URADNI RAZPIS TEKMOVANJA
Otroški državni pokal v deskanju in smučanju prostega sloga

Disciplina: Slopestyle (Rainbow box, Rail, Skakalnica)

KIDS TOUR 2017
SNEŽNI PARK KRVAVEC, nedelja 12. 3. 2017

Marec 2017

1. Urnik tekmovanja (velja za deskarje in smučarje):
•
•
•
•
•
•

9.30 – 10.30: Registracija tekmovalcev pod Red Bull šotorom, ki bo postavljen pod obema
skakalnicama v Snežnem parku Krvavec (Podgradišče).
10.00 – 11.00: Trening za vse tekmovalce (deskanje in smučanje)
11.00 – 12.00: Prva vožnja (deskarjem sledijo smučarji)
12.00 – 12.30: Trening (deskanje in smučanje)
12. 30 – 13.30: Druga vožnja (deskarjem sledijo smučarji)
14.00: Razglasitev pod Red Bull šotorom v Snežnem Parku Krvavec

2. Disciplina in kategorije
Smučišče: Krvavec
Disciplina: Slopestyle (Rainbow box, Rail, Skakalnica)
Način tekmovanja: 2 glavni vožnji, boljša šteje (tekmovanje deskarjev in smučarjev potekata
vzporedno).
Lokacija: Snežni Park Krvavec
TEKMOVANJE – DESKANJE NA SNEGU:
Otroški državni pokal v deskanju na snegu v disciplini Slopestyle.
Organizator: Smučarsko društvo Unior Celje, RTC Krvavec d.d.
Kategorije:
•
•
•

Deklice (letnik 2002 in mlajše)
Mlajši dečki (2005 in mlajši)
Starejši dečki (2002,2003, 2004)

TEKMOVANJE – SMUČANJE PROSTEGA SLOGA:
Otroško odprto državno prvenstvo v smučanju prostega sloga v disciplini Slopestyle.
Organizator: Smučarsko društvo Unior Celje, RTC Krvavec d.d. in SAK Kranj
Kategorije:
•
•
•

Deklice (letnik 2002 in mlajše)
Mlajši dečki (2005 in mlajši)
Starejši dečki (2002,2003, 2004)

3. Način registracije
Vsi tekmovalci (deskarji in smučarji) se na tekmovanje prijavijo pod Red Bull šotorom, ki bo
postavljen pod skakalnicami v Snežnem Parku Krvavec.
Čas sprejemanja prijav:
Nedelja, 12. 3. 2017 od 9.30 – 10.30 ure.
Prijava mora vsebovati:
•
•
•
•

Ime in priimek tekmovalca, letnico rojstva in v kolikor je član katerega kluba, tudi ime
kluba.
Imena in priimke spremljevalcev in trenerjev
Podpisano pristopno izjavo o nastopu na lastno odgovornost iz strani staršev oz. skrbnika
za vsakega tekmovalca posebaj.
Stance – regular, goofy in najljubši trik

4. Nakup smučarskih kart
Nakup smučarskih kart (v primeru, če tekmovalec nima letne vozovnice) se opravi na blagajni
Spodnje postaje kabinske žičnice Krvavec.
Cena karte je za vse obiskovalce/tekmovalce skladna s cenikom za sezonon 2016/2017:
https://www.rtc-krvavec.si/si/nacrtujete-obisk/ceniki/cenik-zimskih-aktivnosti
Otroška vozovnica (letnik 2002 – 2010): 17 EUR
Mladi (letnik 1998 – 2001): 28 EUR
Odrasli: 32 EUR

