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PRAVILNIK ZA ORGANIZACIJO TEKEM V DISCIPLINAH 

SMUČANJA PROSTEGA SLOGA  

 

 

1. IZHODIŠČA 

 

1.1 

Tekmovalne propozicije veljajo za vse sklope tekmovanj (DP, pokalna tekmovanja 

– SZS in druga tekmovanja – klub, organizator).  

 

1.2 

Za DP in pokalna tekmovanja v celoti veljajo te propozicije, medtem ko za druge 

nivoje tekmovanja v Republiki Slovenije veljajo pravila, ki jih sprejme organizator 

tekmovanja (klubi za ostala tekmovanja). Če propozicije odstopajo od propozicij v 

tem dokumentu, jih mora organizator tekmovanja objaviti v uradnem razpisu.  

 

2. STAROSTNE KATEGORIJE  

         

- Cicibani do 10 let 

- Deklice – dečki 10 do 14 let  

- Mladinci – člani pravila FIS  

 

3. ŠTEVILO IN VRSTA TEKMOVANJ 

 

     3.1 Mednarodna tekmovanja 

Mednarodna tekmovanja so vsa tista tekmovanja, ki se ga udeležijo tekmovalci iz 

najmanj dveh držav. 

Mednarodna tekmovanja delimo na: 

- Tekmovanja, ki so v koledarju FIS. 

- Druga mednarodna tekmovanja. 

Za prijavo na tekmovanja je pristojna  SZS. 
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3.2 Državna prvenstva in tekmovanja za slovenski pokal 

V poletnem in zimskem tekmovalnem obdobju se za vse otroke, mladince in člane 

izvedejo državna prvenstva in slovenski pokal. 

 

Vsako spremembo mora odobriti tekmovalna komisija. 

 

Na tekmovanju za državno prvenstvo in slovenski pokal ni istočasno tekmovanja 

za pokal v sosednjih  mlajših ali starejših kategorijah. 

 

Pravica nastopa  

Na tekmovanjih za DP in slovenski pokal lahko nastopijo le tekmovalci, ki so 

prijavljeni, imajo licenco Smučarske zveze (modro kartico)  za tekoče sezono in 

slovensko tekmovalno kodo.  Članarino je potrebno plačati do 30. junija za tekočo 

sezono. 

 

Pravico nastopa ima tekmovalec/ka v slovenskem pokalu in DP, ki je član društva 

in ima urejene vse formalnosti do drugih društev. S klubom ima podpisano 

pogodbo, s katero se zaveže, da bo tekmoval v duhu »fair play-a«, spoštoval 

pravila, ki so veljavna v Mednarodni smučarski organizaciji, in propozicije, veljavne 

za pokal in DP.  

 

Tekmovalci na klubskih, pokalnih tekmovanjih, na državnih prvenstvih in treningih 

nastopajo na lastno odgovornost. 

 

Tekmovalcu, ki ne obvlada objekta, mora nastop preprečiti trener, izloči ga lahko 

tudi tekmovalna žirija. 

 

 

3.3  Klubska in odprta tekmovanja 

Klubska tekmovanja so pomembna zaradi dveh izhodišč: 

- popularizacija smučanja prostega sloga v lokalni skupnosti in 

- vključevanje tekmovanj nižjega razreda v proces treningov. 
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4. PRIDOBITEV ORGANIZACIJE TEKMOVANJ 

 

 

Klubi morajo pisno kandidirati za izvedbo tekmovanj. Navedejo kategorijo 

tekmovanja, starostno kategorijo, disciplino in termin.  

Prošnjo za izvedbo pošljejo Komisiji za sodnike, tehnične delegate in organizacijo 

tekmovanj. 

 

Organizatorje tekmovanj na podlagi prijav in sposobnosti organiziranja tekem 

izbere in potrdi  Komisiji za sodnike, tehnične delegate in organizacijo tekmovanj.  

 

 

5. ORGANIZACIJA IN POTEK TEKMOVANJ 

 

Na tekmovanjih mora organizator zagotoviti nujno zdravniško službo s pomočjo 

ustrezno usposobljene osebe (zdravnik, medicinski tehnik ali gorski reševalec). 

 

Na vsa državna prvenstva in pokalna tekmovanja, delegata ter  sodnike po pravilih 

delegiranja določi Komisija za sodnike, tehnične delegate in organizacijo 

tekmovanj. 

 

Na vseh državnih prvenstvih in slovenskih pokalih morajo biti licencirani sodniki in 

tehnični delegati. 

 

Vse delegirane osebe morajo organizatorju pred tekmovanjem potrditi sodelovanje 

na tekmovanju.  

V primeru, da delegirane osebe ni na tekmovanju, se osebo zamenja z ustrezno 

kvalificirano osebo, ki je prisotna na prizorišču. 

Delegirana oseba, ki ni pravočasno na prizorišču, ni upravičena do povrnitve 

stroškov. 
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V primeru, da delegirana oseba zaradi upravičenih razlogov ne more priti na 

tekmovanje, si mora SAMA poiskati ustrezno zamenjavo in to obvezno sporočiti 

organizatorju najmanj 3 dni pred tekmovanjem. 

 

Sodniki in tehnični delegati na klubskih in odprtih tekmovanjih se o poplačilo 

stroškov dogovorijo z organizatorjem tekmovanja. 

 

Tekmovalna komisija lahko med sezono zamenja prizorišča tekmovanj, če za to 

obstajajo objektivni razlogi – pomanjkanje snega. 

 

Organizator mora organizirati vse službe, da tekmovanje poteka nemoteno. 

Posledica slabe organizacije tekmovanja je, da v prihodnji sezoni ni možna ponovna 

pridobitev tekmovanja za pokal ali DP. 

 

Organizatorji so tekmovalni komisiji dolžni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na 

organizacijo tekmovanja. 

 

6. ODPOVEDI TEKMOVANJ 

  

Organizator tekmovanja lahko tekmovanje, ki je razpisano v koledarju, odpove iz 

naslednjih razlogov:  

višja sila,   

slabo vreme, 

pomanjkanje snega, 

elementarne nesreče.  

 

V tem primeru organizator s pomočjo koordinatorja tekmovalne komisije in 

predsednika tekmovalne komisije poišče drug ustrezen termin. 

 

7. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 

 

Organizator tekmovanja mora poskrbeti, da je na tekmovanju zadostno število 

rediteljev, ki skrbijo za varnost tekmovalcev in gledalcev. 
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Organizacija tekmovanj sodi pod javno prireditev, zato je potrebno postopati 

skladno z zakonom in pravili.  

 

8. RAZPIS TEKMOVANJA 

 

Organizatorji tekmovanj morajo obvezno poslati razpis vsem klubom po elektronski 

pošti, tehničnemu delegatu, asistentu tehničnega delegata, delegiranim sodnikom in 

na SZS najmanj sedem (7) dni pred tekmovanjem. Sodniku oz. TD, ki nima svojega 

elektronskega naslova, se pošlje razpis na elektronski naslov njegovega kluba, tako da 

se v okencu Zadeva (Subject) navede, da je bil poslan za določenega delegiranega 

(TD). S takim sodnikom oz. TD mora organizator vzpostaviti še telefonski kontakt oz. 

mu poslati klasično pošto. Vsi funkcionarji so dolžni vzpostaviti kontakt z 

organizatorjem najkasneje tri (3) dni pred tekmovanjem. Sodniki in TD so dolžni redno 

pregledovati elektronsko pošto na naslovu, ki so jo posredovali komisiji za sodnike, TD 

in organizacija tekmovanj. 

 

 

Razpis za tekmovanje organizator pošlje po FIS pravilih. 

 

Organizator je dolžan v razpisu napisati elektronski naslov, na katerega se pošljejo 

prijave, in kontaktno osebo za komuniciranje. 

 

9. PRIJAVA ZA NASTOP 

 

Klubi prijavijo tekmovalce na razpis organizatorja do navedenega roka, ki ga določi 

organizator z razpisom. 

 

Obrazec mora vsebovati: 

ime in priimek tekmovalca, 

rojstne podatke tekmovalca, 

številko modre kartice, 

registrsko številko pri SZS, 

starostno kategorijo, v kateri bo tekmovalec nastopil, 

številka slovenske tekmovalne kode. 
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Organizator upošteva prijave, ki so prispele do organizatorja do žrebanja oziroma 

do časa, ki ga določi organizator z razpisom. Prijave, ki ne bodo poslane po 

elektronski pošti in ne bodo pravilno izpolnjene, organizator ni dolžan upoštevati. 

Organizator je dolžan potrditi prijavo tekmovalcev in delegiranih oseb. 

 

Po oddani prijavi klub ne more razvrstiti tekmovalca v drugo kategorijo. 

 

Novi tekmovalci, ki še niso vpisani v bazi, morajo biti prijavljeni najmanj tri (3) 

delovne dni pred tekmovanjem (vpis v bazo izvede klub, potrdi ga SZS, plačilo 

članarine potrdi  modra kartica). 

 

10. ŽREBANJE IN VRSTNI RED ŠTARTA 

 

Žrebanje poteka lahko en dan pred tekmovanjem brez prisotnosti TD, (za pravilnost 

žrebanja je odgovoren vodja tekmovanja, pravilnost žrebanja preveri TD). 

 

V primeru, da v prijavi tekmovalci niso razporejeni v skupine, lahko organizator te 

razporedi poljubno. 

 

11. SESTAVA RAZSODIŠČA 

 

Razsodišče sestavljajo tehnični delegat, vodja tekmovanja in glavni sodnik.  

 

Naloga razsodišča je, da se zagotovi, da se tekmovanje odvija v skladu s FIS 

pravili.  

 

 

12. NALOGE DELEGIRANIH OSEB NA TEKMOVANJU 

 

12.1. Naloga TD: 

Pred tekmovanjem: 

- pravočasno pred začetkom tekmovanja vzpostavi kontakt z organizatorjem 

tekmovanja, 
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- je pravočasno na prizorišču, da preveri: pripravljenost poligona, splošno 

organizacijo, potek tekmovanja, … 

- preveri skladnost poligona s FIS pravili,  

- preveri pravilnost žrebanja in pravilno uvrščenost tekmovalcev na startno listo. 

 

Med tekmovanjem: 

- vodi razsodišče, 

- skrbi za povezavo med trenerji, 

- zagotovi, da tekmovanje poteka po pravilih FIS, 

- zagotovi, da lahko razsodišče v vsakem trenutku sprejme odločitev. 

 

   Po tekmovanju: 

- pregleda rezultatsko listo in jo potrdi, 

- po končanem tekmovanju izpolni poročilo TD, 

- preverja pravočasnost pošiljanja podatkov tekmovanja in poročila TD na splet. 

 

Obveznosti TD so zaključene po uspešnem prenosu rezultatov tekmovanja na 

splet in po prejemu poročila TD po elektronski pošti.  

 

12.2. Naloge vodje tekmovanja: 

     Pred tekmovanjem: 

- oblikuje tekmovalni odbor z vsemi službami, 

- zagotovi zdravstveno in redarsko službo, 

- pravočasno (7 dni) pošlje razpis na vse registrirane klube in delegiranim osebam 

(če se spremeni tekmovalni koledar, lahko pride do drugačnega načina 

obveščanja), 

- naveže stik s TD in sodniki, 

- skrbi, da je poligon pravočasno pripravljen (v skladu s pravili) za trening in 

tekmovanje. 

 

     Med tekmovanjem: 

- vodi potek tekmovanja, 

- koordinira delo med službami, 

- sodeluje v razsodišču, 
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- skrbi, da tekmovanje poteka v skladu s programom, 

- skrbi, da se realizirajo sklepi razsodišča. 

 

Po tekmovanju: 

- po končanem tekmovanju pošlje uradne rezultate na SZS, 

- po končanem tekmovanju poskrbi za prenos uradnih rezultatov na splet. 

 

 

13. POTEK TEKMOVANJA 

 

Tekmovanje poteka po FIS pravilih. 

    

14.  DRUGE DOLOČBE  

       

Tekmovalec/ka nastopa na lastno odgovornost in odgovornost kluba, ki ga je prijavil. 

 

 

 

Komisija za sodnike, TD in organizacija tekmovanj 

Matevž Stanovnik, predsednik 

 

 

Ljubljana, 19.11.2018 

 

 

 

 

 


