Zaključek sezone pokala vzhodne regije s poslovilno tekmo Bernarda Vajdiča
Kje:

Golte - Medvedjak / Kdaj: sobota 06.04.2013

Program:
ob 10.00 kategorizirani tekmovalci za pokal vzhodne regije v slalomu na veleslalomska vrata (razdalja cca 15 m):
cicibani in cicibanke - U12, mlajše deklice in dečki - U14, starejše deklice in dečki U16, Bernard Vajdič – prvič.
Rezultati enega teka štejejo za pokal vzhodne regije, časi pa veljajo tudi za kasnejši ekshibicijski »knock out« finale.
ob 11.00 ostali ne-kategorizirani smučarji v absolutni kategoriji v slalomu na veleslalomska vrata (razdalja cca 15 m):
vrstni red tekmovalcev glede na čas prijave, najprej ženske, nato moški.

Bernard Vajdič – drugič.

EKSHIBICIJSKI »KNOCK OUT« FINALE:
V finale se uvrstijo vsi tisti fantje - moški, ki dosežejo najmanj 110% in dekleta – ženske, ki dosežejo najmanj 115 % časa
Bernarda Vajdiča (povprečje njegovih obeh voženj).
Sledi »knock out« sistem finala, kjer se v drugo serijo uvrsti najboljših 8 iz obeh kategorij, ki se nato v moškem in ženskem
četrtfinalu, polfinalu in finalu borijo za najvišja mesta.
V finalu se izven konkurence pridruži tudi Bernard Vajdič.
____________________________________________________________________________________________

Prijave

po elektronski pošti do petka 05.04.2013 do 18.00 na sandi.bajec@gmail.com
na dan tekmovanja do 10.00 v Šoli smučanja Beli zajec (hotel Golte).

 kategorizirani tekmovalci:


- 20 EUR (startnina & malica & priznanja). Obvezne predhodne prijave.

ostali tekmovalci in udeleženci dogodka - 20 EUR (smučarska karta & startnina & malica)
- 10 EUR (startnina & malica)
- 10 EUR (karta za gondolo & malica)

________________________________________________________________________________________________________

Plačilo

paketi brez karte in dvig številk (Šola smučanja Beli zajec);

Ogled proge

od 915 do 0945.

Splošne določbe

tekmuje se v skladu s pravilnikom SZS, tekmuje se na lastno odgovornost.

paketi s karto (spodnja postaja gondole)

________________________________________________________________________________________________________

Nagrade
Za pokal vzhodne regije: 1. medalje za najboljše tri in diplome do 10. oziroma 6. m. (SDE/I) v posamezni kategoriji.
2. pokali za najboljše tri v skupnem seštevku sezone posameznikov in klubov ter diplome do 10. mesta.

Absolutno »knock out«: 1. Pokal za najhitrejšo in najhitrejšega, medalje in praktične nagrade za prve tri.
____________________________________________________________________________________________________________________

RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD BO POTEKALO V RESTAVRACIJI HOTELA GOLTE,
KJER SE BOMO OB HRANI IN PIJAČI TER ZVOKIH SKUPINE KAVAL, SPOMNILI NAJLEPŠIH TRENUTKOV
V »BERI-JEVI« KARIERI.

