
 

 

 
 
 
Štev.:ŽK/GG - 343 – 18.06/20 
 
 
 
Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj pri Zvezi za šport 
invalidov Slovenije – Slovenskem paralimpijskem komiteju (Zveza ŠIS - SPK) je 
Komisija za tekmovalni šport (KTŠ) na svoji  15. seji dne 18.6.2020 sprejela:  
 

dopolnjen Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj v alpskem 
smučanju. 

 
 
1. SPLOŠNI DEL 
 

1. člen 
 
Z določbami tega pravilnika se ureja in določa organizacija ter izvedba državnega 
prvenstva v alpskem smučanju (veleslalom). 
 

2. člen 
 
Državno prvenstvo v alpskem smučanju se  izvede v skladu s Splošnim pravilnikom za 
izvedbo tekmovanj pri Zvezi ŠIS - SPK, po pravilih FIS, po mednarodnih pravilih za 
smučanje za invalide (IPC Alpine Skiing Rulebook - IPC Pravila za alpsko smučanje) 
in določilih tega pravilnika. 
 
 

3. člen 
 
Državno prvenstvo v smučanju se izvaja v terminu, ki je določen v koledarju Zveze ŠIS 
- SPK.  
 
 
2. TEKMOVANJE 

4. člen 
 
Tekmovanje je posamično, ločeno po spolu na člane in članice. Po starosti tekmovanje 
ločimo na mladinsko (do 18 let), člansko, veteransko (nad 55 let – moški, nad 50 let - 
ženske) in v nacionalni kategoriji tudi super – veteransko konkurenco (nad 65 let – 
moški, nad 60 let - ženske). Za izvedbo mladinske konkurence morata biti v kategoriji 



 

prijavljena vsaj dva tekmovalca, v nasprotnem primeru mora tekmovalec sodelovati v 
članski kategoriji. Za izvedbo obeh veteranskih konkurenc, morajo biti na tekmovanje 
prijavljeni vsaj trije tekmovalci, v nasprotnem primeru se prijavljene razporedi v nižjo 
starostno konkurenco.  
 
      5. člen 
 
Na tekmovanje se lahko prijavijo vsi invalidi, ki po svoji stopnji invalidnosti sodijo v 
enega izmed razpisanih razredov. 
 
 
 
3.  RAZREDI 
      6. člen 
 
Državno prvenstvo se izvede v naslednjih razredih, katerih opis je v prilogi tega 
pravilnika: 
 
Slepi in slabovidni: B1, B2, B3 
Stoječi tekmovalci: LW1, LW2, LW3, LW4, LW5/7, LW6/8, LW9 
Sedeči tekmovalci: LW10, LW11, LW12/1, LW12/2 
Gluhi tekmovalci:  G 
Nacionalni razred: NAC 
 
Kratek opis razredov: 
LW1 – dvojna nadkolenska amputacija 
LW2 – smučarji s pomožnimi smučkami na palicah 
LW3 – dvojna podkolenska amputacija in CP5, CP6 
LW4 – tekmovalci s protezami 
LW5/7 – tekmovalci z obema palicama (LW5/7-1, LW5/7-2,LW5/7-3) 
LW6/8 – tekmovalci z eno palico (LW6/8-1,  LW6/8-2) 
LW9 -  kombinacija roka in noga (Amputacije, CP, Hemiplegija), (LW9/1, LW9/2) 
LW10 – smučanje sede (visok nivo paraplegije) (LW10/1, LW10/2) 
LW11 -  smučanje sede ( nižji nivo paraplegije) 
LW12 – smučanje sede ( nižji nivo poškodbe hrbtenjača, dvojna nadkolenska 
             amputacija, LW12/1, LW12/2) 
B1 – slepi tekmovalci 
B2 – tekmovalci z ostankom vida 
B3 – slabovidni tekmovalci 
G – gluhi tekmovalci po določilih CISS 
NAC – vsi tekmovalci  z uradno ugotovljeno invalidnostjo izven naštetih po 
mednarodnih pravilih, vključno B4 in NG. 
 

 



 

7. člen 
 

Vrstni red se v združenih razredih izračuna s pomočjo faktorjev, ki so določeni v IPC 
določilih za tekoče leto. 
 
 
4. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE: 
 

8. člen 
 
Tehnični pravilnik za športno panogo alpsko smučanje stopi v veljavo 18.6.2020.  
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati  pravilnik št.: Im/Jo-135-3.18/08 
 
 
 
  Žiga Kobaševič l.r.                                                                     Gregor Gračner l.r.  
Strokovni sodelavec                                                             Predsednik KTŠ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: Opis razredov za športno panogo - alpsko smučanje                                                                   



 

ŠPORTNIKI Z OMEJENIMI GIBALNIMI SPOSOBNOSTMI 
 

Razred  LW1 
Primerni za razred LW1 so športniki z invalidnostjo v  obeh spodnjih okončinah. Tipični 
primer je dvojna nadkolenska amputacija. 
a.) Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema oz. dvema palicama poleg 

normalnih smuči, ki se držijo skupaj (obojestranska nadkolenska proteza). 
b.) Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema oz. dvema palicama poleg ene 

ali dveh normalnih smuči z eno podkolensko protezo in z nadkolensko amputacijo. 
c.) Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema oz. dvema palicama in dvema 

normalnima ali drugačnimi smučmi in imajo prizadeti obe spodnji okončini (ne 
amputacija) z maksimalno 35 točkami (normalno 80 točk) v obeh nogah ali ustrezno 
drugo invalidnost. 

d.) Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema oz. dvema palicama poleg ene 
ali dveh normalnih smuči. Cerebralna paraliza (CP 5) z ohromelostjo v obeh nogah 
(diplegija). 

e.) Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema oz. dvema palicama poleg ene 
ali dveh normalnih smuči. Cerebralna paraliza (CP 6) z ataktičnimi (ataksija) 
motnjami gibanja v vseh štirih okončinah. 

Opis značilnosti  tekmovalcev s cerebralno paralizo, ki je primeren za razred LW1: 
- več znakov diplegije 
- hoja s pripomočki za hojo 
- tek je zelo otežen ali sploh ni mogoč 
- stanje na eni nogi je mogoče le kratek čas 
- athetoza ali ataksija 
- slabo ravnotežje 
- oteženo gibanje 
- hojo spremlja oz. vodi pozibavanje trupa  
 

Razred LW2 
Primerni za razred LW2 so  športniki z invalidnostjo na eni spodnji okončini. Tipični 
primer je enojna nadkolenska amputacija. 
a.) Smučarji, ki smučajo z dvema stabilizatorjema poleg ene normalne smuči; enojna 

nad ali podkolenska amputacija ali število točk mišične moči največ 10 (normalno 
40) v eni okončini ali ustrezna druga invalidnost. 

b.) Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema poleg ene normalne smuči in 
manjše navezane smuči zaradi invalidnosti spodnje okončine. 

c.) Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema  poleg ene normalne smuči in ene 
podpore za invalidno spodnjo okončino. 

d.) Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema in normalnimi smučmi z enojno 
kolensko ali nadkolensko amputacijo. 



 

e.) Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema poleg ene ali dveh normalnih 
smuči z umetnim kolkom in kolenom ene noge. 

 
Opomba: Namesto stabilizatorjev se lahko uporabljajo palice. 
 

Razred LW3 
Primerni za razred LW3 so tekmovalci z invalidnostjo obeh spodnjih okončin, vendar z 
manjšo stopnjo prizadetostjo v primerjavi z razredom LW1 in LW2 in ki smučajo z 
normalnimi smučmi in dvema palicama oz. stabilizatorjema. Tipični primer za ta razred 
je dvojna podkolenska amputacija. 
 
LW3/1 
1. Dvojna podkolenska amputacija, najmanj v višini gležnja. 
2. Invalidnost obeh spodnjih okončin z maksimalnim številom 60 točk (mišična moč-
normalno 80). Tekmovalci, ki lahko smuči postavljajo na robnike (robijo), spadajo v 
skupino 3/2. 
To odločitev je sprejel izvršni odbor IPC komiteja za alpsko smučanje. 
 
LW3/2 
a.) Cerebralna paraliza (CP5)-zmerna do lažja diplegija v spodnjih okončinah 
b.) Cerebralna paraliza (CP6)-ataktične motnje v spodnjih okončinah. 
 
Opis značilnosti  tekmovalcev s cerebralno paralizo, ki je primeren za razred LW3: 
- zmerna do lažja diplegija 
- minimalna athetoza 
- hoja in tek brez zmernega pozibavanja trupa  
- mogoče je stanje ali skoki po eni nogi 
 

Razred LW4 
Primerni za razred LW4 so tisti tekmovalci, ki imajo prizadeto eno spodnjo okončino in 
smučajo z normalnimi smučmi in dvema palicama. 
Tipična invalidnost za ta razred je enojna podkolenska amputacija. 
 
a.) Enojna podkolenska amputacija s protezo, minimalno skozi gleženj 
b.) Motorična prizadetost (pareza ali paraliza) z upadom mišične moči za najmanj 20 

točk (normalno 40) ali ustrezna druga prizadetost. 
c.) Zatrjeno koleno. 
d.) Zatrjen kolk (umeten kolk). 
 
Opomba: Za LW4 niso primerni tekmovalci: 
-zatrjen gleženj ali gležnja (ni minimalna invalidnost) 
 



 

Razred LW5/7 
Za zimske športe je sta razreda 5 in 7 kombinirana. 
Primerni za razred LW5/7 so tekmovalci, ki imajo prizadeti obe zgornji okončini in 
smučajo z normalnimi smučmi in brez palic. Prizadetost naj bo takšna, da funkcionalna 
uporaba palic ni možna. 
Tipična invalidnost je dvojna amputacija zgornjih okončin. 
LW5/7-1 
Dvojna amputacija zgornjih okončin nad komolcem 
Motorična prizadetost (pareza, paraliza, dysmelia) obeh zgornjih okončin 
LW5/7-2 
a.)Enojna nadkomolčna amputacija in enojna podkomolčna amputacija 
b.)Motorična prizadetost (pareza, paraliza, dysmelia) obeh zgornjih okončin, 
primerljivo z invalidnostjo opisano v LW5/7-2a 
LW5/7-3 
a.)Dvojna podkomolčna amputacija 
b.)Motorična prizadetost (pareza, paraliza, dysmelia) obeh zgornjih okončin, 
primerljivo z invalidnostjo opisano v LW5/7-3a 
 
Opomba: V primeru, da tekmovalci želijo, lahko uporabljajo proteze ali ortoze. 
 

Razred LW6/8 
Za zimske športe sta razreda 6 in 8 kombinirana. 
Primerni za razred LW6/8 so tekmovalci z invalidnostjo ene zgornje okončine, ki 
smučajo z normalnimi smučmi in eno palico. Invalidnost onemogoča funkcionalno 
uporabo več kot ene palice. 
Tipična invalidnost tega razreda je enojna amputacija zgornje okončine. 
LW6/8-1 
a.) Amputacija ene zgornje okončine nad komolcem 
b.) Dysmelia ene zgornje okončine, primerljiva z 6/8-1a 
c.) Popolna paraliza ene zgornje okončine s fiksacijo ob telesu. 
LW6/8-2 
a.)Amputacija ene zgornje okončine pod komolcem 
b.)Dysmelia ene zgornje okončine, primerljiva z 6/8-2a 
c.)Paraliza ene zgornje okončine brez fiksacije ob telo 
 
Opomba: V primeru, da tekmovalci želijo, lahko uporabljajo proteze in ortoze. 
 

Razred LW9 
Primerni za ta razred so tekmovalci, ki imajo prizadeto eno zgornjo in eno spodnjo 
okončino in smučajo z opremo po lastni izbiri: 
LW9/1 



 

a.) Invalidnost ene zgornje in spodnje okončine z nadkolensko amputacijo ali 
primerljiva invalidnost. 

b.) Cerebralna paraliza (CP7)-tekmovalci s težjo hemiplegijo  
Opis značilnosti  tekmovalcev s cerebralno paralizo, ki je primeren za razred LW9/1: 
- težja do zmerna hemiplegija 
- hoja je mogoča z vidno ohromelostjo 
- tek je vidno otežen 
- skoki po eni nogi niso mogoči 
-stanje na eni nogi je komaj mogoče 
 

LW9/2 
Primerni za razred LW9/2 so tekmovalci, ki imajo prizadeto eno zgornjo in eno spodnjo 
okončino in smučajo z opremo po lastni izbiri: 
a.) Tekmovalci z invalidnostjo ene zgornje in spodnje okončine (podkolenska 

amputacija) ali primerljivo invalidnostjo   
b.) Cerebralna paraliza (CP7)- tekmovalci z minimalno ali zmerno do lažjo hemiplegijo  
Opis značilnosti  tekmovalcev s cerebralno paralizo, ki je primeren za razred LW9/2: 
- zmerna do lažja hemiplegija 
- vidno šepanje med hojo 
- šepanje izgine med tekom 
-stanje in skoki na prizadeti strani je mogoče 
 
 

Razredi LW10, LW11, LW12 
Primerni tekmovalci za te razrede so tekmovalci s prizadetostjo v spodnjih okončinah 
in smučajo v sedečem položaju po lastni izbiri. 
 

LW10/1 
a.) Tekmovalci s prizadetostjo spodnjih okončin, brez funkcije trupa in brez ravnotežja 

v sedečem položaju. 
b.) Cerebralna paraliza s prizadetostjo v vseh štirih okončinah (funkcionalna 

klasifikacija), primerljiva z razredom LW10/1a 
LW10/2 
Tekmovalci z invalidnostjo v spodnjih okončinah, nekaj funkcije trupa in brez 
ravnotežja v sedečem položaju. Invalidnost je primerljiva s spinalno poškodbo Th7-
Th10 (seštevek točk 0-8 (priročnik)) 
 

LW11 
a.) Tekmovalci z invalidnostjo v spodnjih okončinah in zadovoljivim ravnotežjem v 

sedečem položaju. 



 

b.) Cerebralna paraliza z invalidnostjo v spodnjih okončinah. 
Invalidnost je primerljiva s spinalno poškodbo na nivoju Th11-L1. Seštevek točk 9-15 
(priročnik). 
 Tekmovalci, ki imajo funkcionalno sposobnost v spodnjih okončinah, jih ne          smejo 
uporabljati izven opreme med celotnim časom trajanja tekmovanja.  
 
LW12/1 
Tekmovalci s poškodbo hrbtenjače ali drugo prizadetostjo s funkcionalnimi spodnjimi 
okončinami in dobrim ravnotežjem v sedečem položaju. 
Seštevek točk 16-18 (guide-line) 
 

LW12/2 
Tekmovalci z amputacijami v spodnjih okončinah (minimalna invalidnost, primerljiva z 
LW4). 
 
 
S NAC 
Nacionalna kategorija 
Tekmovalci, katerih uradno, z odločbo ugotovljena invalidnost ne dosega invalidnosti, 
opisanih v razredih LW1-12.  
 

SLEPI IN SLABOVIDNI TEKMOVALCI 
Primernost: 
Primerni za tekmovanje so tekmovalci, ki izpolnjujejo kriterije za razrede B1, B2, B3. 
Tekmovalci razreda B4 tekmujejo v nacionalni kategoriji. 
 
Klasifikacija: 
B1 Tekmovalci brez zaznave svetlobe v obeh očeh do zaznave svetlobe, ampak 

brez sposobnosti prepoznave oblike roke v katerikoli razdalji ali smeri.  
 
B2 Tekmovalci, ki so sposobni prepoznati obliko roke do vidne ostrine 2/60 in/ali 

vidnega polja manj kot 5 stopinj 
 
B3 Tekmovalci, ki so sposobni  zaznati vidno  ostrino več kot 2/60 do vizualne 

ostrine 6/60 in/ali vidnim poljem več kot 5 stopinj in manj kot 20 stopinj. 
 
 
GLUHI TEKMOVALCI 
 
G   Gluhi tekmovalci – po določilih CISS (najmanj 55% okvara sluha po Fowlerju) 
 
 


