
OSNOVNI PODATKI O TEKU LOV NA LISJAKA 
 

Lov na lisjaka je prvi tek na smučeh v Sloveniji, ki bo organiziran kot »lov« ter prinaša zabavno rekreacijo 
in napet lov na lisjaka Foksija, za osvojitev stopničk. Organizator dogodka je Olimpijski komite Slovenije 
– Združenje športnih zvez.  
 
Tekmovanje v teku na smučeh bo potekalo na krožni progi, v dolžini 1.500m. Tekmovanje se bo pričelo 
s kvalifikacijami in nadaljevalo po skupinah. Cilj vsakega tekmovalca bo uloviti lisjaka Foksija, ki se bo s 
startne pozicije pognal z rahlo prednostjo. Naloga tekmovalca bo, da Foksija ujame »za njegov rep«. 
Ko ga bo dohitel, se bo tekmovalcu zabeležil osvojeni čas, tekmovalec pa se bo umaknil na zunanjo 
stran proge, da bodo tudi ostali tekmovalci lahko ulovili lisjaka. Z ulovom se tekmovanje za udeleženca 
zaključi. Na progi bo potrebno lisjaka loviti, če bo tekmovalec prepočasen, se lahko zgodi, da ga bo 
Lisjak prehitel za polni krog - takrat je potrebno pred lisjakom bežati. Če lisjak prehiti tekmovalca, se 
zanj tek zaključi. 
 
SISTEM TEKMOVANJA 
Pred začetkom tekmovanja se morajo vsi udeleženci obvezno zglasiti na info točki, da prevzamejo 
startno številko in se registrirajo. Šotor za prijavo bo označen. 
Tekmovanje bo sestavljeno iz kvalifikacij in tekmovanja v skupinah. Za uvrstitev v eno od časovno 
določenih skupin se bodo udeleženci pomerili v skupnih kvalifikacijah (kronometer) v dolžini, ki jo bo 
določil organizator pred dogodkom. Kvalifikacije bodo potekale za vse udeležence, vstop na progo bo 
na določen interval (15sec - 30sec), odvisen od števila prijavljenih.  
Ko bodo znani rezultati kvalifikacij, bo na info točki objavljen seznam tekmovalcev posamezne skupine. 
Glede na dosežen čas bo tekmovalec na info točki prevzel novo številko v barvi svoje skupine. Z barvno 
startno številko bo lahko nadaljeval tekmovanje.  
Na podlagi rezultatov kvalifikacij in števila tekmovalcev se bo oblikovalo 5 jakostnih skupin (mešanih 
po spolu), ki bodo tekmovale v lovu na lisjaka Foksija. 5 skupin predstavlja 5 olimpijskih krogov (barv). 
 
ZMAGOVALCI 
Lov na lisjaka je edini dogodek, na katerem bomo dobili 5 zmagovalcev, saj bo vsaka olimpijska skupina 
prinesla zmagovalca. Absolutno najhitrejši tekač in tekačica finalnih tekem bosta postala glavna  
zmagovalca in bosta dodatno nagrajena.  
 
NAGRADE  
Posebno nagrado (darilo ob prevzemu startne številke) dobi prvih 50 tekmovalcev, ki bodo poravnali 
startnino in s tem zaključili prijavo. 
Vsak tekmovalec, ki ujame »rep lisjaka Foksija« prejme praktično nagrado (plišasta maskota Foksi).  
Tekmovalec, ki ga na progi dohiti maskota Foksi, ne bo nagrajen.  
Zmagovalec vsake skupine prejme: Vikend paket za dve osebi v hotelu v Kranjski Gori 
Absolutni/a zmagovalec/ka (posamezno) prejmeta POSEBNI PRIVLAČNI NAGRADI. 
Davek za pridobljeno nagrado krije OKS-ZŠZ. Znesek nagrade (v EUR) se upošteva pri izračunu 
dohodnine za leto 2019. 
 
PROGA  
Proga za tek na smučeh bo krožna. Ob strani proge bo linija za motorne sani (maskota Foksi), ki ne bo 
del tekmovalne proge. Na saneh bo alu-konstrukcija (nad tekmovalci), ki bo segala čez celotno širino 
tekmovalne proge. Za beleženje rezultata je potrebno (s čipom) zapeljati pod konstrukcijo. Skrajno 
desna linija (ločena od tekmovalne) je namenjena tekmovalcem ki so lisjaka ujeli in tistim, ki jih je lisjak 
prehitel za en krog, da nadaljujejo pot do cilja.  
 

Tekmovalci bodo morali prvih 100m uporabljati odriv, potem lahko uporabljajo prosto tehniko. Na 
startu skupin bodo tekmovalci v vrste razporejeni glede na čase kvalifikacij. 
Za priprave bo na voljo ogrevalna proga. 



DATUM: sobota, 2. februar 2019 
LOKACIJA: travnik ob glavni cesti Kranjska Gora – Podkoren, Kranjska Gora. 
ČASOVNICA: 

- 8:30 - 9:45 -  prijava in registracija tekmovalcev 
- 10:00 - 11:30 - kvalifikacije 
- 12:00 - start 1. (modre) skupine 
- 12:30 - start 2. (črne) skupine 
- 13:00 - start 3. (rdeče) skupine 
- 13:30 - start 4. (rumene) skupine 
- 14:00 - start 5. (zelene) skupine 
- 14:30 - razglasitev rezultatov 

 

*organizator si pridržuje pravico do spremembe glede na število prijavljenih udeležencev 
 
PREVZEM STARTNIH ŠTEVILK: na dan dogodka, od 8:30 do 9:45 v šotoru označenem z napisom »prijava.« 
Po tej uri prevzem številk ne bo več mogoč.  
DOLŽINA PROGE: 1.500m 
SMER PROGE: krožni tek 
PRIJAVA: preko spletne strani in obrazca na spletni strani: lovnalisjaka.olympic.si 
VPRAŠANJA: sportzavse@olympic.si 
 
TEKMOVALCI 
 

KDO SE LAHKO UDELEŽI LOVA NA LISJAKA 
Vabljeni vsi ljubitelji teka na smučeh ter vsi ostali, športnih tekmovanj željni, posamezniki ter 
posameznice, starejši od 16 let. 
 
VEDENJE TEKMOVALCEV IN VARNOST 
Vse odločitve komisije so končne, pritožbe niso mogoče.  
Organizator ima pravico zavrniti nastop na tekmovanju vsem, za katere bo ocenil, da lahko z 
neprimernim vedenjem ogrožajo svojo varnost ali varnost ostalih udeležencev.  
Udeleženci naj se vedejo ter tečejo v športnem in poštenem duhu. Gre za rekreativno tekmovanje, kjer 
je bolj kot rezultat pomembno druženje in kakovostno preživljanje prostega časa. 
Vsak tekmovalec mora imeti svojo opremo za tek na smučeh, prav tako mora na in ob progi poskrbeti 
za varnost sebe in sotekmovalcev.  
 

Organizator zagotavlja zdravstveno oskrbo tekmovalcem v času tekmovanja. Zdravniška ekipa se 
nahaja v bližini info točke. Na tekmovanju spoštujemo pravila Fair Play-a, v primeru poškodbe ali 
zdravstvenih težav sotekmovalca naprošamo vse tekmovalce za solidarnost in športno pomoč. 
 
PREVZEM STARTNIH ŠTEVILK IN PODPIS IZJAVE UDELEŽENCA 
Ob prevzemu startne številke mora vsak udeleženec podpisati “izjavo udeleženca”. 
 
SPLOŠNI POGOJI 
- Odpoved tekmovanja zaradi višje sile - organizator si pridržuje pravico spreminjati uro in datum 

začetka tekmovanja glede na vremenske razmere. Prav tako je v primeru višje sile mogoča 
odpoved tekmovanja, v tem primeru se tekmovalcem povrne startnina. 

- Organizator si pridržuje pravico odpovedati gostoljubje osebi, ki bi s svojimi dejanji ogrožala 
varnost in očitno kršila splošna pravila obnašanja. Prav tako lahko odpove gostoljubje osebi ki bi s 
svojimi dejanji žalila druge udeležence, ogrožala red in javni mir, motila delo drugih udeležencev 
ali organizatorjev. 

- Prijava je obravnavana kot veljavna ob prejemu plačila. Udeležence bomo o tem obveščali po 
elektronski pošti. 

- Vračilo startnine je mogoče le v primeru zdravstvenih težav (z dokazilom) ali drugih hujših 
nepredvidljivih situacij (primere bomo obravnavali individualno).  

http://lovnalisjaka.olympic.si/
mailto:sportzavse@olympic.si

