LUKA KARNIČAR (27.4.1956 – 10.6.1997)
Legenda slovenskega tekmovalnega turnega smučanja, ki je leta 1985
prvič okusil slast in napor italijanskih rallyev, ko sta se z Matejem Kranjcem
udeležila Rallya Pizzo Tre Signori v Premani. Že naslednje leto skupaj
z bratom Davom na isti tekmi dosegel neverjetno 6.mesto. Od takrat je
vztrajno in temeljito netil ogenj navdušenja med ostalimi jezerskimi alpinisti
za turno smučanje in turnosmučarski rally. Z Drejcem sta na tekmah za
Alpski pokal dvakrat celo osvojila tretje mesto. Ko se je rally, predvsem
po njegovi zaslugi, začel dogajati tudi v Sloveniji, ga s prve stopničke
enostavno ni bilo mogoče zvleči. Rad je ponergal in pojamral, kako da ne
more več, da nič ne trenira,…, a je vedno stisnil zadnjo kapljo krvi in znoja,
da je pokazal kdo je kdo.
Alpinistični inštruktor, gorski vodnik in gorski reševalec. Prek 1000 vzponov
in sedem alpinističnih odprav. Pionir slovenskega smučanja z najvišjih gora.
Predsednik PD, načelnik AO in GRS Jezersko. Alpinizem in planinstvo
bosta na Jezerskem vedno neločljivo povezana z njegovim imenom.
Sicer aktiven športnik v mnogih disciplinah, neverjeten organizator,
pedagog in voditelj, borec za Jezersko Občino in sočloveka. Strog do
sodelavcev, a precej strožji do samega sebe. Zelo načelen in dosleden
– na njegovo besedo si se vedno lahko zanesel.
Pravi steber naše doline, ki še kako manjka…

RADO MARKIČ (6.11.1962 – 10.6.1997)
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Rado je bil vedno nasmejan in razigran. Nekoliko drugačen, samosvoj,
prisrčen. Njegova odprtost je bila za Jezerjana prav neverjetna in ravno
zato še bolj dragocena.
Ko je šel prvič z Milanom na rally v Premano je nekako preživel in ostal
navdušen. Seveda je bil odličen smučar, le s krutostjo šprinta se nikakor
ni mogel sprijazniti. Prav neverjetno je bilo opazovati, kako je zadnje
poletje in jesen tekal in kolesaril z enim samim namenom, da bi bil čim
bolje pripravljen za sezono rallyev… Ves suh in koščen je bil pravzaprav
kot narejen za vzdržljivostne športe. Zaljubljen je bil v gorsko kolo, nikdar
ni manjkal na tekaških preizkušnjah, med smučarskimi koli se je počutil
kot doma. Stena pa je bila njegova ljubezen. Izreden občutek za gibanje v
vertikali naših gora je dokazoval v svojih golobradih letih, ko sta z Davom
podirala razne rekorde, ko je z različnimi tujimi soplezalci iskal prvenstvene
prehode, pa tudi kasneje, ko je kot gorski reševalec priskočil na pomoč.
Še nekaj ne smemo pozabiti – pravzaprav bi Rado moral biti pilot.
Dejansko so bile to njegove sanje…
(Drejc)

PRAVILA TEKMOVANJA
1. Na tekmi nastopajo posamezniki v naslednjih kategorijah:
Mladinci: do 20. let ( letnik 1986 in mlajši )
Ženske
Člani
Člani GRS
Člani GRS +45
2. V kategorijah Člani, Ženske, Mladinci šteje tekmovanje tudi za Slovenski pokal v
turnem smučanju 2006
3. Vsi tekmovalci startajo hkrati – skupinski start.
4. Zmaga tisti posameznik, ki najhitreje opravi predvideno in označeno progo.
5. Tekmovalci morajo med tekmovanjem uporabljati naslednjo opremo:
turne smuči ( moški min. 160 cm, ženske min. 150 cm)
turne čevlje
palice
kože za vzpenjanje
nahrbtnik
komplet prve pomoči
čelada UIAA ali CE
primerna oblačila glede na vremenske razmere
6. Ves čas tekmovanja mora tekmovalec nositi številko na vidnem mestu.
7. Na progi bodo kontrolne točke, na katerih se morajo tekmovalci javiti zaradi športnih
in varnostnih razlogov.
8. Diskvaliﬁkacije in kazenske minute se podelijo v naslednjih primerih:
za vsak manjkajoči del opreme na kontrolni točki ali cilju (3 minute)
sprejemanje pomoči od spremljevalcev (oprema, hrana,..) med
tekmovanjem (5 min do diskvaliﬁ kacije)
odmetavanje opreme ali odpadkov (5 min do diskvaliﬁ kacije)
hoja brez smuči ali z drsalnim korakom po progi (3 min do diskvaliﬁ kacije)
nespoštovanje označb in smerokazov (5 min do diskvaliﬁ kacije)
nešportno obnašanje (3 min do diskvaliﬁ kacije)
če se ne registrira na kontrolni točki (diskvaliﬁ kacija)
nespoštovanje varnostnih ukrepov na kontrolnih točkah (diskvaliﬁ kacija)
9. Vodstvo tekmovanja si pridružuje pravico do spremembe pravil, če je to potrebno, da
se omogoči večja varnost tekmovalcev.
Ko se tekmovalec prijavi, prevzame za sebe vso odgovornost za morebitne
nezgode, do katerih lahko pride pred, med in po tekmovanju. Organizator za to
ne odgovarja.
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ZLATA KNJIGA ZMAGOVAKVALCEV
1996

1. Turnosmučarski Rally
GRS JEZERSKO

6. Turnosmučarski Rally
IV. Memorial Luke Karničarja in Rada Markiča
GRS JEZERSKO

2001

Luka Karničar in Tone Karničar

2. Turnosmučarski Rally
GRS JEZERSKO

1997

Luka Karničar in Drejc Karničar

3. Turnosmučarski Rally
I. Memorial Luke Karničarja in Rada Markiča
GRS JEZERSKO

1998

Drejc Karničar in Tone Karničar

1999

4. Turnosmučarski Rally
II. Memorial Luke Karničarja in Rada Markiča
GRS JEZERSKO
Milan Šenk in Tone Karničar

5. Turnosmučarski Rally
III. Memorial Luke Karničarja in Rada Markiča
2000
GRS JEZERSKO

Drejc Karničar in Tone Karničar

7. Turnosmučarski Rally
V.
Memorial Luke Karničarja in Rada Markiča
2002
GRS JEZERSKO

Davo Karničar in Drejc Karničar

8. Turnosmučarsko tekmovanje
VI. Memorial Luke Karničarja in Rada Markiča
GRS JEZERSKO

2003

Drejc Karničar in Tone Karničar

9. Turnosmučarsko tekmovanje
VII. Memorial Luke Karničarja in Rada Markiča
2004
GRS JEZERSKO
Milan Šenk in Tone Karničar

10. Turnosmučarsko tekmovanje
VIII. Memorial Luke Karničarja in Rada Markiča
Milan Šenk

2005

g. Milan KOCJAN, župan

Organizator:
PLANINSKO DRUŠTVO
JEZERSKO

Milan Šenk

Sodelujoča društva:

DIREKTOR TEKME:

TEHNIČNI VODJA:
Drejc Karničar

PRIPRAVA PROG: Ido Karničar
VODJA KONTROL: Peter Sušnik
MERITVE: TIMING JEZERSKO,
Iztok Tonejec
PROTOKOL: Miha Kuhar,
Carmen Karničar

MEDICINSKA POMOČ:
dr. Jurij GORJANC

TISK in WWW

Brane F. ŽAGAR, ARTRIS
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IX. Memorial
Luke Karničarja in Rada Markiča

Drejc Karničar in Tone Karničar

ORGANIZATOR
PREDSEDNIK
ORGANIZACIJSKEGA ODBORA:

11. TURNOSMUČARSKO TEKMOVANJE

POSTAJA GRS JEZERSKO
ŠPORTNO DRUŠTVO JEZERSKO
LOVSKA DRUŽINA JEZERSKO
GASILSKO DRUŠTVO
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
JEZERSKO
AKTIV KMEČKIH ŽENA
JEZERSKO
CENTER MLADIH JEZERSKO
TURISTIČNO DRUŠTVO
JEZERSKO
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Jezersko 2006
sobota, 28. 01.

www.jezersko.si/tts

PROGRAM

 8:00 - 9:30 dvig štartnih številk
10:00 štart
14:00 skupno kosilo
15:00 slovesna razglasitev rezultatov
Dvig štartnih številk in štart tekmovanja bo pred dvorano Korotan na Jezerskem, kjer
bo po zaključku tekmovalnega dela tudi kosilo in slovesna razglasitev rezultatov.

PRIJAVE:

Pisne prijave: TTSO Jezersko
Zg. Jezersko 140a
4206 Zg. Jezersko
Telefon: 041 777 188(Drejc),
Internet: www.jezersko.si/tts
Prijave sprejemamo do četrtka, 26.1.2005.
Startnina: 3000 SIT na tekmovalca (plačljiva v gotovini ob dvigu štartnih številk).
Naknadna prijava na dan tekmovanja 4000 SIT!

NAGRADE
Vsi udeleženci dobijo praktične ROKAVICE z emblemom, najboljši v posameznih
kategorijah dobijo priznanja. Po razglasitvi žrebanje praktičnih nagrad.
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Potek proge in vertikalni prerez

M Ž
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Potek proge in vertikalni prerez

Č

GRS
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