
 

 
 

PRAVILNIK TEKMOVANJA ZA ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO V 
KARVINGU 2011 

 
1. SISTEM  TEKMOVANJA 
 
Državno prvenstvo Slovenije v karvingu organizira SK Idrija in Smučarska zveza Slovenije 
(SZS) za kategorije člani, članice, starejši mladinci in mladinke. Vse te kategorije se združijo  
v eno samo kategorijo in sicer karverji starejši od 15 let. Kot je določeno za karving pokal po 
FIS pravilniku. 
 
Državno prvenstvo Slovenije v karvingu je z mednarodno udeležbo (Odprto državno 
prvenstvo Slovenije v Karvingu).  
 
2. PRAVILA TEKMOVANJA 
 
2.1 Prvenstvo se odvija po pravilih Mednarodne smučarske organizacije (po veljavnih pravilih 
FIS sezone 2010/2011) in po pravilih za organizacijo državnega prvenstva Slovenije. 
  
2.2 Tekmovalni sistem je podoben kot na tekmah FIS Carving CUP-a; 
   - dve kvalifikacijski vožnji, ter finalna vožnja 
   - kvalifikacijski vožnji nista odvisni ena od druge, šteje le najboljša  
   - v finalu se pomiri 10 najboljših iz kvalifikacij pri moških in 5 pri ženskah 
   - tako moški kot ženske tekmujejo na isti progi, prve štartajo ženske nato moški 
   - druga kvalifikacijska vožnja je podobna prvi le, da se tukaj starta v obratnem vrstnem redu 
    
 
2.3 Rezultat je sestavljen iz števila prejetih točk in merjenega časa. Rezultat se izračuna po 
sledeči formuli ( ČAS/TOČKE )x100 = REZULTAT. Zmagovalec je tisti, ki ima najmanjši 
rezultat.   
 
2.4 Po FIS pravilih tekmovalec ne sme:   
      - uporabljati smučarskih palic 
      - tekmovalnega dresa za alpsko smučanje (uporaba smučarskih kombinezonov ter manj 
oprijetih oblačil).   
    
 
3. PRAVICA NASTOPA 
 
Vsi tekmovalci s FIS kodo in imetniki Modre kartice, ki so starejši od 15 let (letnik 1996 in 
starejši).  
 
4. ZAVAROVANJE 
 
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost!! Uporaba čelade je obvezna!! 
 
 
 
 



 

 
5. EKIPE – EKIPNI REZULTATI  
 
Ekipo ali klub lahko zastopa neomejeno število tekmovalcev  oz. tekmovalk.  
- Točke za ekipo prispevajo najbolje uvrščeni 3 moški, 1 ženska in 1 moški do 24. leta (letnik 
1986 ali mlajši). 
- Točke vseh teh tekmovalcev se seštejejo in veljajo kot rezultat ekipe. Zmaga ekipa, ki ima 
največje število točk. 
 
6. RAZGLASITEV REZULTATOV 
 
Priznanja prejmejo prvi trije uvrščeni tekmovalci v vsaki kategoriji, ki so državljani 
Republike Slovenije. Zmagovalne 3 ekipe (klubi) dobe pokal SZS ob zaključku tekme in 
svečani razglasitvi rezultatov na tekmovališču. Razglasitev za državno prvenstvo je ločeno od 
razglasitve za pokalno tekmovanje. 
 
7. ŠTARTNINA IN STROŠKI TEKMOVANJA 
 
Tehnični organizator prvenstva nosi stroške organizacije prvenstva. Vse ostale stroške nosi 
organizacija, ki je tekmovalce poslala na tekmovanje. Startnina za udeležbo na tekmovanju se 
plača tehničnemu organizatorju tekmovanja v evrih (EUR). Višina startnin je enaka kot za 
ostala tekmovanja. Startnina se plača za vsakega tekmovalca, vpisanega v startni listi, ne 
glede na to ali bo nastopil na tekmovanju. 
 
8.  RAZPIS TEKMOVANJA 
 
Tehnični organizator je dolžan najmanj 1 teden pred tekmovanjem poslati razpis prvenstva na 
naslednje naslove: na SZS in na osnovne organizacije, od koder prihajajo tekmovalci, ki imajo 
pravico nastopa na prvenstvu. 
 
Razpis obvezno vsebuje informacije tehničnega organizatorja : 
 
 • mesto in program tekmovanja, 
 • naslov, na katerega se pošiljajo prijave ali se dobe informacije, 
 • informacije o prenočišču, 
 • informacije o prevozu 
  
9. PROGRAM TEKMOVANJA 
 
Program tekmovanja potrdi odbor za alpsko smučanje- pododbor za Karving v dogovoru s 
tehničnim organizatorjem prvenstva. 



 

 
 
 
10. ODLOŽITEV ALI ODPOVED TEKMOVANJA 
 
V primeru slabih vremenskih pogojev ali drugačnih opravičljivih razlogov mora tehnični 
organizator odpovedati ali prestaviti tekmovanje najmanj 2 dni pred predvidenim začetkom 
tekmovanja v soglasju s SZS. O odložitvi ali odpovedi prvenstva je dolžan takoj preko fax-a 
obvestiti SZS in po možnosti sredstva javnega obveščanja v skladu s Pravilnikom za 
mednarodna tekmovanja, v ostalih primerih pa najmanj 2 dni pred pričetkom prvenstva. 
 
 
11. REZULTATI  PRVENSTVA 
 
Tehnični organizator je dolžan v roku 5 dni po zaključku prvenstva poslati komplet rezultatov 
na SZS in vsem smučarskim klubom, katerih tekmovalci so sodelovali na prvenstvu. 
 
 
PRILOGA K TEKMOVALNEMU SISTEMU ZA SEZONO 2010/11 – DOGOVORI 
  
1. Startnina za sezono 2010/2011 
 
Predlagana startnina je 20 EUR. 
Startnina se plača organizatorju ! 


