
 

 

RAZPIS PODROČNEGA TEKMOVANJA V SMUČANJU  
 
1. DATUM TEKMOVANJA: 15.2.2023 S PRIČETKOM OB 10.00 URI (ogled proge od 9.00 – 9.50) 
2. KRAJ TEKMOVANJA:   Smučišče GOLTE – proga Blatnik 
3. ORGANIZATOR:    Timing Golte 
4. VODJA TEKMOVANJA:  Alojz Zupanc 
 
5. KATEGORIJE VELESLALOM (PODROČNO TEKMOVANJE) 
• Učenci in učenke letnik 2008 in 2009, nekategorizirani  • Učenci in učenke letnik 2008, kategorizirani  
• Učenci in učenke letnik 2010 in 2011, nekategorizirani  • Učenci in učenke letnik 2009 in 2010, kategorizirani  

Učenci in učenke letnik 2010, 2011 in mlajši, v veleslalomu, sklenejo tekmovanje na področni ravni. 
Za nekategorizirane učence je udeležba na področnem tekmovanju obvezna. S področnih tekmovanj se 
na državno tekmovanje uvrsti prvih deset nekategoriziranih tekmovalcev in tri ekipe.  
Udeležba na področnem tekmovanju NI POGOJ za kategorizirane tekmovalce. Kategorizirani učenci so 
tisti, ki so v sezonah 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 nastopali na uradnih tekmah Smučarske zveze 
Slovenije. 
6. KATEGORIJE DESKANJE 

• Učenci in učenke letnik 2008 in 2009 
• Učenci in učenke letnik 2010 in mlajši 

Udeležba na področnem tekmovanju ni pogoj za udeležbo na državnem tekmovanju v deskanju na 
snegu. Šola lahko na državno tekmovanje prijavi največ tri tekmovalce v eni kategoriji. Tekmovanje je 
posamično in ekipno. Ekipo sestavljajo trije predstavniki iste šole, ekipa pa mora biti mešana po 
spolu. 
 
7. TEKMOVALNA PRAVILA – PODROČNO TEKMOVANJE 
Tekmovanje je posamično in ekipno. V šolski ekipi lahko nastopijo le nekategorizirani tekmovalci.  
Ekipo tako pri mlajši kot starejši kategoriji sestavljajo štirje nekategorizirani tekmovalci, po dva učenca 
in dve učenki.  

• Starejša kategorija, ki jo sestavljajo 2 fanta in 2 deklici letnik 2008 ali 2009 
• Mlajša kategorija, ki jo sestavljajo 2 fanta in 2 deklici letnik 2010 in 2011  

V kolikor nimate popolnih ekip – po letnikih starosti, lahko za vašo ekipo tekmujejo tudi mlajši 
tekmovalci, katerih rezultat bo uvrščen v starejšo kategorijo in se ne more v posamični konkurenci šteti 
pri mlajši kategoriji.  
Rezultat mlajšega tekmovalca oz. tekmovalke lahko šteje kot ekipni rezultat pri starejših, vendar le pod 
pogojem, da ta tekmovalec oz. tekmovalka tekmuje v kategoriji starejših (potrebno je paziti pri prijavah, 
saj jih aplikacija avtomatsko uvrsti med mlajše). Športni pedagogi morajo spremembo kategorije urediti 
pred tekmovanjem!  
Na finalnem državnem tekmovanju tekmovalci mlajših kategorij nimajo pravice nastopa, ne glede na 
rezultate področnega tekmovanja.  



 

 

7. ROK ZA PRIJAVO 
 
ČETRTEK, 9.2.2023 do 24.00 ure na preko spletne aplikacije, ki se nahaja na strani: 
https://app.sport.si/cas/login?locale=sl&service=http%3A%2F%2Fapp.sport.si%2Fevt%2Findex.jsf  
 
Ker gre za prijavo preko spletne aplikacije, prosimo športne pedagoge, da se držijo roka prijave.  
 
Kasnejših prijav ne bomo mogli upoštevati upoštevali. 
 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav! 

 
ŠPORTNA ZVEZA VELENJE 
Strokovna sodelavka:                        
Katka Geršak 
 


