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POKAL DANILO RE 

Srečanje in tekmovanje zavarovanih območij v Alpah 
 

PRAVILA PRIREDITVE 
 

1. ČLEN (Temeljna načela) 
 

1. Uradni naziv prireditve je Memorial Danilo Re – pokal  zavarovanih območij v Alpah. 
2. Memorial Danilo Re je organiziran v spomin pokojnemu naravovarstvenemu nadzorniku 

Danilu Reju in vsem zaposlenim v zavarovanih območjih, ki so med opravljanjem 
svojega dela izgubili življenje.  

3. Memorial je priložnost za srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih v Alpah. 
Prireditev vključuje športno tekmovanje Pokal Danilo Re, tematsko konferenco  in 
družabno srečanje udeležencev, ki temelji na sklepanju prijateljstev ter krepitvi skupnih 
ciljev in prizadevanj upravljavcev  zavarovanih območjih v Alpah.   

4. Športno tekmovanje ima po pomembnosti enako veljavo kot drugi dogodki prireditve.  
5. Skrbnik pravilnika Memoriala Danilo Re je Naravni park Alta Valle Pesio & Tanaro, ki 

tudi zagotavlja, da prireditev poteka v skladu s temeljnimi načeli.   
6. Prireditev, ki obsega športno tekmovanje, strokovni del in družabno srečanje, mora  v 

celoti  slediti ciljem Alpske konvencije.  

 

2. ČLEN (Izvršni odbor) 
 

1. Izvršnemu odboru  Memoriala Danilo Re predseduje predstavnik Naravnega parka   Alta 
Valle Pesio & Tanaro, ki je tudi ustanovitelj pokala Danilo Re. Drugi člani odbora so:  

a. predstavnik Naravnega parka Alpi Marittime v imenu predstavnikov regijskih 
parkov Piemonta,  

b. predstavnik Narodnega parka Gran Paradiso v imenu italijanskih narodnih 
parkov znotraj Alpskega loka,  

c. predstavnik Narodnega parka Mercantour v imenu neitalijanskih narodnih parkov 
znotraj Alpskega loka,  

d. predstavnik Mreže zavarovanih območij v Alpah (ALPARC),  
e. predstavnik pokrajine Torino v imenu regijskih parkov.  

2. Izvršni odbor ima uradni sedež v Naravnem parku parka Alta Valle Pesio & Tanaro 
(Piemont, Italija), www.vallepesio.it. 

 
 

3. ČLEN (Udeleženci Pokala Danilo Re) 

 

1. Prizorišče Memoriala je lahko katerokoli zavarovano območje znotraj alpskega prostora 
po definiciji Mreže zavarovanih območij v Alpah/Alpske konvencije.  

2. Pokal Danilo Re – športno tekmovanje je namenjeno ekipam, sestavljenim iz 
uslužbencev zavarovanih območij:    

a. znotraj Alpskega loka, skladno z določitvijo meja, ki izhajajo iz Alpske 
konvencije,  

b. iz regije Piemont, 
c. iz drugih geografskih območij, ki bodo od izvršnega odbora pridobila dovoljenje 

za sodelovanje na Pokalu Danilo Re. 
3. Udeleženci tekmovanja so lahko le tisti uslužbenci zavarovanih območij, ki so navedeni 

v uradnem organigramu ustanove, ki jo zastopajo.  
4. Na povabilo zavarovanega območja, ki organizira prireditev, in po dogovoru z izvršnim 

odborom, na Memorialu lahko sodelujejo tudi:  
a. ekipe parkovnih prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov,  
b. ekipe drugih ustanov, ki izvajajo aktivnosti na področju varstva narave in 

raziskovanja v zavarovanih območjih. 
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5. Posamezniki, zaposleni v organizacijah, organih ali društvih (na državni, regionalni ali 
krajevni ravni), ki delujejo na področju varovanja ali nadzora prostora, v katerih se 
nahajajo zavarovana območja, nimajo pravice sodelovanja na prireditvi.   

6. Tekmovalci posamezne discipline športnega tekmovanja za pokal Danilo Re ne smejo 
biti profesionalni športniki v tej disciplini. 

   
4. ČLEN (Sestava ekip) 

 

1. Vsaka ekipa šteje štiri člane. Ekipe so lahko moške, ženske ali mešane. Sestavljajo jih 
lahko tudi zaposleni ali posamezniki iz drugih institucij, ki po pravilniku lahko sodelujejo 
na tekmovanju, ali upokojenci iz ustanov, ki imajo dovoljenje za sodelovanje.  

2. Tekmovalec lahko tekmuje le v eni disciplini.  
3. Vsaka ustanova se lahko predstavlja z več ekipami in jih mora sama poimenovati „ekipa 

A“, „ekipa B“, „ekipa C“ itn.  
4. Če je prijavljenih več kot 40 ekip, ima zavarovano območje, ki organizira prireditev, 

pravico do izločitve ekip pod oznakami „C“ in „B“ tistih zavarovanih območij, ki so 
prijavila najmanj dve ekipi.  Izločitev se izvede po zaključku zbiranja prijav z žrebom.       

 

5. ČLEN (Program prireditve) 
 

1. Prireditev mora biti izvedena v štirih zaporednih dnevih. Priporočljivo je, da sta 
vključeni sobota in nedelja. Upoštevati je treba tudi koledar dela prostih dni države 
zavarovanega območja, ki organizira prireditev.  Izvršni odbor predlaga naslednji 
urnik poteka dogodka:  
 

a. Prvi dan je namenjen prihodu ekip in spremljevalcev. Izvede se sestanek vodij 
ekip in žrebanje za določitev startnih številk ekip. Zvečer je predviden alpski bife 
s pokušnjo tipičnih izdelkov sodelujočih zavarovanih območij.   

b. Drugi dan je namenjen treningu, ogledu prizorišč tekmovanj in tematskemu 
seminarju.  

c. Tretji dan potekajo športne prireditve. Zvečer je skupno družabno srečanje za 
vse udeležence, podelitev nagrad, predaja uradne zastave pokala Danilo Re 
zavarovanemu območju, ki bo organiziralo naslednje srečanje, ter predstavitev 
tega zavarovanega območja.     

d. Četrti dan je namenjen neobvezni vodeni ekskurziji v zavarovanem območju           
prireditelja in vračanju ekip domov.   
 

2. Zaključna slovesnost s podelitvijo nagrad mora biti organizirana v obliki prijetnega 
druženja z majhnimi presenečenji za vse sodelujoče ekipe.  

 

 

6. ČLEN (Športne discipline) 
 

1. Športne discipline pokala so: tek na smučeh, turnosmučarski vzpon (uradni naziv 
panoge po definiciji Mednarodne zveze za gorništvo in plezanje - UIAA je 
„mountaineering ski“), veleslalom in streljanje v tarčo.  

2. Zavarovano območje organizatorja mora za vsako športno panogo imenovati 
tehničnega vodjo, ki bo skrbel za upoštevanje pravil in bo opravljal naloge sodnika 
tekmovanj.  

3. Predlagane tekmovalne proge si ogledajo člani izvršnega odbora. Če proge niso v duhu 
Memoriala, odbor lahko predlaga morebitne spremembe.  

4. Posamezna tekmovanja po panogah so: 
a. tek na smučeh na razdalji 5 do 8 kilometrov, prosta tehnika, skupinski start,  
b. turnosmučarski vzpon z višinsko razliko med 600 in 800 metrov, skupinski start,   
c. veleslalom  z višinsko razliko med 200 in 500 metrov in dolžino vsaj 600 metrov 

z enim ali dvema tekoma,  
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d. streljanje v tarčo z zračno puško (premer strelne cevi: 4,5 mm), kovinska tarča 
(biatlon) v razdalji 10 m.  

 

7. ČLEN (Posebne zahteve za tekmovanja) 
 

1. Turnosmučarski vzpon 
a. Potrebna oprema za turnosmučarski vzpon: 

I. vsaj  55 mm široki smučki z robniki po vsej dolžini,  
II. turnosmučarske vezi, 
III. turnosmučarski čevlji, kakršni so na voljo na trgu in niso posebej 

predelani, visoki (nad gležnjem), s profilom (tip Vibram), 
IV. samolepljivi psi proti drsenju, nameščeni na spodnjem delu smuči.  

 
 

2. Veleslalom 
a. Če tekmovalec med progo naredi napako  (nepravilno vožnja skozi vratca), se mora 

tekmovalec vrniti do nepravilno prevoženih vratc in jih pravilno prevoziti, sicer bo 
uvrščen na zadnje mesto.  Če je takšnih tekmovalcev več, se pri razvrščanju na 
zadnja mesta upošteva  merjeni čas. 

b. Uporaba čelade je obvezna na zahtevo zavarovanega območja in po veljavni 
zakonodaji.   
 

3. Streljanje v tarčo 
a. Tekmovalci pri streljanju nosijo uradno uniformo ustanove, ki jo na tekmovanju 

zastopajo.  
b. Puške za tekmovanje zagotovi organizator. Treba je predvideti vsaj eno puško za 

levičarje.  
c. Na tekmovanju so štiri serije po pet strelov, strelja se v stoječem položaju, brez 

opore, v vnaprej določeni strelni črti. Časovni razpon med serijami je največ 3 
minute. Če je čas prekoračen, tekmovalec izgubi strel. Nesproženi streli so ničelni.    

d. Če prvi trije tekmovalci dosežejo enako število točk, se izvede dodatna – peta 
serija. Če je po peti seriji rezultat ponovno izenačen, se izvede streljanje na 
izpadanje (tekmovalec je izločen po prvem zgrešenem strelu). Točke za razvrstitev 
po ekipah ostanejo nespremenjene.  

e. Priporočljivo je, da je strelišče urejeno na odprtem in da ni izpostavljeno vetru.  
 
 

8. ČLEN (Točkovanje in razvrstitev mest) 
 

1. Vsaka tekmovalna disciplina ima svojo lestvico uvrstitev. Posamezne uvrstitve so 
podlaga za podeljevanje točk, seštevek le-teh pa določa končno mesto ekipe.   

2. V primeru enakega števila točk se zmagovalca določi glede na skupni najboljši čas v 
vseh treh smučarskih tekmovanjih.  

3. Razporeditev točk glede na razvrstitve: 
 

1. mesto  100 točk 
2. mesto     95 točk 
3. mesto     90 točk 
4. mesto    85 točk 
5. mesto    80 točk 
6. mesto    75 točk 
7. mesto    70 točk 
8. mesto    65 točk 
9. mesto    60 točk 
10. mesto    55 točk 
11. mesto    50 točk 

 
Od 12. do 21. mesta po dve točki manj za vsako nižjo uvrstitev. 
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Od 22. do 50. mesta po ena točko manj za vsako nižjo uvrstitev.  
Od 51. mesta do zadnjega mesta po 1 točko.  
 
 

4. Če tekmovalca/i dosežeta/jo enak rezultat, se točke delijo po naslednjem kriteriju: 
uvrstitev tekmovalca, ki je tik za tekmovalcema/i, ki sta/so dosegla/i isti čas, določimo 
tako, da številu mest, ki je enako številu tekmovalcev z istim doseženim časom, 
prištejemo eno mesto.  
 
Primer: Tekmovalca, ki sta oba dosegla prvo mesto, prejmeta 100 točk. Tekmovalec tik 
za njima pa je uvrščen na tretje mesto in prejme 90 točk.   

 
5. V okviru razvrstitev po posameznih disciplinah se moške in ženske ekipe ločujejo. 

Za ekipne uvrstitve pa se enakovredno upoštevajo rezultati vseh ekip (moških, ženskih 
in mešanih).   
 

 
9. ČLEN (Tematska konferenca) 

 
1. Poldnevna tematska konferenca je sestavni del prireditve, na katerem sodelujejo tako 

tekmovalci kot spremljevalci.  
2. Na konferenci morajo biti prednostno obravnavane strokovne tematike s področja dela 

zaposlenih v zavarovanih območjih. Mednarodni izvršni odbor Mreže zavarovanih 
območij v Alpah (ALPARC) posreduje predlog teme za konferenco izvršnemu odboru 
pokala Danilo Re 6 mesecev pred začetkom prireditve.   

3. Predavatelji morajo besedila, ki jih bodo predstavili na konferenci, kar najhitreje poslati 
mednarodnemu izvršnemu odboru Alpske mreže, da se lahko zagotovi kakovostno in 
razumljivo simultano prevajanje predstavitev vsem udeležencem konference. 

 
 

10. ČLEN (Kandidiranje za organizatorja prireditve) 
 

1. Zavarovano območje, ki želi prevzeti organizacijo naslednjega Memoriala Danilo Re, 
mora kandidaturo oddati izvršnemu odboru leto prej in pred začetkom že načrtovane 
prireditve. Če je kandidatov več, organizatorja izbere izvršni odbor.   

2. V prvih dveh dneh prireditve se sestanejo organizacijski odbor potekajočega Memoriala, 
izvršni odbor in predstavniki zavarovanega območja, ki kandidirajo za naslednjo prireditev.  

3. Zavarovano območje, ki kandidira za organizacijo naslednje prireditve, prejme zastavo 
Memoriala Danilo Re na svečani razglasitvi rezultatov pokala.  

4. Organizator potekajoče prireditve poskrbi, da so vsi materiali, povezani z organizacijo 
dogodka (različna oprema, startne številke, zastave, transparenti ipd.) predani zavarovanemu 
območju, ki organizira prireditev v prihodnjem letu.  

5. Ob prevzemu prej naštete opreme je treba pripraviti seznam, ki zavezuje organizatorja, 
da bo z opremo ravnal skrbno in da jo bo, če se bo izgubila ali poškodovala, nadomestil z 
novo.    

6. Zavarovano območje, ki organizira naslednji Memorial, mora izvršni odbor seznaniti z 
vsebino programa in organizacijo prireditve vsaj 6 mesecev pred začetkom prireditve.  
 

11. ČLEN (Skrb za okolje) 
 

1. Celotna prireditev mora kar najbolj upoštevati skrb za okolje.  
2. Organizator mora upoštevati naslednje: 

a. Športna tekmovanja naj ne bodo organizirana v večernih urah, kar bi zahtevalo 
večjo porabo električne energije. 

b. Treba je poskrbeti za zbiranje in ustrezno odstranitev svinčenih krogel po 
tekmovanju v streljanju. 

c. Če je od enega do drugega prizorišča tekmovanja potreben prevoz, naj se 
prednostno vključi javni prevoz.   
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d. Kolikor je le mogoče, naj se uporabljajo materiali, ki jih je mogoče reciklirati, 
poskrbeti je treba za ločevanje odpadkov.  

e. Pri pripravljanju obrokov naj imajo prednost biohrana in lokalni pridelki.  
 

 
12 ČLEN (Spletna stran in rezervacija namestitev) 

 
1. Spletno stran je vzpostavil ALPARC z namenom zbiranja prijav in posredovanja 

informacij v zvezi z dogodkom. Na voljo je na povezavi: 
http://alparc.org/danilore/en/ 

2. Organizator dogodka mora spletno stran ažurirati vsaj 4 mesece pred začetkom 
prireditve.   

3. Organizator naslednje prireditve mora sam poskrbeti za vso tehnično opremo, ki je 
potrebna za dostopanje na uradno spletno stran Memoriala Danilo Re.  

4. Priporočljivo je, da za rezervacijo nastanitev poskrbi organizator. Če to ni mogoče, 
je treba na spletni strani objaviti seznam prenočišč z dogovorjenim cenikom.   

 

13 ČLEN (Ocena prireditve) 
 

1. Organizator mora v treh mesecih po končani prireditvi pripraviti povzetek prireditve, 
zaključek dogajanj, izpostaviti pozitivne izkušnje ter predloge za izboljšavo organizacije 
prireditve. Izvršni odbor bo poročilo pregledal in upošteval predloge na naslednjih 
prireditvah.   

 
14 ČLEN (Končna pravila) 

 
1. Priporočljivo je, da zavarovano območje, ki je organizator, podpira udeležbo 

družinskih članov Danila Reja na Memorialu. Njihova vsakoletna navzočnost potrjuje 
temeljni namen prireditve.  

2. Vse nadaljnje spremembe pravil tekmovanja, ki jih predlaga organizator, mora 
odobriti izvršni odbor.  

 
 
 
 
 
 
Bled, 17. junija 2010 
 
  
Predstavnik naravnega parka Alta Valle Pesio & Tanaro 
 
Predstavnik naravnega parka Alpi Marittime 
 
Predstavnik naravnega parka Gran Paradiso 
 
Predstavnik narodnega parka Mercantour 
 
Predstavnik Mreže zavarovanih območij v Alpah 
 
Predstavnik delovne skupine zavarovanih območij Task Force  
 
Predstavnik Province Torino  


