OŠ PRVENSTVO CELJSKE in ZASAVSKE
REGIJE

VELESLALOM
in
DESKANJE NA SNEGU

Torek, 14. februar 2017 – Golte

BILTEN 1- Štartna lista

OSNOVNOŠOLSKO PRVENSTVO CELJSKE IN ZASAVSKE REGIJE

VELESLALOM
DESKANJE NA SNEGU
POMEMBNO
1.) Štartne številke prevzame vodja ekipe med 8.00 in 9.00 uro v restavraciji pri spodnji
postaji gondole v Žekovcu ter jih v kompletu vrne takoj po končanem tekmovanju v
ciljnem prostoru. Za kavcijo predloži osebni dokument. Cenovna vrednost manjkajoče
štartne številke je 10 EUR.
2.) Vodja ekipe odgovarja za obnašanje svojih učencev na smučišču in s tem tudi za
morebitno nastalo škodo..
3.) Vsi tekmovalci/ke tekmujejo na lastno odgovornost oziroma na odgovornost
prijavitelja!

PROPOZICIJE













Organizatorja tekmovanja: ZKŠT Žalec in SK Gozdnik Žalec.
Tekmovanje bo potekalo na Golteh – proga Blatnik.
Ogled proge pod vodstvom šolskih mentorjev od 10.00 ure dalje.
Začetek tekmovanja oz. štart je ob 10.30 uri.
Tekmovanje v veleslalomu je posamično in ekipno za mlajše in starejše kategorije.
 V ekipni rezultat se štejejo rezultati tekmovalcev iz kategorije v kateri so nastopili.
Tekmovanje v deskanju je posamično za mlajše in starejše kategorije.
Za ekipno tekmovanje štejejo samo popolne ekipe.
Razglasitev in podelitev medalj ter plaket bo 15 minut po končanem tekmovanju na terasi. Medalje
prejmejo prvi trije učenci in učenke v posamični kategoriji (ločeno kategorizirani in
nekategorizirani) – plakete pa prve tri ekipe.
Kategorizirani so učenci in učenke, ki so v sezonah, 2014/2015, 2015/2016 in 2016/2017 nastopali
na uradnih tekmah Smučarske zveze Slovenije.
Za vse tekmovalce so obvezne zaščitne čelade.
Državno tekmovanje bo 15. marca, nanj se uvrsti prvih deset uvrščenih nekategoriziranih
tekmovalcev ter prve tri ekipe v starejši kategoriji. Mlajša kategorija zaključi tekmovanje na
področnem nivoju. Za kategorizirane tekmovalce ni pogoj udeležba na področnem tekmovanju.
Ostale propozicije so navedene v Informatorju 1 - 2016/2017.

KATEGORIJE (ločeno glede na kategorizacijo)
Mlajše kategorije - nekategorizirani:
 Učenke – letnik 2004 in 2005
 Učenci – letnik 2004 in 2005

Starejše kategorije - nekategorizirani:
 Učenke – letnik 2002 in 2003
 Učenci – letnik 2002 in 2003

Mlajše kategorije - kategorizirani:
 Učenke – letnik 2003 in 2004
 Učenci – letnik 2003 in 2004

Starejše kategorije - kategorizirani:
 Učenke – letnik 2002
 Učenci – letnik 2002

Za ekipni rezultat štejejo štirje nekategorizirani tekmovalci:



Mlajše kategorije: 2 mlajša učenca + 2 mlajši učenki
Starejše kategorije: 2 starejša učenca + 2 starejši učenki

TEKMOVALNA KOMISIJA
Vodja tekmovanja: ZKŠT Žalec - Matej Sitar (041 993 777)
Traser in skrbnik proge: Branko Divjak – SK Gozdnik Žalec
Vodja štartno ciljnega prostora in skrbnik rezultatov: Matjaž Baudek – SK Gozdnik Žalec
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VELESLALOM, mlajše in mlajši - štartne številke ALIANSA modre
Mlajše deklice – nekategorizirane

Mlajše dečki – nekategorizirani - štartne številke ALIANSA modre

VELESLALOM, starejše in starejši - štartne številke HERVIS
Starejše deklice - nekategorizirane

Starejši dečki – nekategorizirani - štartne številke HERVIS

Mlajše deklice - kategorizirane

Mlajši dečki kategorizirani

DESKANJE, mlajši in starejši
Deklice - nekategorizirane

Dečki – nekategorizirani

Dečki – kategorizirani

