Uradni razpis tekmovanja
OTROŠKI DRŽAVNI POKAL V DESKANJU NA SNEGU

DISCIPLINA: FUNCROSS
KOPE, smučišče Pungart
sobota 03.03.2018

Informacije o tekmovanju:
LOKACIJA: Smučišče Pungart – smučarski center Kope
DISCIPLINA: funcross
SISTEM TEKMOVANJA: dve vožnji na čas po pripravljeni progi (en tekmovalec na progi)
KATEGORIJE:
-

Deklice

-

Mlajši dečki (2006 in mlajši)

-

Starejši dečki (2003, 2004, 2005)

URNIK TEKMOVANJA: sobota 03.03. 2018
8.00 – 8.30 dvig štartnih številk (Holcer Pub)
8:30 – 9.00 ogled proge
9:30 – 10:00 trening
10:30 štart prve vožnje
Štart druge vožnje takoj po končanih kvalifikacijah za skicross
po 13:00 predvidena razglasitev pred Holcer Pubom

Za vse tekmovalce je obvezna uporaba čelade in zaščitne opreme.
PRIJAVE:

Prijave pošljite najkasneje do petka 02. 03. 2018 na skvuzenica@gmail.com
Prijava mora vsebovati:
- ime in priimek tekmovalca, letnico rojstva in v kolikor je član kluba, še ime kluba
- imena in priimke spremljevalcev in trenerjev
- nižje priloženo podpisano izjavo o nastopu na lastno odgovornost iz strani staršev
oz. skrbnika za vsakega tekmovalca ločeno, prinesite s seboj na kraj dogodka
Štartnina znaša 10€ in se plača z gotovino ob pre vzemu štartnih številk v Holcer Pubu.
Smučarska karta 10€ in se poravna na blagajni.

Organizatorja tekmovanja: Smučarski klub Vuzenica
Kontaktna oseba: Primož Haberman – skvuzenica@gmail.com , 031 357 172

Pristopna izjava
Prijavljam tekmovalca: ___________________________________________________
Stanujočega: _________________________________________________________________
Kategorija:

-

Deklice

-

Mlajši dečki (2006 in mlajši)

-

Starejši dečki (2003, 2004, 2005)

Spodaj podpisani:______________________________________________
Kraj bivanja:__________________________________________________
Izjavljam da je nastop tekmovalca na mojo odgovornost, na tekmovanju serije državnega
pokala, ki poteka v soboto 03.02.2018 na smučišču Kope, v disciplini smučarskega krosa.
Poskrbel bom, da bo tekmovalec na tekmovanju uporabljal zaščitno opremo (čelada,
želva) in da bo upošteval navodila organizatorjev.
SK Vuzenica kot organizatorj in smučišče Kope, ko upravljalec smučišča, ne odgovarjajo
za morebitno odtujitev in poškodbo opreme na tekmovanju.

Odgovorna oseba (starš, skrbnik, trener):________________________________

