
TEHNIČNA NAVODILA IN POMEMBNA OPOZORILA! 
 

1. Učitelji, mentorji v Info pisarno sporočite število vaših prisotnih udeležencev 

ŠPM in ŠDP, kjer dobite tudi brošuro z vsemi potrebnimi navodili za celotno 

prireditev in startne številke za tekmovalce ŠDP. Šole morajo ob dvigu 

startnih številk položiti kavcijo 30 €, ki jo dobijo vrnjeno ob vrnitvi vseh 

startnih številk! 

 

2. Vsi udeleženci zimskih planinskih pohodov morajo imeti ustrezno opremo za 

zimske razmere (planinski čevlji, zelo topla oblačila, rezervna oblačila, kapa, 

rokavice, šal, tople in debele nogavice, nahrbtnik). Rudno polje je med najbolj 

mrzlimi kraji v državi!!! 

 

3. Smučarji tekači in pohodniki s tekaškimi smučmi morajo imeti ustrezno 

opremo za zimske razmere (tekaški dres, zelo topla oblačila za čas po 

zaključku teka, kapa, rokavice, šal, tople in debele nogavice).  Rudno polje je 

med najbolj mrzlimi kraji v državi!!! Smučarsko tekaške opreme si ni mogoče 

izposoditi na prireditvi. 

 

4. Alpski smučarji in deskarji morajo imeti ustrezno opremo za zimske razmere 

(kombinezon ali smučarske hlače in bunda, zelo topla oblačila za čas po 

zaključku smučanja in deskanja, kapa, rokavice, šal, tople in debele nogavice).  

Rudno polje je med najbolj mrzlimi kraji v državi!!! Smučarske in deskarske 

opreme si ni mogoče izposoditi na prireditvi. Učenci smučate in deskate s 

svojim šolskim učiteljem. Po smučanju morate priti skozi cilj tekaških prog, 

kjer se okrepčate s čajem in roladico. 

 

5. Pohodniki s krpljami morajo imeti ustrezno opremo za zimske razmere 

(kombinezon ali smučarske hlače in bunda, zelo topla oblačila za čas po 

zaključku krpljanja, kapa, rokavice, šal, tople in debele nogavice). Rudno 

polje je med najbolj mrzlimi kraji v državi!!! Krplje za pohod si boste 

izposodili na zbornem mestu. Morate imeti zimsko obutev ali planinske čevlje, 

ki segajo prek gležnjev. »Ski bootsi« se ne dajo vpeti, ravno tako nizke 

»superge« (tudi neprimerne v zimskih razmerah). 

 

6. Pohod s tekaškimi smučmi, krpljami in vse zimske planinske pohode bodo 

vodili usposobljeni vodniki organizatorja. Vljudno naprošamo udeležence 

prireditve in mentorje, učitelje, starše, da upoštevajo navodila vodnikov!!! 

Udeleženci se zberejo na zbornih mestih vseh pohodov, od koder bodo z 

vodniki odšli na pot (glejte zemljevid prireditvenega prostora). 

 

7. Tekmovalci Šolskega državnega prvenstva v smučarskem teku (ŠDP) 

upoštevajte navodila sodnikov na prizorišču. Štartne številke morajo biti 

dobro vidne za kontrole na progi, zato to pred štartom uredite. Na progi so 



kontrole, tako da bo morebitna naivna otroška želja po “krajšanju” proge 

opažena. V skladu s fair-playem si tega ne želimo. Na progi ne ovirajte 

sotekmovalcev, pazite tudi na druge goste Rudnega polja tega dne, saj lahko 

ob lepem vremenu pričakujemo množico ljubiteljev smučarskega teka in 

Pokljuke. Skratka, zmaga je nekaj vredna le, če je dosežena na vzoren, športni 

način! 

 

8. Zdravstveno osebje se nahaja v bližini Hotela Center. Na prizorišču bodo 

motorne sanke za hitrejši dostop in reševalno vozilo. Morebitne zdravstvene 

težave na progi sporočite najbližjemu reditelju na progi ali tekačem OŠ Gorje, 

ki bodo tekli na začelju smučarskih tekov ŠPM na 2., 5 in 10 km 

(fluorescentno oranžno oblačilo), na pohodih pa vodnikom. K hitrejši prvi 

pomoči na prireditvenem prostoru vam pomaga spiker prireditve Nenad 

Pilipovič, oglasite se osebno ali po mobitelu na 031 654 279. 

 

9. Udeleženci, skrbite za svoje stvari, morebitne izgubljene stvari vam bo 

pomagal iskati spiker prireditve. 

 

10. Udeležence in njihove spremljevalce opozarjamo, da je kepanje lahko vzrok za 

hude poškodbe!!! 

 

11. Vljudno naprošamo vse udeležence, da ob prihodu v cilj, le-tega čimprej 

zapustijo in odidejo na prireditveni prostor. 

 

12. Na prizoriščih prireditve je tudi mnogo drugih obiskovalcev, zato bodimo 

strpni, prilagodljivi, kulturni in vzgled slovenskega šolskega sistema. 

 

13. Zaradi bližine glavne ceste in poteku pohodov čez glavne prometne poti 

upoštevajmo prometne predpise in bodimo zelo pazljivi. Vodniki in 

spremljajoči odrasli pazite na otroke. 

 

14. Pohodniki peš, s krpljami in na smučeh uporabljajte pot, kot je zarisana na 

zemljevidu.  Pohodniki peš hodite v koloni po dva ob robu smučarsko tekaških 

prog, posebaj pazljivi bodite na delih, kjer lahko z nasprotne strani po klancu 

navzdol pričakujete smučarske tekače. 

 

VSEM UDELEŽENCEM ŽELIMO 

PRIJETNO IN VARNO DRUŽENJE 

NA POKLJUKI. 


