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Pred tekmo 

• Če nimaš lastnega SI čipa ali si ob prijavi navedel, da si ga boš izposodil ga 
prevzemi pri organizatorju oz. pri osebi, ki skrbi za merjenje časov. 

• Preveri številko SI čipa, da je enaka kot na startni listi. 
• Pred odhodom na start preveri ali si dobil-vzel pravilni čip in imaš nastavek za 

kontrolne točke (mikrolokacije). 
• V ciljni areni ali pred startnim koridorjem je postaja <CLEAR> in <CHECK>, 

kjer moraš pred vstopom v startni koridor izbrisati podatke na čipu. 

 Preveri razdaljo do starta in planiraj, da boš tam pravočasno. Tvoj startni čas 
se na pomembnejših tekmah navadno ne zamakne v primeru zamude.  
 
 

Na startu  
• Pred startnim koridorjem nekateri organizatorji postavijo vrtljivo mizico s 

staro karto na kateri je vrisan samo trikotnik, ki označuje položaj startnega 
prostora.  

• Organizator na ta način omogoči hitro seznanitev s terenom in tako vpliva na 
zmanjšanje prednosti poznavanja terena in bolj poštenih razmer za vse 
tekmovalce. V tem primeru organizator opise kontrolnih točk ne poda vnaprej 
ampak šele v startnem koridorju. 

• Vstopi v startni koridor, ko se na tekmovalni uri izpiše tvoj startni čas. Čas 
na tej uri je zamaknjen za 3 minute glede na startni čas naveden na startni 
listi. Uradna oseba, ki vodi startni protokol navadno kliče tekmovalce za vstop. 

• V koridorju -3 se preveri ali imaš pravilno številko SI čipa. Navadno je v tem 
koridorju postavljena še dodatna <CHECK> postaja. 

• V koridorju -2 dobiš listek z opisi kontrolnih točk. Navadno so na tekmah 
nižjega nivoja na voljo že na prijavnem mestu ali pred startnim koridorjem. 
Opisi kontrolnih točk pa so lahko natisnjeni dodatno tudi na karti – informacija 
je podana že v tekmovalnem biltenu. 

• V koridurju -1 počakaš na svoj start. Na tekmah nižjega nivoja oz. v 
netekmovalnih kategorijah je v tem koridorju lahko tudi že prevzem karte. 
Navadno pa jo prevzameš šele po startu. 

• Startaj ob zadnjem pisku ure.  
 

  



 
 

Startni protokol  
Startni protokol se od organizatorja do organizatorja in pravil, ki jih nivo tekmovanja 
predpisuje lahko delno razlikuje. Morebitne posebnosti organizator sporoči že v 
samem tekmovalnem biltenu. 
 

  
 
 
 
 

  



 
 

Na progi  
• Na kontrolni točki svojo prisotnost potrdiš tako, da SI čip vstaviš v luknjo na 

postaji. 
• Ob uspešni potrditvi postaja odda zvočni signal in utripne lučka. 
• V primeru, da postaja ne deluje moraš s pomočjo ročnega perforatorja 

kontrolno točko perforirati na karto v za to namenjen prostor. Če na cilju ne 
moreš dokazati, da si obiskal vse kontrolne točke boš diskvalificiran.  

• Za veljaven razultat moraš v pravilnem vrstnem redu obiskati vse kontrolne 
točke in morebitna potrditev kontrolnih točk, ki niso na tvoji progi ne vpliva na 
veljavnost rezultata.  

• Večkratna potrditev iste kontrolne točke se ne upošteva.   
 

 
Na cilju 

• Zadnja kontrolna točka je na karti označena z dvojnim krogcem in predstavlja 
ciljno črto ter konec tekme. Na pomembnejših tekmah, kjer se meri 
tekmovalni čas posebej je ciljna črta ločena od zadnje kontrolne točke. 

• Za informacijo o doseženem tekmovalnem času moraš prenesti zapise vseh 
časov iz SI čipa. Navadno je od zadnje kontrolne točke do prostora, kjer 
organizator vodi merjenje časov urejen koridor. Časomerilec s pomočjo bralne 
postaje prenese vse vmesne čase v računalnik in hkrati se preveri tudi vrstni 
red vseh zapisov na SI čipu. 

• Če ti časomerilec sporoči, da si diskvalificiran zaradi manjkajoče kontrolne 
točke se lahko obrneš na kontrolorja tekmovanja. Nikoli se ne prerekaj s 
časomerilcem. 

• Če meniš, da je razlog diskvalifikacije tehnična napaka je potrebno vložiti 
pisno pritožbo. Šele po odločitvi žirije tekmovanja je lahko tvoj rezultat 
veljaven. 

• Organizator ob izhodu iz prostora za merjenje časov postavi bralno postajo in 
termalni tiskalnik, da si lahko tekmovalci izpišejo listek z vmesnimi časi in 
doseženim tekmovalnim časom. 

• Če si imel izposojen SI čip in gre za enodnevno tekmovanje ali zadnji dan 
večdnevnega tekmovanja vrni SI čip organizatorju.  


