
       
 

 

 

    

 

 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO 
V VELESLALOMU IN DESKANJU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČNI  BILTEN 

Mariborsko Pohorje, 15.2.2023 

       



       
 

 

 

 

ORGANIZATOR in IZVAJALEC : II.gimnazija Maribor, Zavod za šport RS Planica in 

Enjoyment Pohorje. 

DATUM IN KRAJ TEKMOVANJA:  sreda, 15. februar 2023, smučarska proga nad 

Trikotno jaso - sedežnica Poštela, otvoritev in razglasitev tekmovanja na 

Trikotni jasi. 

OPOMNIK: glede na to, da bo tekmovanje takoj po drugem delu počitnic, 

bodite pozorni na prijavo tekmovalcev – prijavite jih že pred počitnicami, saj se 

bodo prijave zaprle zadnji dan teh počitnic, to je v petek, 10.02.2023. 

TEKMOVALCI: na državnem tekmovanju tekmujejo le dijaki in dijakinje letnik 

2004 in mlajši. V kategoriji mlajših lahko nastopijo dijaki in dijakinje letnik 2006 

in mlajši. Zraven posameznikov tekmujejo tudi ekipe nekategoriziranih 

smučarjev in deskarjev. Ekipo dijakov sestavljata dva mlajša in dva starejša 

dijaka, ekipo dijakinj pa dve mlajši in dve starejši dijakinji (ločeno po spolu). 

Ekipno tekmovanje je ločeno za smučanje in deskanje, upoštevali pa se bodo 

rezultati samo tistih šol, ki bodo imele popolne ekipe. Za kategorizirane 

tekmovalce in tekmovalke v smučanju bo izvedena le posamična tekma. Med 

kategorizirane tekmovalce sodijo vsi, ki so bili v šolskih letih 2020/21, 2021/22 

in 2022/23 vpisani v kodni seznam Biltena Smučarske zveze Slovenije oziroma 

so bili v ta seznam vpisani kadarkoli v času srednješolskega izobraževanja.  

 

TEKMOVALNA PRAVILA: vse kategorije nastopijo v eni vožnji v vrstnem redu, 

kot ga je določil žreb.  

 

TOČKOVANJE EKIPNIH REZULTATOV: tekmujejo lahko samo popolne ekipe (dve 

nekategorizirani tekmovalki - mlajši in starejši in dva nekategorizirana 

tekmovalca - mlajša in starejša).  

 

 



       
 

 

 

 

Za uvrstitev ekipe morajo biti uvrščeni štirje tekmovalci – 2 ml. in 2 st.. Točkuje 

se po interpolaciji (zmagovalec dobi 100 točk, zadnji 1 točko, vsi ostali pa so 

razporejeni vmes).  

 

PREVZEM SMUČARSKIH KART: smučarske karte vodje ekip prevzamejo z 

gotovino ali naročilnico, naslovljeno na MARPROM , Mlinska ulica 1, 2000 

Maribor na blagajni Pohorske vzpenjače pod gondolo. Cena smučarske karte je 

15,00. Možnost tople malice po ceni 6,00 v gostišču na Trikotni jasi – plačilo 

malic samo tam, obvezna predhodna najava okvirnega števila malic na mail 

organizatorja. 

 

PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK: bo od 9.00 dalje na terasi gostišča na Trikotni jasi 

. Pripravljene imejte tudi vse spremembe, ki jih sporočite organizatorju ob 

prejemu štartnih številk (če kateri tekmovalec ne bo nastopil ali če je v ekipi 

prišlo do menjave). DODATNE PRIJAVE NISO MOŽNE. Odvečne številke je 

potrebno vrniti pri prevzemu. Štartne številke vrnejo tekmovalci ob prihodu v 

cilj, kjer bo organizator imel osebo, ki bo za to zadolžena. V primeru, da se 

tekmovalec odpelje mimo s številko, jo v čim krajšem času vodja ekipe vrne v 

ciljnem prostoru. Za vse manjkajoče številke bo šolam izstavljen račun.  

 

 VODSTVO TEKMOVANJA : • vodja tekmovanja je Simona Krajnc , merilna ekipa 

ENJOYMENT - Iztok Tomšič ; 

 

 

 

 

 



       
 

 

 

 

TEKMOVANJE BO na smučišču nad Trikotno jaso – sedežnica Poštela ali na 

Snežnem stadionu – sedežnica Radvanje, v primeru neugodnih snežnih 

razmer se tekmovanje prestavi na AREH. 

URNIK TEKMOVANJA:    

 •  8.00 - 8.30  prevzem smučarskih kart na blagajni Pohorske vzpenjače  

 •  9.00  prevzem štartnih številk na terasi gostišča na Trikotni jasi 

• 9.00 - 9.30 ogled proge za smučarje pod vodstvom mentorjev 

        •   9.30 - svečana otvoritev tekmovanja 

 •   10.00 - začetek tekmovanja v smučanju, 12.00 v deskanju :  

       - VSL kategor. dijakinje,dijaki, nekateg. ml.dijakinje, ml.dijaki, 

star.dijakinje, star.dijaki   

       -  deskanje  dijakinje, dijaki – letos SPREMEMBA - SAMO ENA 

KATEGORIJA ločeno za dijake in dijakinje, kategor. in nekategor. tekmujejo 

skupaj zaradi majhnega števila udeležencev 

• med 11.00 in 14.00 možnost tople malice po ceni 6,00 za dijake na terasi 

gostišča na Trikotni jasi 

• med 12.00 in 13.00 pogostitev za vodje ekip na terasi gostišča na 

Trikotni jasi  

  • 13.30 podelitev (oziroma 30 min po končanem tekmovanju)  

  • 14.00 zaključek tekmovanja  

 

NAGRADE: najboljši trije posamezniki prejmejo medalje, najboljše tri ekipe 

pa pokale. Vse nagrade prispeva Zavod za šport RS Planica in II.gimnazija 

Maribor.  

 



       
 

 

 

 

PRITOŽBE: pritožbo zaradi nepravilnosti je potrebno takoj po končani tekmi 

pisno vložiti pri vodji tekmovanja (obrazec 6). Ob pritožbi je potrebno 

plačati pristojbino 10 €, ki bo v primeru ugodno rešene pritožbe vrnjena 

vlagatelju. Pritožbo takoj obravnava tekmovalna komisija. Kršitelji pravil 

šolskih športnih tekmovanj bodo kaznovani po Disciplinskem pravilniku, ki 

je objavljen v Informatorju.  

 

TEKMOVALNA KOMISIJA: tekmovalno komisijo sestavljajo vodja 

tekmovanja, glavni sodnik in vodja merilne ekipe.  

 

 OSTALI NAPOTKI: prosimo, da planirate odhod vaših ekip tako, da ste 

lahko ob 8.00 v Mariboru – parkirišče pod Vzpenjačo. Avtobuse parkirajte 

na parkingu pod hotelom Arena. 

 

Prosim, da prijave svojih šol preverite še enkrat. Če ugotovite napako, 

pripravite spremembo oziroma popravek in ga sporočite organizatorju pred 

tekmovanjem ob prevzemu štartnih številk. Za tekmovalce so OBVEZNE 

smučarske čelade. Šole morajo poskrbeti, da so vsi udeleženci tekmovanja 

zavarovani. Štartno listo dobite v TOREK, 14.2. na mail,  bilten pa ste dobili po 

e-pošti, visela bosta tudi na oglasni deski v cilju in na startu. Biltena in štartne 

liste v tiskani obliki šole ne dobijo, zato jih imejte s seboj. Naknadne dodatne 

prijave niso možne. Če tekmovalec zamudi na start, lahko nastopi na koncu 

štartne liste v svoji kategoriji. Po končanem tekmovanju morajo udeleženci 

vrniti štartne številke, sicer bo izvajalec izstavil račun za manjkajoče številke. 

Vse ostale informacije lahko dobite pri vodji tekmovanja Simoni Krajnc, 

031640553 ali na mailu simona.krajnc@druga.si. 

 

Veselimo se druženja z vami in vas z veseljem pričakujemo ! 

mailto:simona.krajnc@druga.si


       
 

 

 

                                                                                          

 Maribor, 16.01.2023                                                        Vodja tekmovanja: 

                                                                                          Simona Krajnc 

 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                        


