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TEKMOVALNA PRAVILA GADOVE PUSTOLOVKE 
 
Tekmujete na lastno odgovornost. 
 
Osebe mlajše od 18 let lahko sodelujejo na tekmovanju samo v ekipi s staršem. 
 
Pred tekmo prevzemite štartni paket in na opremo namestiti oznake iz štartnega paketa. 
Oznake morajo biti nameščene tokom cele tekme. 
 
Poskrbite za hrano in pijačo na progi, mi pa vam bomo na več lokacijah organizirali okrepčila. 
 
Ne smete uporabljati drugih prevoznih sredstev razen tistih ki smo jih mi predvideli. 
 
Obvezno morate spoštovati prometne predpise! 
 
Tokom tekmovanja morate nositi obvezno opremo: 

- Ekipna obvezna oprema: prva pomoč, kompas. 
- Osebna obvezna oprema: čelada, žvižgalka, astro folija, naglavna svetilka. 

 
Tekmovanje je ekipno razen turistične kategorije.  
 
Največja dovoljena medsebojna oddaljenost članov ekipe je 30m, pri čemer morata vse 
kontrola obiskati skupaj. Glede nekaterih kontrol boste dobili drugačna navodila in tam to 
pravilo ne velja. 
 
Na končno uvrstitev bo vplival čas prihoda v cilj, število zbranih točk in kazenski pribitki. Pravila 
zbiranja točk vam bomo razložili pred tekmo. 
 
Vsako kršitev prometnih predpisov, ne nošenje obvezne opreme, preveliko oddaljenost med 
člani ekipe ali vsako kršenje drugih pravil bomo kaznovali na koncu tekmovanja. Način 
kaznovanja vam bomo razložili pred tekmovanjem. 
 
Smeti nosite s sabo in jih ne odmetavajte v naravo! 
 
Če se boste poškodovali, izčrpali ali se vam bo poškodovala oprema ali zaradi drugih razlogov 
po naši oceni ne boste v stanju nadaljevati s tekmo, vas bomo izključili iz tekmovanja. 
 
Odgovorni ste za opremo, ki vam jo bomo dodelili in morate povrniti škodo, ki ste jo povzročili. 
 
Ne odgovarjamo za vašo opremo ali izgubljene stvari. Ne odgovarjamo za vaše stvari, ki jih 
boste pustili na cilju. 
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S prijavo soglašate, da vas snemamo in fotografiramo in gradivo uporabimo za objavo v 
medijih in kot promocijski material (vemo, da to komaj čakate, tako da se vas bomo potrudili 

uloviti v najlepši luči       ) 
 
S prijavo na tekmovanje potrjujete, da se niste precenili, da ste seznanjeni z zahtevnostjo 
proge in tekmovalnimi pravili.  
Opozarjamo vas, da na delu proge ni signala za mobilno telefoniranje. 
 
Pridržujemo si pravico do spremembe tekmovalnih pravil, o čemer vas bomo seveda obvestili. 

https://andrazokb.wixsite.com/gadova-pustolovka

