
ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Legatova 6a, 1125 Ljubljana 

http://www.orientacijska-zveza.si 
 

 

 

 1 

Komisija za orientacijo na smučeh  

 

PRAVILNIK ZA ORGANIZACIJO TEKMOVANJ  V ORIENTACIJI NA SMUČEH (OSmuč)  

  

SPLOŠNE DOLOČBE 

  

1. člen 
Pravilnik velja za vsa tekmovanja Slovenske lige (SOL OSmuč) in državnih prvenstev (DP OSmuč). 

Organizatorjem ostalih tekmovanj komisija za OSmuč in IO OZS priporočata uporabo tega pravilnika. 

 

2. člen 
Koledar tekmovanj lige SOL OSmuč in državnih prvenstev OSmuč za prihodnjo sezono potrdi IO OZS pred 

začetkom sezone, ki traja od decembra do marca. Zaradi nezanesljivih snežnih razmer je zaželeno, da so v 

koledarju tudi rezervni termini in kraji za izvedbo tekem. 

Klubi (organizatorji) lahko oddajo predloge za organizacijo tekem komisiji za OSmuč, ki nato skupaj z 

zainteresiranimi klubi oblikuje koledar. Predlog mora vsebovati najmanj vrsto tekmovanja, predviden datum, 

ime vodje tekmovanja, ime traserja ter podatke o karti. Če za organizacijo istega tekmovanja kandidira več 

klubov, izbere komisija za OSmuč tistega, ki zagotavlja višjo raven tekmovanja: 

 s kakovostno organizacijo dosedanjih tekmovanj 

 s privlačnim terenom, 

 s kakovostjo tekmovalnih kart 

 z ustreznostjo in pravilnostjo postavljenih prog, 

 z medijsko pozornostjo. 

Merilo za vrednotenje kriterijev je organizacija tekmovanj v preteklih letih. 

 

3. člen 
Organizator izda razpis tekmovanja najmanj 14 dni pred tekmovanjem. Obvezno ga mora objaviti na spletni 

strani OZS. 

Razpis mora vsebovati: vrsto, kraj in datum tekmovanja, organizatorja, ime vodje tekmovanja, ime traserja, 

čas prvega štarta in čas uradnega zaključka, naslov in rok za prijave, višino štartnine, ime karte oziroma 

območje, kjer bo tekmovanje potekalo, podatke o terenu, tekmovalne kategorije, podatke o možnosti 

prenočišča (za večdnevna tekmovanja) in posebna obvestila. V razpisu in biltenu (7. člen) mora biti 

opozorilo, da tekmujejo na lastno odgovornost. Med razpisanimi kategorijami morajo biti vse kategorije 

predvidene v letnem aneksu pravilnika. 

Zaradi neugodnih snežnih ali vremenskih razmer je lahko tekma odpovedana najkasneje 48 ur pred 

predvidenim prvim štartom. O morebitni nadomestni tekmi odloča komisija OSmuč. 

4. člen 

Organizator tekmovanja je odgovoren za izvedbo tekmovanja v skladu z veljavno zakonodajo.  

 

5. člen  »Izdelovalec karte (reambulacija na terenu ali digitaliziranje) sme nastopiti na tekmovanju v 

konkurenci, ko se nova karta uporablja prvič. V tem primeru mora biti karta objavljena vsaj uro pred prvim 

štartom. Omejitev glede treninga na progah v dnevih pred tekmo ni, ni pa dovoljen trening na terenu na dan 

pred tekmo, če organizator ne določi drugače. 

 

 

6. člen 
Če na tekmovanju sodeluje več kot 5 tekmovalcev iz tujine, je organizator dolžan zagotoviti prevode 

pomembnih obvestil vsaj v angleškem jeziku. Tekmovalci s Hrvaške ne štejejo kot tuji tekmovalci. 

Organizator mora označiti smeri prihoda na prijavni prostor (tekmovalno središče) vsaj dve uri pred prvim 

štartom.  
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Vsak sodelujoči klub mora pri prijavi/po elektronski pošti prejeti bilten s štartno listo, podatki o progah, 

pomembnimi obvestili. Zaželeno je, da je bilten najkasneje dan pred tekmovanjem objavljen na spletnih 

straneh OZS. 

Izvajajo se vse razpisane kategorije. Če v kategoriji startajo manj kot trije tekmovalci se lahko kategorije 

združijo. 

Za veljavno DP mora v kategoriji štartati najmanj šest tekmovalcev iz štirih različnih klubov. Prvaka 

posamezne kategorije se ne razglasi, če so na koncu v kategoriji zaradi odstopov uvrščeni manj kot trije 

tekmovalci. 

 

POSTAVITEV PROG 

 
7. člen 

Proge morajo biti postavljene skladno pravili  trasiranja za OSmuč. 

Etape naj dajejo mnogotero izbiro poti. Pri postavitvi prog se mora traser izogibati nevarnim področjem 

(prometne ceste, slabo pregledna križišča). Če jih ne more obiti, jih mora ustrezno označiti in zavarovati ter 

pred tekmovanjem seznaniti tekmovalce z njimi. 

Traser naj se pri dolžinah prog ozira na naslednje predvidene čase zmagovalca (v min): 

 

Kategorija Šprint Srednja Dolga Ultra dolga proga Štafeta Šprint 

štafeta 

Začetniki 15 do 30 30-40 50-70 do 30  

Rekreativci 15 30-40 40-50 60-80 30-40 6-8 

M 14, Ž 14, 15-18 30-40 40-60 60-80 30-40 6-8 

Ž 15-18, Ž 35, M 45 15-18 30-40 50-70 80-100 30-40 6-8 

Ž 21, M 35, M 15-18 20 40-50 70-90 100-120 40-50 6-8 

M 21 20 50-60 80-110 120-140 50-60 6-8 

 

Časi v stolpcih štafet so mišljeni za enego menjavo. 

 

 

TEKMOVANJA 

 

8. člen 

Tek izven poti 

Organizator lahko omeji ali prepove gibanje izven poti in smučarskih prog, ki so vrisane na karti. Te 

omejitve mora organizator jasno razložiti v biltenu tekmovanja in postaviti obvestilo na štartnem prostoru. 

 

9. člen 
Kontrolne točke (KT) morajo biti označene v skladu s pravili OZS in IOF in postavljene tako, da jih 

tekmovalci dosežejo, ne da bi zapustili smučarsko progo. Na vsaki KT sme biti označena le ena kodna 

oznaka. Zastavice in luknjači ali elektronske postaje morajo biti na stojalih ali na trdni podlagi. Zraven 

kontril morajo biti barvni listki z oznako kontrole, ki v primeru odstranitve kontrole štejejo kod edini dokaz. 

Organizator lahko določi tudi drugače.  

V primeru uporabe klasičnih luknjačev je luknjanje kontrolnega kartončka pravilno, če je znotraj kvadrata 

več kot polovica lukenj. Dovoljeno je luknjanje v rezervni kvadratek. Velikost kvadratka na kartončku mora 

biti najmanj 1x1 cm. 
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Tekmovalčeva odgovornost je, da preveri ali elektronska postaja deluje (da oddaja zvočni ali svetlobni 

signal). Če elektronska postaja ne deluje, mora preluknjati za to namenjen prostor na karti ali listku in dokaz 

oddati v cilju kot dokazilo, da je bil na KT. 

 

10. člen 
Pot od tekmovalnega centra do štarta mora biti vidno označena . 

Štartni prostor mora imeti vsaj dve ločeni polji. V prvem (-2 min) se preveri tekmovalčeva prisotnost in 

številka čipa, v drugem (-1 min), prejme tekmovalec karto in se pripravi na štart. Vidno morajo biti 

postavljene oznake štartne minute tekmovalca, ki je v prvem polju. Organizator lahko predvidi tudi drugačni 

potek štarta, vendar mora biti to jasno navedeno v biltenu in na štartu (skupinjski štart, prevzem karte po 

prehodu štartne linije,...).  

Pri elektronskem načinu potrjevanja KT mora biti na cilju čitalec časov ali jasno navedena lokacija, kjer je 

čitalec čipov. Tekmovalec je dolžan izprazniti čip takoj po prehodu v cilj (5 min), če ni organizator predvidel 

drugače. Zamudnike se lahko upošteva kot DNF. 

Med tekmovanjem se morajo na cilju ali v tekmovalnem središču sproti objavljati rezultati. 

 

 

PRITOŽBA 

 

11. člen 
Tekmovalec se lahko pritoži zaradi nepravilnosti, ki vplivajo na rezultat in uvrstitev. Pisno oz. ustno pritožbo 

je potrebno izročiti delegaciji tekmovanja (organizator, predstavnika iz dveh različnih klubov) najkasneje : 

- 30 min. po prihodu v cilj za nepravilnosti na progi 

- do 15 min. pred razglasitvijo za ostale nepravilnosti 

- za rezultat 15 min po objavi neuradnih rezultatov 

Delegacija tekmovanja mora pritožbo obravnavati in nanjo ustno odgovoriti pred razglasitvijo rezultatov. Če 

delegacija tekmovanja ne more sprejeti sklepa, lahko takoj skliče sestanek komisije za OSmuč OZS, ki 

sprejme veljavne sklepe. Zapisnik takega sestanka se potrdi na prvi redni seji IO OZS. 

Če so bile nepravilnosti, ki vplivajo na rezultat in uvrstitev na tekmi ugotovljene po razglasitvi ali če se 

prizadeti ne strinja z odločitvijo delegacije tekmovanja ali komisije za OSmuč, mora prizadeti klub pisno 

pritožbo poslati na IO OZS v 7 dneh po tekmovanju. O pritožbi odloča IO OZS na prvem rednem sestanku. 

Odločitev je dokončna in mora biti vsebovana v zapisniku sestanka. 

 

12. člen 

Če se pritožba nanaša na kategorijo, ki hkrati šteje za tekmovanje IOF, rešuje pritožbo delegacija 

tekmovanja. Če je po rešitvi pritožbe vložen protest članom porote ali kontrolorju (pravilnik IOF), ti odločajo 

po pravilniku IOF, njihova odločitev pa šteje le za razvrstitev v tekmovanju IOF. Za slovensko razvrstitev se 

pritožba rešuje v skladu z 11. členom. 

 

13. člen 

Na prvem sestanku po končanem tekmovanju mora IO OZS potrditi regularnost tekmovanja. Kategorija je 

regularna, če imajo vsi tekmovalci enake in pravilne tekmovalne pogoje. 

Kadar je kategorija ali celo tekmovanje razveljavljeno zaradi očitne napake organizatorja, je le-ta dolžan 

vsem prizadetim tekmovalcem povrniti štartnino. 

  

14. člen 
Na razglasitvi rezultatov naj vsaj trojica prvouvrščenih v vsaki kategoriji prejme medalje ali praktične 

nagrade.  

Organizator mora poskrbeti za objavo uradnih rezultatov na spletni strani OZS najkasneje v roku petih dni po 

tekmovanju. 
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DRŽAVNA PRVENSTVA 

 

15. člen 

Organizirajo se lahko: 

- državno prvenstvo: ultra dolge proge 

- državno prvenstvo: dolge 

- državno prvenstvo: srednje 

- državno prvenstvo: šprint 

- državno prvenstvo: štafete 

- državno prvenstvo: šprint štafete 

Kategorije, ki štejejo za DP, so navedene v letnem aneksu. V začetniških in rekreativnih kategorijah se ne 

razglaša državnih prvakov. 

Vrsta in kraj organizacije državnega prvenstva se določita s sprejemom tekmovalnega koledarja. 

 

16. člen 

Pravica nastopa na državnem prvenstvu ni omejena, lahko nastopajo tudi državljani tujih držav. 

Kategorizacijo lahko pridobijo samo državljani Republike Slovenije, ki so registrirani pri OZS za tekočo 

tekmovalno sezono. 

 

17. člen 
V posamezni kategoriji lahko tekmuje tekmovalec, ki v tekočem letu izpolni starost, predpisano za 

posamezno kategorijo. (Primer: v M14 lahko tekmujejo vsi, ki so v koledarskem letu, v katerem je 

tekmovanje, stari 14 let ali manj). 

 

 

SLOVENSKA LIGA (OSmuč liga) 

 

18. člen 
V ligi SOL OSmučtekmovalec v svoji kategoriji zbira točke na posameznih tekmah. Na večdnevnih 

tekmovanjih lahko za OSmuč ligo šteje vsak dan posamezno. Tekme DP lahko štejejo za OSmuč ligo. Za DP 

ali OSmuč  ligo lahko šteje tekma v kateri od sosednjih držav, če to v letnem koledarju predvidi komisija za 

OSmuč in potrdi IO OZS. 

 

19. člen 
Pogoj za točkovanje posameznika je članstvo v slovenskem orientacijskem klubu in registracija tekmovalca 

pri OZS.  

En mesec pred prvim tekmovanjem za OSmuč ligo pošljejo klubi prijavo tekmovalcev kategorij komisiji za 

OSMUČ in hkrati za vsakega poravnajo članarino za tekoče leto. Ti tekmovalci lahko kandidirajo za nastope 

v reprezentanci. Tekmovalce lahko klub dodatno prijavlja tudi med tekmovalno sezono, vendar mora 

poravnati članarino zanj na žiro račun OZS vsaj dan prej,  kot bo tekmovalec prvič nastopil na tekmovanju. 

Tekmovalci, ki tekmujejo v več panogah, plačajo članarino le enkrat. 

Za slovenske klube lahko brez omejitve tekmujejo tuji državljani, če jih je klub prijavil OZS kot svoje člane 

in zanje plačal članarino. 

Vsak tekmovalec lahko v eni tekmovalni sezoni tekmuje le za en klub, v primeru prestopa se mu točke na 

preostalih tekmah ne štejejo za nov klub.  

Točke pridobi v vsaki kategorij, vendar med kategorijami niso prenosljive.  

Klub je dolžan prijaviti tekmovalce glede na starost v ustrezno kategorijo. V primeru zlorabe disciplinska 

komisija določi kazen za klub in za tekmovalca. 

 

 

20. člen 
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Točkujejo se le tiste tekme, ki so bile predhodno predvidenem v tekmovalnem koledarju in so regularne. V 

primeru neregularne ali odpadle tekme, lahko IO OZS določi nadomestno tekmo. 

 

21. člen 

Točkuje se po enačbi:  

Zmagovalec = 25 točk 

2. = 20 točk 

3. = 15 točk 

4. = 12 točk 

5. = 10 točk 

6. = 8 točk 

7. = 7 točk 

8. = 6 točk 

9. = 5 točk 

10. = 4 točk 

11. = 3 točk 

12. = 2 točk 

13. in ostali uvrščeni = 1 točka 

Medsezonski oz. končni rezultati se računajo: 1/1, 1/2, 1/3, 2/4, 2/5, 3/6, 3/7, 4/8, 4/9, 4/10. 
Na koncu je bolje uvrščen tekmovalec, ki zbere več točk. Če imata dva tekmovalca isto število točk, je boljši 

tisti, ki je večkrat premagal drugega na tekmah, kjer sta oba tekmovala v isti kategoriji. Če sta izenačena tudi 

po tej primerjavi, je boljši tisti, ki ima boljši posamezni rezultat. 

 

22. člen 
Najboljšim trem tekmovalcem v posamezni kategoriji OZS podeli priznanja.  

 

23. člen 
Za razlago pravilnika je pristojna komisija za OSmuč in IO OZS. Po potrebi se za razlago uporabi tudi 

Tekmovalna pravila za svetovno prvenstvo in svetovni pokal OSmuč IOF.  Pravilnik je veljaven z dnem 

potrditve na IO OZS. 

  

Ljubljana, 4. 10. 2011 

 

vodja komisije za OSmuč: 

Iztok Rojc 

 

 

predsednik IO OZS 

Vlado Sedej 
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