NAVODILA ZA REZERVACIJO IN UPORABO TRIGLAV KRVAVEC
Na smučišču Krvavec je potrebno upoštevati vsa navodila upravljalca in se držati FIS pravil
in pravil lepega obnašanja.
Prednostne lestvice po terminih:
1. Termin (delovnik dopoldan)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Državne reprezentance (vse ekipe)
NPŠC Kranj
ASK Triglav – otroške ekipe
Klubi Zahodne regije – otroške ekipe
NPŠC ostale regije
Klubi ostalih regij – otroške ekipe
Tuji klubi, reprezentance, …

2. Termin (delovnik popoldan)
i. Državne reprezentance (vse ekipe)
ii. ASK Triglav – otroške ekipe
iii.Klubi Zahodne regije – otroške ekipe,
iv. Klubi ostalih regij – otroške ekipe
v. NPŠC Kranj
vi.NPŠC Zahodne regije
vii. NPŠC ostale regije
viii. Tuji klubi, reprezentance, …

3.Termin (vikend)
i. ASK Triglav – otroške ekipe
ii. Klubi Zahodne regije – otroške ekipe
iii. Klubi ostalih regij – otroške ekipe
iv. NPŠC Kranj
v. NPŠC Zahodne regije
vi. NPŠC ostale regije
vii. Tuji klubi, reprezentance, …

Obvezna oprema za trening:
1.Vsaka ekipa priskrbi svoje kole, zastavice, ure,
kamere.
2.Možnost najema zaščitnih količkov in označevalne
vrvi na Krvavcu (koča ASK Triglav). Uporabnina
plastičnih količkov in označevalne vrvi: 10 EUR za
termin, kavcija 50EUR (polomljen količek 5EUR,
nepravilno navita označevalna vrv 10EUR)

Rezervacije terena:
1.Prijave uporabe poligona se sprejemajo do 72 ur
pred rezerviranim terminom:
a) na elektronski naslov:
poligon.krvavec@asktriglav.si
Odjave do 48 ur pred rezerviranim terminom.
2.Do 12.00 dan pred terminom se sporočijo termini
ekipam.
3.Rezervacije za tekme: najmanj 30 dni pred tekmo,
če je tekma med vikendom. Uporaba vikend terminov
za tekme, po prednostni listi 1. termina.

Uporaba poligona:
1.Obvezno je upoštevati navodila ZVSmuč, upravljalca
smučišča in koordinatorja treningov
2.Obvezno postavitev zaščitne označevalne vrvi in
obvestilnega znaka REZERVIRANO ZA TRENING.
3.Terminski plan uporabe poligona:
a)1. termin 8.30 do 11.30 – fiksen termin pon – pet ;
dve soboti in nedelji v mesecu, če nista izkoriščeni za
tekme.
b)2. termin 11.30 do 14.30 – opcijski termin, ki se
usklajuje in potrjuje med koordinatorjem ASK
TRIGLAV in RTC KRVAVEC sproti - tedensko - glede na
razmere in predvideno zasedenost smučišča.
4.Možnost uporabe poligona:
a)En veleslalom fiksno, drugi opcijsko (razmere in
zasedenost smučišča)
b)En veleslalom, en slalom
c)Trije slalomi
Disciplino treninga določi uporabnik, ki je prvi po
prednostni lestvici!
č)Minimalno število tekmovalcev na progo je 10. V
kolikor ekipa šteje manj tekmovalcev, se ji priključi
primerljiva ekipa (reprezentance, NPŠC, otroške).
Največje število tekmovalcev, ko ni potrebno sprejeti
dodatnih tekmovalcev na progo je več kot 15 na
progo.
5.V kolikor ekipa, ki rezervira termin in prejme
potrditev rezervacije, ne uporabi poligona ob
načrtovanem terminu, ne more uporabljati poligona
14 dni.

