.3 Na Olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih, tekmovanjih za svetovni pokal 
velja, da sankcijo lahko izrečemo na podlagi soglasne odločitve TD in 
direktorja svetovnega pokala. V primeru, da sta oba iz iste države, TD za 
odločanje imenuje namestnika. 

380 Popularna tekmovanja v teku na smučeh 
387 Sankcije, protesti in pritožbe 
387.1 V principu velja člen 352. Tekmovalno razsodišče mora obravnavati vsak 

dokaz o kršitvi pravil, ki ga prejme v roku 48 ur po tem, ko je zadnji 
tekmovalec prišel v cilj in o njem odločiti v roku 72 ur od časa, ko je v cilj 
prišel prvi tekmovalec. 

387.2 Protesti v zvezi s tekmovalci z aktivno kodo FIS morajo biti vloženi v roku 
1 ure po prihodu prvega tekmovalca v cilj glavnega tekmovanja. Protest 
mora biti vložen v skladu s členi 361.4 ter 361.5. 

387.3 Protesti v zvezi s tekmovalci z aktivno kodo FIS morajo biti vloženi v roku 
1 ure po prihodu prvega tekmovalca v cilj glavnega tekmovanja. Protest 
mora biti vložen v skladu s členom 361.4. 

387.4 Tekmovalci brez aktivne kode FIS nimajo pravice do pritožbe. 
(ostali členi vezani na popularna tekmovanja v teku na smučeh so 
preštevilčeni). 

 
Ljubljana, november 2016      prevedel: Uroš Ponikvar 

 



 
 

 

Pomembnejše spremembe mednarodnih pravil za izvedbo tekmovanj  
v teku na smučeh 

Sezona 2015/16 

 

206.7.3 Oglaševanje komercialnih podjetij ki se ukvarjajo s stavami ali ostalimi 
aktivnostmi povezanimi s stavami (glavni sponzor, tekmovalna oblačila, 
štartne številke) je prepovedano. Izjema so loterije in podjetja, ki se 
ukvarjajo s stavami brez povezave s športom.    

310.2.1.3 Tehnike spremembe smeri vključujejo korake in odrive, kjer tekmovalec 
spreminja smer teka. Na mestih, kjer je potegnjena smučina, uporaba 
tehnike spremembe smeri z odrivanjem ni dovoljena. Slednje velja tudi za 
tekmovalce, ki tečejo izven smučine. Kjer je na progi pripravljena ena ali več 
smučin, ponavljajoče prestopanje iz smučine v smučino, ali pa med 
posameznimi smučinami ni dovoljeno. 

323.3.2 Nadomestni tekmovalec mora startati z istega startnega mesta kot 
zamenjani tekmovalec v kolikor ima enake ali boljše FIS točke. V primeru 
da so FIS točke nadomestnega tekmovalca slabše, le ta starta kot zadnji. 
(Razsodišče določi startno mesto za nadomestnega tekmovalca. Pri tem uporabi enak 
postopek, kot pri pripravi startne liste. Startno mesto tekmovalca bo med startnima 
mestoma tekmovalcev, ki sta pred oziroma za njim) 

326.6.1 V izločilnih tekih na ZOI, SP, MSP ter tekmovanjih WC je soglasna 
odločitev treh dveh članov razsodišča (in je eden od njih TD) enakovredna 
odločitvi razsodišča. 

326.6.3       Člen 224.7 ne velja med četrtfinali in polfinali šprintom štafet. 

343.6.1 Če tekmovalec smuča po napačnem odseku proge ali zapusti označeno 
progo, se mora na progo vrniti na točki, kjer je naredil napako. Pri tem 
tekmovalec lahko smuča v napačni smeri, vendar je pri tem sam v celoti 
odgovoren, da pri tem ne ovira ali ogroža drugih tekmovalcev. ( Kazen zaradi 

take napake ne izrečemo, razen v primeru, ko je s tem pridobil na času ali uvrstitvi 
oziroma je pri tem prišlo do zapletanja z drugimi tekmovalci ) 

352.1.2 Sankcija za kršenje klasične tehnike teka se lahko poda anonimno, z 
odločitvijo dveh članov razsodišča (eden izmed njih mora biti TD), brez 
video dokaza in zaslišanja atleta. Za kršenje klasične tehnike pravilo ICR 
224.7 ne velja.  

352.1.2 V primeru suspenza na tekmovanju, se tekmovalcu vedno poda tudi 
pismeni opomin.  

361.6.2  Med glasovanjem o protestu so lahko prisotni zgolj člani razsodišča. 
Postopku predseduje TD. O postopku vodimo zapisnik, ki ga podpišejo vsi 
člani razsodišča z glasovalno pravico. Za sprejem odločitve je potrebna 
večina vseh članov razsodišča z glasovalno pravico, ne le večina prisotnih 
članov. V primeru neodločenega glasovanja odloča glas TD.  

 Podpiramo načelo proste presoje dokazov. Pravila, na katerih osnujemo odločitev, 
uporabimo in interpretiramo na tak način, da zagotavljamo pravičen postopek in obenem 
vzdržujemo disciplino. 

383      Ta člen se črta iz Pravil. 
 
 
Ljubljana, november 2015                     Prevedel: Marko Luštrek 
 
 

 



 
 

 

Pomembnejše spremembe mednarodnih pravil za izvedbo tekmovanj  
v teku na smučeh 

Sezona 2015/16 
 

312.3.3 (Kontrolna črta 15 m po ciljni črti) – pravilo ne velja več 

315.3 Množični start 
315.3.3 Tekmovalci v območju označenih koridorjev prvih 30-50 m po startni črti 

ne smejo zamenjati smučine. 

315.5 Start izločilnega teka 
315.5.5 Tekmovalci v območju označenih koridorjev prvih 10-15 m po startni črti 

ne smejo zamenjati smučine. 

317.2             Objava rezultatov 
317.2.2 Uradna lista rezultatov mora vsebovati končni vrstni red tekmovalcev, 

njihove kode FIS, startne številke, doseženi časi, vmesni časi, in na 
tekmovanju dosežene točke. Poleg tega morajo biti na listi še naslednji 
podatki: tehnika teka, število tekmovalcev, imena tekmovalcev ki so 
odstopili, imena tekmovalcev, ki so bili diskvalificirani, imena tekmovalcev 
s pisnim opominom, tehnični podatki o progi (dolžina, HD, MC, TC), 
vremenski pogoji in temperature, sestava razsodišča. 
Primeri so na voljo na spletni strani FIS, podstrani za  smučarski tek ali v 
nordijski pisarni FIS. 

325.4             Vrstni red in postopek starta 
325.4.1 Kvalifikacije 
325.4.1.3  V primeru, da več tekmovalcev doseže isti kvalifikacijski čas, bodo 

tekmovalci, ki napredujejo v četrtfinale v rezultatih kvalifikacij uvrščeni 
glede na svoje točke FIS za sprint. Če tudi na ta način ni možno določiti 
vrstnega reda, ga določimo z žrebom. Zaradi enakih doseženih časov v 
kvalifikacijah ne povečamo števila tekmovalcev, ki napredujejo v četrt 
finale (30 / 24 / 16). 

325.4.2.5 Preglednica A:  
četrtfinalni teki s 6 tekmovalci v 5 izločilnih tekih (največ 30 tekmovalcev) 

izločilni teki T1 T2 T3 T4 T5 

razporeditev 1 – 20 1 4 5 2 3 

10 7 6 9 8 

11 14 15 12 13 

20 17 16 19 18 

razporeditev 21 – 25 21 24 25 22 23 

razporeditev 26 – 30 30 27 26 29 28 

 Nadaljevanje preglednice A: 
polfinalni teki (12) finalni teki (6 + 6) 

S1 S2 B finale A finale 

T1 #1 T4 #1 S1 #4 S1 #1 

T1 #2 T4 #2 S2 #4 S2 #1 

T2 #1 T5 #1 S1 #5 S1 #2 

T2 #2 T5 #2 S2 #5 S2 #2 

T3 #1 T3 #2 S1 #6 S1 #3 

R3-2* R3-1* S2 #6 S2 #3 

 * Na tekmovanjih, kjer v izločilnih tekih ne merimo časov, na 6. pozicijo v 
polfinalih izberemo izmed tretjeuvrščenih tekmovalcev iz četrtfinalov. 
Najhitrejšega po času v kvalifikacijah izmed vseh tretjeuvrščenih v 
četrtfinalu (R3-1) razporedimo v drugi polfinale (S2), drugega 
najhitrejšega po času v kvalifikacijah (R3-2) pa v prvi polfinale (S1). 



 
 

 

 OPOMBA: Zmagovalec tretjega četrtfinala gre v prvi polfinale! 

325.4.2.9 Vsak tekmovalec, ki napačno starta v izločilnem teku, prejme pisni 
opomin. Za vsak naslednji napačni start v istem izločilnem teku velja, da 
je katerikoli tekmovalec, ki napačno starta, tudi izločen iz nadaljnjega 
tekmovanja. Ta tekmovalec bo uvrščen na zadnje mesto od vseh 
uvrščenih tekmovalcev v tem krogu tekmovanja (6., 12., 30. oziroma 4., 8., 
16. mesto). 

326.3.4 Če je bil nadomestni tekmovalec prijavljen v kakšni drugi štafeti, ta štafeta 
ne more startati. – pravilo ne velja več 

326.4.2.1 Če je na tekmovanje prijavljeno več, kot 50 ekip, se razsodišče lahko 
odloči tekmovanje izvesti s tremi polfinali in razporedi ekipe na podlagi 
naslednjega principa: 

A 1 6 7 12 13 18 19 24 25 30 31 36 37 42 43 46 

B 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 

C 3 4 9 10 15 16 21 22 27 28 33 34 39 40 45 ITD 

 

327.3.4 Če je bil nadomestni tekmovalec prijavljen v kakšni drugi štafeti, ta štafeta 
ne more startati. – pravilo ne velja več 

341.11 V območju označenih koridorjev mora tekmovalec izbrati svoj 
koridor. Izbrani koridor lahko zamenja, če pri tem ne krši pravila ICR 
as ICR 343.9.  

343.11.4 Tekmovalci lahko na tekmovanjih na daljših razdaljah ali v skiatlonu, kjer 
so pripravljeni boksi za menjavo smuči, smuči v teh boksih enkrat ali 
večkrat zamenjajo. Največje dovoljeno število zamenjav običajno pred 
sestankom vodij ekip določi razsodišče. Odločitev je odvisna od dolžine 
proge in dolžine kroga in naj bo omejena na: 

- enkrat na tekmovanjih do vključno 30 km, 

- največ dvakrat na tekmovanjih nad 30 km, 

- največ 1 krat na tekmovanjih v skiatlonu.  
 
Trenutno veljavna pravila v angleškem jeziku najdete na: 
http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Cross-Country/03/21/20/ICRCross-
Country2014_marked-up_English.pdf  

 

Ljubljana, november 2014               prevedel: Uroš Ponikvar 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Cross-Country/03/21/20/ICRCross-Country2014_marked-up_English.pdf
http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Cross-Country/03/21/20/ICRCross-Country2014_marked-up_English.pdf


 
 

 

PRAVILNIK O IZRAČUNU  SLO TOČK IN IZRAČUNU NAJBOLJŠEGA KLUBA 
 

1. člen 

Izračun SLO točk in izdelavo končne SLO liste za posamezno sezono opravi Komisija za 
tekmovalni sistem in objekte pri Odboru za tek na smučeh. 

2. člen 

Izračun SLO točk se opravi samo na koncu posamezne tekmovalne sezone, ki je tudi 
osnova za startno listo za naslednjo tekmovalno sezono. 

3. člen 

Startna SLO lista velja za celo tekmovalno sezono. 

4. člen 

Za izračun SLO točk se upoštevajo tekme po koledarju SZS in mednarodne tekme po 
koledarju FIS. Odločitev o številu veljavnih tekem sprejme Komisija za tekmovalni sistem 
in objekte po koncu posamezne tekmovalne sezone. 

5. člen 

Domača tekma se upošteva za izračun SLO točk, če je: 

- Izvedena na progi, katere ustreznost proge potrdi imenovani TD v poročilu 
- uvrščeno najmanj 3 tekmovalcev 

6. člen 

FIS točke na mednarodnih tekmovanjih se upoštevajo samo tistim tekmovalcem, ki imajo 
veljavno FIS kodo za posamezno tekmovalno sezono. 

7. člen 

Tekmovalcem – kam se v primeru poškodbe, bolezni, nosečnosti upoštevajo SLO točke iz 
zadnje aktivne sezone. Klubi morajo za te tekmovalce ob prijavi za tekmovalno sezono 
predložiti ustrezna zdravniška potrdila.  

8. člen 

Za izračun najboljšega kluba se upoštevajo VSI TEKMOVALCI, ki so uvrščeni v končni 
SLO listi v svoji kategoriji. 

9. člen 

Vrednost točk za posamezna mesta je naslednja: 

 

1 . mesto 25 točk 6 . mesto 10 točk 11 . mesto 5 točk 

2 . mesto 20 točk 7 . mesto 9 točk 12 . mesto 4 točke 

3 . mesto 15 točk 8 . mesto 8 točk 13 . mesto 3 točke 

4 . mesto 12 točk 9 . mesto 7 točk 14 . mesto 2 točki 

5 . mesto 11 točk 10 . mesto 6 točk     ostali 1 točka 

 

 



 
 

 

10. člen 

Te točke se pomnožijo s faktorjem, ki po posameznih kategorijah naslednji: 

 - ml. dečki, deklice  - 1,00 
 - st. dečki, deklice  - 1,50 
 - ml. mladinci, mladinke - 2,00 
 - st. mladinci, mladinke - 2,50 
 - juniorji, juniorke  - 3,00 
 - člani, članice  - 3,50 

11. člen 

SLO točke za posameznega tekmovalca – ko na posamezni tekmi dobimo kot seštevek 
pridobljenih točk na tej tekmi ( glej člen 12 ) in izračunanega pribitka za isto tekmo (glej 
člen 13 ). 

12. člen 

Izračun točk za tekmovalca na posamezni tekmi se opravi po naslednji formuli: 

      T  = 
K   x   Čt                   

Čz 
–  K 

T  - točke 
Čt - čas tekmovalca v sekundah 
Čz - čas zmagovalca v sekundah 
K - konstanta: 

- tekmovanja s posamičnim startom:    800 
- šprint tekmovanja:     1200 
- zasledovalna tekmovanja z prekinitvijo  1200 
- tekmovanja s skupinskim startom:  1400 

 

13. člen 

Izračun pribitka na domačih tekmovanjih se opravi po naslednjem postopku: 

- Za izračun pribitka se upoštevajo SLO točke prvih petih uvrščenih tekmovalcev, 
- Pri izračunu upoštevamo seštevek tistih treh tekmovalcev, ki imajo najboljše SLO točke 

med prvimi petimi uvrščenimi tekmovalci, 
- Dobljeni seštevek delimo s 3,75 

Za izračun pribitka na mednarodnih tekmovanjih uporabimo pribitek točk FIS tega 
tekmovanja. 

 

 

Komisija za tekmovalni sistem in objekte 

 

 

 
 
 
 

 



 
 

 

PRAVILNIK O HOMOLOGACIJI PROG NA PODROČJU RS 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik določa pogoje in postopke v zvezi s homologaciji tekaških prog na področju 
Republike Slovenije z izjemo prog z mednarodnim certifikatom o homologaciji (FIS). Za 
slednje veljajo ustrezna pravila FIS. 
 

2. člen 
 
Postopek homologacije lahko opravljajo zgolj člani Smučarske zveze Slovenije, ki imajo 
FIS naziv Inšpetorja za homologacijo tekaških prog. 
 

3. člen 
 
Izvajalca postopka homologacije za določeno progo imenuje Komisija za tekmovalni 
sistem in objekte. 

4. člen 
 
Ločimo naslednje kategorije prog: 
A: Proga, primerna za tekmovanja s posamičnim štartom  

 (širina najmanj 4 m) 
B: Proga, primerna za tekmovanja s posamičnim štartom ter štafetna tekmovanja     

(širina najmanj 5 m) 
C: Proga, primerna za tekmovanja z množičnim štartom  

širina najmanj 6 m) 
D: Proga, primerna za tekmovanja v posamičnem šprintu ali šprintu štafet  

(širina najmanj 6 m) 
E: Proga, primerna za rekreativna tekmovanja 
 

5. člen 
 
Norme za tekaške proge načeloma sovpadajo z normami za tekaške proge, opisane v ICR 
členi 313.1.1 (največja višinska razlika), 313.1.2 (najvišji vzpon) ter 313.1.3 (skupni vzpon) 
. 
 

6. člen (Postopek homologacije) 
 
6.1 
Klub ali društvo, ki želi pridobiti certifikat za določeno tekaško progo (v nadaljevanju: 
prosilec), na SZS (Odbor za tek na smučeh / Komisija za tekmovalni sistem in objekte) 
naslovi vlogo z naslednjimi podatki: Skrbnik proge (prog), dolžine prog, pričakovano 
kategorijo prog, kontaktno osebo 
6.2 
Komisija za tekmovalni sistem in objekte imenuje pooblaščeno osebo (glej člen 2) kot 
inšpektorja, zadolženega za homologacijo. 
Le-ta v najkrajšem možnem času stopi v stik s kontaktno osebo in se dogovori za ogled 
prog. 
 
 
 
 
 



 
 

 

6.3 
Prosilec priskrbi inšpektorju naslednje materiale: 
- karto (zemljevid) v merilu 1:5.000. namesto karte jahko uporabimo tudi - orto-foto 
posnetek območja, kjer je proga 
- predvideni potek proge 
- predvideno lokacijo štadiona 
 
6.4 
Inšpektor opravi ogled terena in izdela poročilo, ki vsebuje: datum in čas ogleda, prisotne, 
ugotovitve ter mnenje o tem, pod kakšnimi pogoji je mogoče izdati certifikat. 
6.5 
Prosilec opravi potrebne spremembe na progi in o tem obvesti inšpektorja. 
6.6 
Inšpektor opravi pregled, opravi potrebne meritve ter izdela končno poročilo. V primeru, da 
proga ustreza normam izda certifikat. 
Oblika certifikata je enaka, kot pri certifikatu FIS s tem, da simbole FIS nadomestijo simboli 
SZS. 
Certifikat vsebuje: karto proge, skico stadiona ter profil proge. 
 

7. člen 
 
Inšpektorju prosilec za vsak ogled nadomesti stroške v obliki polovične dnevnice ter 
kilometrine po trenutnem pravilniku SZS. 
V primeru, da inšpektor pripravi tudi karto  proge, mu pripada tudi celotna dnevnica za 
vsako karto proge, ki jo naredi ter povrnitev dodatnih stroškov (npr. pridobitev karte iz 
uradnega naslova itd.)  
 

8. člen 
 
Certifikat velja pet let. Po preteku 5 let lahko certifikat na podlagi pisne  prošnje skrbnika 
proge podaljšamo za nadaljnjih 5 let, če je bila proga v tem času dejansko uporabljana za 
tekmovanja in v poročilih TD ni bilo pripomb na potek / značilnosti proge. Po desetih letih 
je potrebno postopek homologacije ponoviti. 
 

9. člen 
 
Pokalna tekmovanja in DP naj bi se izvajala na homologiranih progah. Klubi, ki še nimajo 
homologiranih prog naj to uredijo tekom tekmovalne sezone. 
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