
 
 

 

RAZPIS 
 

TEKMOVANJE:   TEKMOVANJE V VELESLALOMU ZA POKAL CERKNO.  

Tekmovanje bo izvedeno na en količek (single gate). 

 

ORGANIZATOR: SK Poljane 

 

KRAJ: Cerkno, Brdo 7. 

 

DATUM, ČAS:  Nedelja, 15.03.2020. 

 

PROGRAM: 8:15 do 8:45 ogled proge za malčke in cicibane do 12 let, štart 9:00. 

                     10:15 do 10:45 ogled proge za starejše kategorije, štart 11:00. 

 

KATEGORIJE:  

- otroci do 7 leta 

- mlajši cicibani / ke 7 – 10 let 

- starejši cicibani / ke 10 – 12 let 

- deklice / dečki 12 – 15 let 

- gospe nad 41 let  

- veterani nad 61 let 

- starejši gospodje 51 – 60 let 

- mlajši gospodje 41 -50 let 

- starejše članice 31 – 40 let 

- starejši člani 31 – 40 let 

- mlajši člani / ce 21 -30 let 

- mladinci / ke 16 – 20 let 

 

ŠTARTNINA: 7€ za prijavljene otroke do 15 let in 15€ za starejše kategorije. 

Štartnino je potrebno poravnati najkasneje do petka 13.03.2020, do 20. ure na TRR: SI56 0312 8100 

0752 675, SK Poljane, Poljane 77, 4223 Poljane. Namen: Štartnina »naziv kluba ali posameznika«. 

 

PRIJAVE: Prijave sprejemamo najkasneje do petka 13. 03. 2020 na http://www.sk-poljane.si, možno 

pa se bo prijaviti tudi 1 uro pred štartom. 

 

ŽREBANJE: V soboto, 14.3.2017 ob 19:00 uri v klubskih prostorih SK Poljane v Todražu, 4224 

Gorenja vas.  

 

ŠTARTNE ŠTEVILKE: 8:00 – 9:30 na spodnji postaji štirisedežnice Brdo (ob blagajni) 

 

http://www.sk-poljane.si/


OPOMBA: Sedežnica Brdo prične z obratovanjem za tekmovalce ob 7.30. 

 

RAZGLASITEV: 45 minut po končanem tekmovanju ob restavraciji Alpska perla na vrhu smučišča. 

Prvi trije tekmovalci v kategoriji prejmejo medalje in tekmovalci do 10 mesta priznanja. Za najboljši 

čas v ženski in moški konkurenci se podeli prehodni pokal. Praktične nagrade.  

 

SPLOŠNA DOLOČILA: Tekmuje se po pravilniku SZS. Tekmovalci tekmujejo na lastno 

odgovornost oz. odgovornost kluba, ki jih je prijavil. V primeru slabih vremenskih in snežnih razmer 

si organizator pridružuje pravico odpovedati ali prestaviti kraj organizacije tekme. 

 

INFORMACIJE:  Pavle Logar – 041 679 642 

                            Miha Ribarič -  031 350 044. 


