
Po pričevanjih, opazovanjih in izkušnjah veliko agencij 
ponuja freeride tečaje in vodenja, vendar večina njihovih 
organizatorjev in vodnikov ni usposobljena in primerno 
opremljena za vodenje tako resnih projektov. Zato že drugo 
sezono organiziramo PSV FREERIDE DELAVNICO v sklopu 
športnih zimskih in poletnih kampov pod taktirko orga-
nizacije OUTDOOR ACADEMY. Naša prednost predvsem 
pa poudarek je na licenciranih učiteljih in predavateljih, 
ki imajo ogromno izkušenj na terenu, ter opremi (lavin-
ski komplet in čelada). Uporaba lavinske opreme in čelade 
je tudi naša zahteva za samo udeležbo freeride kampa. 
Zato tudi nudimo možnost izposoje lavninskih kompletov, 
čelad, avalungov, primernnih freeride smuči, po predhod-
nem dogovoru. 
 
Prva in največja napaka nekaterih agencij je, da oglašujejo 
freeride brez kakršnegakoli znanja, brez strokovnih 
sodelavcev in se s svojimi gosti podajajo na freeride 
območja nepripravljeni, neprimerno opremljeni in celo v 
nevarnih pogojih. In ker je freeride sedaj tako IN, je zato 
porast nesreč, tudi s smrtnim izzidom, na neurejenih 
smučarskih terenih vedno večji. Ker želimo vsem našim 
udeležencem zagotoviti varno uživanje na »celcu«, se za-
vedamo, da narava nikoli ne spi in večinoma imamo le eno 
možnost, da odnesemo celo kožo - zato vam ponujamo 
PSV FREERIDE DELAVNICO pod taktirko OUTDOOR ACAD-
EMY.
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PSV FREERIDE DELAVNICA pod taktirko OUTDOOR 
ACADEMY – ZA POVEČANJE VARNOSTI MED FREERIDE 
NAVDUŠENCI.



Namen delavnice je seznanjenje udeležencev z novimi trendi v smučanju. Med njih sodi tudi fre-
eride ali poslovenjeno smučanje izven urejenega smučišča. Gre pravzaprav za oblike smučanja, ki 
jo poznamo že od nekdaj, vendar se je v zadnjem času zaradi razvoja opreme ta način smučanja 
vse bolj razmahnil in predvsem postal dostopen širšemu krogu smučarjev, tudi s povprečnim 
smučarskim znanjem.  

Delavnica bo potekala tri smučarske dni, v katerih se bodo udeleženci spoznali z opremo (široke 
smuči, lavinska žolna,...) ter osnovnimi tehnikami smučanja in gibanja izven urejenih smučišč ter 
rokovanja z lavinsko opremo. Poleg tega bodo v popoldanskem času tudi krajša teoretska preda-
vanja o snegu (plazovih), vremenu in ostalih nevarnostih v gorah ter osnovah prve pomoči. Po 
sklopih bomo obravnavali sledeče tematike: 

•	 tehnike	in	taktike	smučanja	izven	urejenih	smučišč	(smučanje	v	različnih	vrstah	snega,	
skoki,	izbira	linije,	reševanje	kritičnih	situacij	...),	

•	 izbira	primerne	opreme	z	možnostjo	izposoje	in	testiranja	freeride	smuči	ter	začetnim	
prilagajanjem	na	širše	smuči,	

•	 nevarnosti	v	gorah	–	vključeno	v	teoretična	predavanja	in	praktične	aktivnosti	na	terenu	
(plazovi,	vreme,	lavinska	oprema	in	rokovanje	z	njo	...),	

•	 izbira	terena	(pregled	terena	in	ocena	težavnosti,	smer	vožnje),	

•	 osnove	gibanja	in	smučanja	izven	urejenih	smučišč	in	po	neurejenem	gorskem	terenu	

•	 zakonodaja	in	varnostni	ukrepi	...

V	ceno	je	vključeno:
•	 lavinski komplet (lavinska žolna, lopata, sonda)
•	 praktično poučevanje na snegu
•	 teoretična predavanja
•	 spremljevalna gradiva
•	 testne smuči 

Od udeležencev delavnice zahtevamo povprečno znanje smučanja/boardanja ter obvezno os-
ebno opremo (smuči/board, čelada in nahrbtnik). Udeleženci delavnice lahko brezplačno testi-
rajo zgoraj omenjene freeride smuči in snowboarde. 

Število:	udeležencev	delavnice	–	4	do	10	oseb.
Cena	delavnice:	100	€/osebo
Cena delvnice velja v primeru obiska Puya preko društva KŠOT

PSV FREERIDE DELAVNICA pod taktirko OUTDOOR ACADEMY 



PRVI DAN  09.30:
•	 zbor na zbornem mestu (pri zastavi OUTDOOR ACADEMY) - označeno na zemljevidu,
•	 spoznavanje opreme,
•	 tehnika smučanja in izbira terena po katerem smučamo.
POPOLDAN:
•	 teorija (cca. 18.00) – v  koči Chaumiere - označeno na zemljevidu,
•	 predstavitev novosti v opremi,
•	 uporabne informacije.

DRUGI DAN  09.00:
•	 zbor na zbornem mestu (pri zastavi OUTDOOR ACADEMY),
•	 preventiva, varnost pred plazovi in uporaba ter rokovanje z lavinsko opremo,
•	 prva pomoč ponesrečencu.
POPOLDAN:
•	 teorija (cca. 18.00) – v  koči Chaumiere,
•	 plazovi,
•	 osnove prve pomoči.

TRETJI DAN  09.00:
•	 zbor na zbornem mestu (pri zastavi OUTDOOR ACADEMY),
•	 tretji dan delavnice bo predvsem namenjen smučanju in obnavljanju pridobljenega znanja 

(iskanje zasutega, izbiranje pravega terena pri smučanju/boardanju, tehnika smučanja ...) ...

Dejavnosti in predavanja se bodo prilagodila vremenskim razmeram, obiskom različnih smučišč 
in željam ter predznanju tečajnikov. Konec koncev imamo na voljo vseh 6 aktivnih dni!

“PSV	delavnico	smo	se	odločili	organizirati	na	najvišji	strokovni	ravni,	pri	tem	pa	nam	vedno	
uspe,	da	se	kljub	resnosti	projekta	zabavamo	in	uživamo!” je	povedal	Marko	Šimenc	Mac,	leg-
enda	slovenskega	freeridea.

Prijave	so	možne	preko	spletne	strani,	telefona	ali	maila.

Klub	študentov	občine	Trebnje	(KŠOT)
Gubčeva	cesta	16
8210	Trebnje

gsm:	040/	470	373	(Gogi)
gsm:	040/	838	961	(Dejan)
mail:	info@ksot.si

RAZPORED DEJAVNOSTI

PSV	FREERIDE	DELAVNICO	je	oblikovala	agencija	OUTDOOR	FREAKS	pod	taktirko	OUTDOOR	ACADEMY.	Vsakršno	posnemnje	in	kopiranje	
delavnice	ni	dovoljeno.	Za	dodatne	informacije	se	lahko	obrnete	na	info@outdoorfreaks.si.


