RAZPIS TEKMOVANJA V VELESLALOMU
DESKANJA NA SNEGU
o DRŽAVNO PRVENSTVO DO 15 let
o DRŽAVNO PRVENSTVO UČITELJEV DESKANJA
NA SNEGU
o KATEGORIJA OPEN
Kraj tekmovanja

Rogla - Mašinžaga / 03.04.2011

Program:
• URNIK
o od 9.30 do 09.50 ogled proge
o 10.00 štart tekmovanja
• KATEGORIJE:
o Dečki letnik 96 in mlajši
o Deklice letnik 96 in mlajše
o Učitelji deskanja na snegu
o Učiteljice deskanja na snegu
o OPEN
• PRAVILA TEKMOVANJA:
o

URADNO TEKMOVANJE DP do 15 let in DP Učiteljev deskanja na snegu
§

Tekmovalci v vseh kategorijah bodo tekmovali v dveh vožnjah, ki se seštejeta in
štejeta za končne uradne rezultate kategorij DEČKI LETNIK 96 in mlajši,
DEKLICE LETNIK 96 in mlajše, UČITELJI DESKANJA NA SNEGU in
UČITELJICE DESKANJA NA SNEGU.

o

ESKHIBICIJSKO NADALJEVANJE TEKMOVANJA
§

Uradnemu tekmovanju sledi še ekshibicijsko nadaljevanje, kamor se uvrsti 15
najboljših tekmovalcev v iz uradnega tekmovanja iz vseh kategorij , kjer se
bodo pomerili po >>head to head<< sistemu na isti progi (tekmovalni pari v
1/16 finala po končnih uvrstitvah: 1:16 ; 2:15 ; 3:14 , 4:13 ; 5:12 ; 6:11 ; 7:10 ;
8:9).

V napredovanje bo iz tekmovalnega para napredoval deskar, ki bo

postavil hitrejši čas proge. Številka 1 bo svetovni podprvak Rok Marguč.

Prijave:
o Po elektronski pošti s priloženim obrazcem do petka 01.04.2011 do 12.00 ure
na: danijela.skodnik@unitur.eu in na dan tekmovanja do 9.30 na Prodaji kart na
vrhu Rogle.
Startnina + hrana: odrasli 15 EUR; otroci (letnik 96 in mlajši) 10 EUR.
Startnina + hrana + smučarska karta:

otroci 20 EUR; odrasli 30 EUR.

Plačilo, dvig številk ROGLA/ vrh Planje – Prodaja kart
Splošne določbe tekmuje se v skladu s pravilnikom SZS in na lastno odgovornost.
Nagrade
§ Medalje za najboljše tri v kategorijah:
o Dečki letnik 96 in mlajši
o Deklice letnik 96 in mlajše
o Učitelji deskanja na snegu
o Učiteljice deskanja na snegu
Finalisti ekshibicijskega finala:
o Glavna nagrada in pokal za zmagovalca (Rok Marguč je izvzet iz končne
razvrstitve
o Praktične nagrade za ostale finaliste ekshibicijskega finala

