PODROČNEGA PRVENSTVA GORENJSKE V VELESLALOMU
ZA OŠ PC GORENJSKA IN PC DOMŽAL
1. Organizator:

Zavod za šport RS Planica in Športna zveza Tržič

2. Izvajalec:

ASK Triglav Kranj, vodja tekmovanja Mojca Prelovšek

3. Kraj prireditve:

Krvavec, proga žeton št. 7

4. Datum tekmovanja:

torek, 15.1.2019 ob 10. uri

5. Ogled proge za vse 9.15 - 9.45 ure.
6. Cena karte: 12,00 € (za tekmovalce in spremljevalce) Pri prevzemu kart je potrebna
naročilnica šole.
Karte naročite na RTC Krvavec na tel. 040 314 864 ga. Urška Zajec
ali na e-mail komerciala3@rtc-krvavec.si Gondola obratuje od 8.00 ure dalje.
Prevzem štartnih številk v klubski koči ASK Triglav od 8.15 dalje (ko gledate iz vrha
štirisedežnice Tiha dolina proti RTV stolpu je to prva koča na levi strani)
7. Pravica nastopa in kategorije tekmovalcev
Veleslalom
Učenci in učenke, letnik 2004 in 2005 in nekategorzirani
Učenci in učenke, letnik 2006 in mlajše nekategorzirani
Učenci in učenke, letnik 2004 – KATEGORIZIRANI
Učenci in učenke 2005, 2006 in mlajši – KATEGORIZIRANI
Ekipo starejših sestavljajo štirje nekategorizirani tekmovalci, po dva starejša učenca
in dve starejši učenki. Ekipo mlajših pa sestavljata dva nekategorizirana mlajša
učenca in dve mlajši učenki. Šola prijavi samo ime ekipe, upoštevata pa se dva
najboljša časa pri starejših dečkih in dva pri starejših deklicah in enako tudi pri mlajših
deklicah in dečkih.
Učenci in učenke letnik 2006 in mlajši sklenejo tekmovanje na področni ravni.
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8. Priznanja
Najboljše tri ekipe in zmagovalci v posameznih skupinah prejmejo medalje v trajno
last. Prve tri ekipe prejmejo pokale.
Na državno prvenstvo se uvrsti prvih deset uvrščenih nekategoriziranih tekmovalcev
in tri ekipe iz Gorenjske regije.
Razglasitev rezultatov bo pred klubsko kočo ASK Triglav na Krvavcu, 30 minut po
končanem tekmovanju.
9. Prijave
Prijavite se obvezno do SOBOTE, 12.1.2019 preko spletne aplikacije
Žrebanje bo v soboto 12.1.2019 ob 18. uri v prostorih ASK Kranj.
10. Pravila in sistem tekmovanja
Tekmuje se po pravilih Smučarske zveze Slovenije in pravilih objavljenih v
Informatorju št. 1 za šolsko leto 2017/18. Vsak tekmovalec nastopa na lastno
odgovornost oz. na odgovornost šole, ki ga prijavi.

PRIJAVE SE SPREJEMAJO PREKO SPLETNE APLIKACIJE
NAJKASNEJE do 12.1.2019
Kasnejših prijav organizator ne bo upošteval, zato upoštevajte datum prijave.

Tržič, 3.1.2019

Športna zveza Tržič
Biserka Drinovec, vodja PC Gorenjska
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