
 

 

DODATNA NAVODILA OB PRIHODU NA DP V VSL in DESKANJU, PETEK, 

18.2.2022 

 

Lep pozdrav vsem vodjem ekip, prijavljenim na letošnje DP SŠ, 

posredujem vam še nekaj dodatnih informacij, da se boste v petek lažje znašli 

pri nas na Pohorju. 

 

1. Vaša vozila parkirajte na velikem parkingu pod hotelom Arena oz. pod 

Snežnim stadionom. 

2. Smučarske vozovnice prevzamete od 7.30 naprej na glavni blagajni na 

platoju pod gondolo, kamor greste skupaj z dijaki, saj se boste nato 

odpeljali z gondolo – zaščitne maske !!!! - na vrh Pohorja – Bellevue, od 

koder se boste spustili po progi Sleme in Habakuk do Trikotne jase, kjer 

bo center tekmovanja, tam VODJE EKIP od 8.45 naprej prevzamete 

štartne številke, tam javite morebitne popravke, ki jih pa naj bo čim 

manj, seveda pa ni možnosti za dodatne prijave. 

3. Ob prevzemu štartnih številk VODJE EKIP dobite kuponček za pogostitev, 

ki bo med 12.00 in 13.00 na terasi gostišča. 

4. Pri nakupu vozovnic predložite seznam tekmovalcev, za katere kupujete 

karte – najboljše, da je to kar tekmovalni karton, ožigosan iz strani šole – 

s tem jamčite za pogoj PCT za vaše dijake, vi kot vodja pa se boste z 

vašim PCT morali izkazati na blagajni. 

5. Gondola začne obratovati ob 8.00. 

6. Ogled proge bo možen od 9.00 – 9.30, vsak dijak naj ima svojo štartno 

številko že pri sebi, svoje tekmovalce pa opozorite, naj se NE VOZIJO PO 

TEKMOVALNI PROGI, ampak si jo OGLEDAJO, ogled pa naj bo pod 

vodstvom vodje ekipe. 

7. Otvoritev tekmovanja je ob 9.30 in prosim vas, da so dijaki na otvoritvi 

prisotni, saj je namenjena njim. 

8. Odhod na sedežnico Poštela od 9.45 naprej po kategorijah – bilten, ob 

10.00 začetek VSL, takoj po koncu VSL pa pričetek tekmovanja v 

DESKANJU. 

 



Vse ostale informacije že imate v tehničnem biltenu, če pa je še kakšno 

vprašanje, pa me lahko pokličete ali pošljete mail. 

Glede na vremensko napoved, ki pravi, da bo 15 stopinj, upamo, da 

bomo tekmo lahko kar najbolje izpeljali, seveda pa je tudi druženje tisto, 

ki je v teh časih še posebej pomembno. 

 

Lep pozdrav do petka in se vidimo na Pohorju ! 

 

Simona Krajnc, 

vodja tekmovanja 


