ORGANIZIRA

XXX. VELESLALOM GRADBINCEV
PTUJA

POKROVITELJ

TRIJE KRALJI, 3. 3. 2017

XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA
pod pokroviteljem TENZOR d. o. o., Mariborska cesta 13, 2250 PTUJ in organizatorjem
SMUČARSKI KLUB PTUJ, bo v

petek, 3. marca 2017, na smučišču TRIJE KRALJI

Potek prireditve:
-

9.00 uri, zbor tekmovalcev pred hotelom JAKEC, razdelitev štartnih številk in
smučarskih kart

-

10.30 uri, 1. tek veleslaloma

-

12.00 uri, 2. tek veleslaloma

-

Prosto smučanje, do 14.00 ure

-

15.00 uri, objava rezultatov in podelitev priznanj v restavraciji hotela JAKEC

-

15.30 uri, kosilo za prijavljene tekmovalce in spremljevalce

-

16.00 uri, zaključek in zabava

Rok za prijavo je najkasneje, do vključno, 22. februarja 2017, na e-pošto: sk.ptuj@gmail.com
Udeleženci se lahko prijavijo kot tekmovalci ali kot spremljevalci.
Tekmovalci bodo razdeljeni v starostne skupine:

VELESLALOM 1 + 2 tek
Ženske do 35 let
Ženske nad 35 let
Moški do 30 let
Moški 30 – 45 let
Moški 45 – 60 let
Moški nad 60 let

Tekmovalce je potrebno poimensko prijaviti v naštete navedene starostne skupine, obvezno
pripisati leto rojstva.

Prevoz ni organiziran, zanj udeleženci poskrbijo sami.

CENA za udeležbo na igrah je:
-

Tekmovalci : 50,00 €

-

Spremljevalci: 12,00 €

Cena je izračunana na udeležbo najmanj 50 tekmovalcev.

V ceni prijavljenega tekmovalca je upoštevana smučarska vozovnica do 14. ure, organizacija
veleslaloma - dva teka, izračun rezultatov po skupinah in ekipah, kosilo ter pokali in priznanja
za prve tri uvrščene, po posameznih kategorijah in prve tri ekipe.

Število prijavljenih pošljite na priloženem obrazcu, po posameznih skupinah. V prijavo
posebej napišite ali je tekmovalec ali spremljevalec ter na osnovi prijavljenih poravnajte
strošek, na račun SMUČARSKI KLUB PTUJ, št.: TRR SI56 0420 2000 0501 427, Nova KBM, d. d., s
pripisom VELESLALOM GRADBINCEV 2017.
Le z dokazilom o plačilu, bodo tekmovalci prijavljeni in tudi izžrebani.

Prijavnice pošljite izključno po elektronski pošti na e-pošto: sk.ptuj@gmail.com

Neplačanih prijav, do 22. februarja 2017, se ne bo upoštevalo in se ne bodo uvrstile v
žrebanje.
Žreb štartnih številk bo, v četrtek, 23. februarja 2017, ob 19.00 uri, v prostorih SK Ptuj.

Dodatna pojasnila lahko dobite na e-pošti: sk.ptuj@gmail.com in na gsm 031 873 902,
Bojan Kocjan

TEKMOVALNA PRAVILA:
Tekmovanje se bo vršilo v skladu s pravilnikom SZS.
Tekmuje se s smučmi ali bordom.
V posamezni kategoriji ni omejitve števila tekmovalk, tekmovalcev in ekip.
Prijavijo se lahko vsi gradbinci ali z gradbeništvom povezane panoge, registrirane v MO Ptuj.
Na zahtevo tekmovalne komisije se morajo tekmovalci izkazati s osebnih dokumentom.

TEKMOVALNE DISCIPLINE :
Tekmovanje se bo izvedlo v tekmovalnih skupinah:
Ženske do 35 let – letnik 1982 in kasneje
Ženske nad 35 let – letnik 1981 in manj
Moški do 30 let – letnik 1987 in kasneje
Moški 30 – 45 let – letnik 1986 do 1972
Moški 45 – 60 let – letnik 1971 do 1957
Moški nad 60 let – letni 1956 in manj

NAČIN ŽREBANJA ŠTARTNIH ŠTEVILK:
Najprej se žrebajo številke posameznih ekip. Potem pa se številke določajo po vrstnem redu
prijavljenih tekmovalcev vpisanih v seznam prijavljenih, za vsako starostno skupino posebej.
Izid žrebanja bo posredovan na elektronski naslov, iz katerega je bila poslana prijava v petek,
24. februarja 2017, do 12. ure.

DOLOČANJE VRSTNEGA REDA:
Vrstni red po posameznih starostnih skupinah se določi s seštevkom časov 1. in 2.teka.
Vrstni red ekip se določi z najboljšim časom treh moških tekmovalcev in ene ženske
tekmovalke, ne glede na starostno skupino.

NAGRADE IN PRIZNANJA:
V vseh starostnih skupinah prejmemo prve trije tekmovalci pokal in diplomo.
Prve tri ekipe dobijo pokal in diplomo.
Zmagovalec veleslaloma gradbincev Ptuja, je istočasno ekipni zmagovalec, določen z 2
odstavkom napisanem za določanje vrstnega reda.

PRITOŽBE:
Morebitne pritožbe morajo vodji ekip podati pisni tekmovalni komisiji, najkasneje pol ure po
končanem tekmovanju, ob plačilu kavcije, v višini 50 € za posamezno pritožbo.

TEKMOVALNA KOMISIJA:
-

Bojan KOCJAN

-

Borut BERNHARD

-

Luka VRAČKO

SPLOŠNO:
Prijave brez vplačila startnine so neveljavne in jih organizator ne bo upošteval.
V primeru neugodnih snežnih razmer si organizator pridržuje pravico spremeniti čas, kraj in
pravila tekmovanja.
Prav tako organizator lahko tekmovanje odpove, v kolikor ne bo prijavljenih najmanj 50
tekmovalcev s plačano startnino.
Vse informacije, komunikacija in servis smuči, poteka preko e-pošte: sk.ptuj@gmail.com

V upanju na oživitev tradicionalnega smučarskega dogodka, vas prijazno pozdravljam, v
imenu celotne tekmovalne komisije.

SMUČARSKI KLUB PTUJ
Bojan KOCJAN

