SNOWBOARDCROSS

MARIBOR POHORJE 30.03.2013
Osnovne informacije otroškega državnega pokala v deskanju na snegu so zajete
v uradnem razpisu tekmovanja http://www.sloski.si/deskanje/otroskidrzavnipokal

Informacije otroškega državnega pokala v
deskanju na snegu
OTROŠKI DRŽAVNI POKAL V DESKANJU NA SNEGU
v disciplini SNOWBOARDCROSS
Smučišče Maribor, Areško Pohorje
Lokalni organizator Športni center Pohorje d.o.o.
Lokacija Areh, smučišče Žigart in Pisker (pod šestsedežnico Pisker)
Discipina Snowboardcross
Dolžina proge 1100 m
Višinska razlika 237 m
Čas trajanja proge cca. 1 min 30 sek

Za lažjo predstavo proge si oglejte posnetek iz minulega tekmovanja, vendar bomo progo na nekaterih
delih prilagodili otroškim tekmovalcem:
https://www.facebook.com/photo.php?v=10151489551429666&set=vb.100812073323808&type=2&theater
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Sistem tekmovanja
Kvaliﬁkacije
2 vožnji, boljša šteje za ﬁnale
Finale
Število ﬁnalistov je odvisno od števila prijavljenih tekmovalcev in se bo določilo
pred tekmovanjem, v ﬁnalu bodo vozili tekmovalci v parih (2 tekmovalca) na
izpadanje (knock out sistem).

Program tekmovanja
sobota, 30.03.2013
08.30-09.30 Plačilo startnin in dvig startnih številk v hotelu Areh
09.45-10.30 Ogled
10.45-12.00 Kvaliﬁkacije (dve vožnji)
12.20-12.50 Trening
13.00-14.00 Finale
14.15-14.30 Razglasitev zmagovalcev tekmovanja v cilju
14.45
Razglasitev zmagovalcev skupnega seštevka - Hotel Areh

Prijavo pošljite na
nejc.pregrad@sc-pohorje.si

Prijava mora vsebovati

- ime in priimek tekmovalca, letnico rojstva in morebitno članstvo v kakšnem klubu
- imena in priimke spremljevalcev in trenerjev
- podpisano pristopno izjavo o nastopu na lastno odgovornost s strani staršev
oz. skrbnika za vsakega tekmovalca posebej

Startnina

Startnina na posameznem tekmovanju znaša € 10,00 na tekmovalca in
ne vključuje smučarske vozovnice.
Cena vozovnice za prijavljene tekmovalce in spremljevalce: € 10,00

*vozovnica velja za smučišče areškega Pohorja in jih bo možno kupiti samo na blagajni pri
hotelu Areh.
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Pristopna izjava
Prijavljam tekmovalca (letnik 1997 in mlajši)

stanujočega
spodaj podpisani
kraj bivanja
izjavljam, da je nastop tekmovalca na mojo odgovornost, na četrtem tekmovanju
serije Otroškega državnega pokala, ki bo potekal v soboto, dne 30.03.2013 na
smučišču Maribor Pohorje (Areško Pohorje) na smučišču Pisker (vlečnica Žigart-Pisker).
Poskrbel bom da bo tekmovalec na tekmovanju uporabljal zaščitno opremo
(čelada, želva) in da bo upošteval navodila organizatorjev.
Športni center Pohorje d.o.o., kot organizator in upravljalec Areškega Pohorja in
Športni center Areh d.o.o. ne odgovarjata za morebitno odtujitev opreme in za
morebitne poškodbe tekmovalcev na tekmovanju.

Odgovorna oseba (starš, skrbnik, trener)

