RAZPIS TEKMOVANJA V VELESLALOMU
Pokal Krvavec 2019

Kranj, 3.1.2019
•

ORGANIZATOR:

ASK TRIGLAV KRANJ

•

KRAJ TEKMOVANJA:

KRVAVEC

•

TERMINI TEKMOVANJ:
1. tekma

sobota

12.01.2019

ob 10:00 uri

2. tekma

sobota

9.02.2019

ob 10:00 uri

3. tekma

nedelja

10.03.2019

ob 10:00 uri

4. tekma

nedelja

17.03.2019

ob 10:00 uri

rezervni termin

sobota

23.03.2019

ob 10:00 uri

rezervni termin

nedelja

31.03.2019

ob 10:00 uri

•

PRIJAVE:
Za klube – petek (pred tekmovanjem) do 17. ure na e-mail: pokal.krvavec@asktriglav.si
*vsi kasneje prijavljeni bodo štartali na koncu svoje skupine
Na dan tekmovanja v klubski koči ASK Triglav do 09:00 ure.

•

KATEGORIJE:
- U 8 deklice
- U 8 dečki
- U 10 deklice
- U 10 dečki
- U 12 deklice
- U 12 dečki

letnik 2011 in mlajše
letnik 2011 in mlajši
letnik 2009 in 2010
letnik 2009 in 2010
letnik 2007 in 2008
letnik 2007 in 2008

•

ŽREBANJE: petek (pred tekmovanjem) ob 19.00h v klubski pisarni ASK Triglav.

•

ŠTARTNINA:
12 Evrov za prijavljenega tekmovalca ali predhodno plačilo - 4 tekmovanj = 40 EUR nakažite pred
tekmovanjem na TRR SI56 03138 1000566430 - SKB d.d.
Štartne številke se dvignejo na dan tekmovanja v klubski koči ASK Triglav na Krvavcu do 9.00h.

www.asktriglav.si

•

TRASA TEKMOVALNE PROGE:
Proga Žeton

•

OGLED PROGE: od 9.15h do 9.45h.

•

ŠTART tekmovalne vožnje: ob 10:00 uri
- po štartnih številkah

•

RAZGLASITEV:
Po končanem tekmovanju, pred klubsko kočo ASK Triglav – ob 12:30 uri. Odvisno od vremenskih razmer
in poteka tekmovanja se ura lahko spremeni.
Uradni rezultati bodo objavljeni na spletni strani www.asktriglav.si.

•

PRIZNANJA:
- Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje.
- Prvih deset v vsaki kategoriji prejme diplome.
- Vsak tekmovalec, ki štarta, prejme darilo ali simbolično nagrado za udeležbo na tekmovanju.
- Ob zaključku skupnega tekmovanja (štirih tekem) prejmejo trije najboljši v vsaki kategoriji pokale, ob
upoštevanju točk najboljših treh tekem.
- Pokale prejmejo tudi klubi s skupno najštevilčnejšo udeležbo, ob upoštevanju udeležbe vseh tekem.

•

PRITOŽBE:
Pritožbe je potrebno oddati na obrazcu protest SZS in plačati kavcijo v znesku 50 EUR 15 minut po
končanem tekmovanju. Pritožba se odda v cilju pri vodji sodnikov.

•

SPLOŠNA DOLOČILA:
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.
Pri predhodnem plačilu štirih tekmovanj (40 EUR) ne vračamo plačila štartnin zaradi odsotnosti na
tekmovanju.

•

KONTAKTNA OSEBA:

•

VODJA TEKMOVANJA: Linda Jamnik

•

SPANJE in MALICE:
V klubski koči ASK Triglav lahko tudi prespite ali si po predhodnem dogovoru naročite malico. Za
dodatne informacije pokličite na: 040 835 493 (Zdravko).

Mojca Prelovšek, tel.: 031 665 981, e-mail: pisarna@asktriglav.si.

KDOR SKOZI CILJ PRIDRVI, SI NAGRADO PRIDOBI !

www.asktriglav.si

