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DATUM IN KRAJ TEKMOVANJA 
Tekmovanje bo potekalo v sredo, 8. 3. 2022, na Rogli. 
 
PRIJAVE 
Prijave na tekmovanje so možne do petka, 3. 3. 2023, preko spletne aplikacije. Naknadna 
prijava ali prijava na drugačen način ni možna. Spletna aplikacija se nahaja na strani: 
https://app2.sport.si/cas/login?locale=sl&service=https%3A%2F%2Fapp2.sport.si%2Fprijava%2F  
 
TEKMOVALCI IN KATEGORIJE 
 
Smučanje – kategorizirani 
Na državnem tekmovanju tekmujejo učenci in učenke letnik 2008, 2009 in 2010. Vsak letnik je 
svoja kategorija. Uvrstitev na področnem tekmovanju ni pogoj za udeležbo na državnem 
tekmovanju. Nastopijo lahko vsi učenci in učenke, ki jih bodo šole pravočasno prijavile preko 
spletne aplikacije. Kategorizirani učenci in učenke se bodo pomerili/le v veleslalomu. Med 
kategorizirane tekmovalce sodijo vsi, ki so v šolskih letih 2020/21, 2021/22 in 22/23 nastopili 
na uradnih tekmovanjih Smučarske zveze Slovenije. 
 
Smučanje – nekategorizirani 
Na državnem tekmovanju nastopajo le starejši učenci in učenke, to so učenci in učenke letnik 
2008 in 2009. Pravico nastopa na državnem tekmovanju ima le najboljših 10 smučarjev in 
smučark in najboljše tri ekipe iz vsakega področja. Šole morajo svoje učence in učenke 
prijaviti preko spletne aplikacije. Šole lahko v eni kategoriji prijavijo največ tri učence oziroma 
učenke. Nekategorizirani smučarji in smučarke bodo nastopili v eni vožnji. Poleg 
posameznikov tekmujejo tudi  ekipe, ki so sestavljene iz dveh tekmovalcev in dveh tekmovalk  
iz ene šole (vsi nekategorizirani). Če učenec ali učenka zaradi različnih vzrokov ne bo 
nastopil/la na državnem tekmovanju, ga/jo lahko zamenja le enajsto uvrščeni/a 
tekmovalec/ka v njegovi kategoriji na istem področnem tekmovanju (ne pa učenec oziroma 
učenka iste šole). Ekipa lahko zamenja člana, ki ne more nastopiti. 
 
Deskanje 
Na državnem tekmovanju nastopajo učenci in učenke letnik 2008, 2009 in 2010. Nastopili 
bodo lahko učenci in učenke (največ trije iz šole v kategoriji), ki jih bodo šole pravočasno 
prijavile preko spletne aplikacije. Deskarji in deskarke bodo nastopili v eni vožnji. Poleg 
posameznikov tekmujejo tudi ekipe, ki so sestavljene iz treh tekmovalcev (učenka in dva 
učenca ali učenec in učenki)  
 
TOČKOVANJE EKIPNIH TEKEM 
 
Smučanje 
Tekmujejo lahko samo popolne ekipe (dve nekategorizirani tekmovalki in dva 
nekategorizirana tekmovalca). Za uvrstitev ekipe morajo biti vsi tekmovalci uvrščeni. Točkuje 
se po interpolaciji (zmagovalec dobi 100 točk, zadnji 1 točko, vsi ostali pa so razporejeni 
vmes).  
 
Deskanje 
Tekmujejo lahko samo popolne ekipe (dva nekategorizirana tekmovalca in ena 
nekategorizirana tekmovalka ali dve nekategorizirani tekmovalki in nekategoriziran 
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tekmovalec). Končno razvrstitev ekip bo določal seštevek časov vseh treh predstavnikov 
iste šole. 
 
PREVZEM SMUČARSKIH KART IN MALICA 
 
Smučarske karte mentorji z naročilnico vzamejo na blagajni smučišča Rogla (prodajno mesto 
Planja). Cena smučarske karte je 16 € (karte so na čip, zato je potrebno doplačilo 3 €, ki pa 
jih dobite nazaj pri vrnitvi kart). Šoli pripadajo karte za tekmovalce in spremljevalce, ki jih 
prav tako dobijo po ceni šolske skupine. Svetujem, da ima vsaka šola svojo naročilnico.  
Tekmovalci in mentorji imate na tekmovanju možnost toplega obroka (piščančji fingersi, 
pommes frites in čaj) po ceni 7,5 €. Bloke za malico prevzamete skupaj s smučarskimi kartami 
na blagajni smučišča. Prevzem malice bo na terasi okrepčevalnice Mašin Žaga. Upravljalec 
smučišča prosi, da do 6. 3. 2023, naročite potrebno število kart ter število malic! Naročilo 
opravite z naročilnico, ki jo posredujete na elektronski naslov: prodaja.kart@unitur.eu  
 
PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK 
Mentorji lahko štartne številke prevzamejo od 8.15 na lokaciji, ki bo objavljena v tehničnem 
biltenu. Za prevzem številk morajo mentorji imeti prijavni obrazec. Pripravljene imejte tudi 
vse spremembe, ki jih sporočite organizatorju ob prevzemu štartnih številk (če tekmovalec ne 
bo nastopil, če je v ekipi prišlo do menjave). Odvečne številke je potrebno vrniti pri 
prevzemu. 
 
Štartne številke je potrebno vrniti v cilju. V primeru, da se tekmovalec odpelje mimo s 
številko, jo v čim krajšem času mentor vrne v ciljnem prostoru. Za vse manjkajoče številke bo 
šolam izstavljen račun 10 €/številko. 
 
VODSTVO TEKMOVANJA 

  Vodja tekmovanja: Rok Hajd 

  Glavni sodnik: Damjan Prosenak 

 Merilna ekipa: glej tehnični bilten 

 Tehnični delegat: glej tehnični bilten 
 
URNIK TEKMOVANJA 
okviren urnik tekmovanja*:  

   8.15–9.00: prevzem štartnih številk na terasi Planje 

   9.00–9.30: ogled proge pod vodstvom mentorjev  

   9.45: začetek tekmovanja v smučanju  kategorizirani 

 11.30: začetek tekmovanja v smučanju – nekategorizirani in deskanju 

 Malica  

 13.30: podelitev 

 14.00: zaključek tekmovanja 
 
*(Vrstni red kategorij se lahko še spremeni) 
 
NAGRADE  
Najboljši trije posamezniki in tri ekipe v vsaki kategoriji bodo nagrajene. Najboljši trije 
posamezniki prejmejo medalje in praktične nagrade, najboljše tri ekipe pa pokale. Vse 
nagrade prispevata Zavod za šport RS Planica in Smučarska zveza Slovenije. 
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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 tehnični delegat.  
 
OSTALI NAPOTKI 

Za tekmovalce so obvezne smučarske čelade. Šole morajo poskrbeti, da so vsi udeleženci 
tekmovanja zavarovani.  
Štartno listo in bilten boste dobili po e-pošti, visela bosta tudi na oglasni deski v cilju .  
Naknadne prijave niso možne.  
Če tekmovalec zamudi na štart, lahko nastopi na koncu štartne liste v svoji kategoriji.  
Vse ostale informacije lahko dobite pri vodji tekmovanja (Rok Hajd, tel: 040 932 023; e-pošta 
rok.hajd@podgoro.si ). 
 
 
           

Ravnateljica  
Darja Ravnik         Vodja tekmovanja
           Rok Hajd 
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