Uradni razpis tekmovanja
OTROŠKI DRŽAVNI POKAL V DESKANJU NA SNEGU

DISCIPLINA: FUNCROSS
SNEŽNI PARK KRVAVEC,
sobota 17.2.2018

Informacije o tekmovanju:
LOKACIJA: Smučišče Krvavec – snežni park Krvavec (sedežnica Njivice)
DISCIPLINA: funcross
SISTEM TEKMOVANJA: ena vožnja na čas po pripravljeni progi
KATEGORIJE:
-

Deklice

-

Mlajši dečki (2006 in mlajši)

-

Starejši dečki (2003, 2004, 2005)

URNIK TEKMOVANJA: sobota 17.2.2018
9.00 – 9.30 dvig štartnih številk (v spodnjem delu parka pri šotoru)
9.00 – 10.00 trening
10.15 – 12.00 vožnja za tekmo (funcross)
13.00 – 14.00 druženje v parku, možnost osvojiti praktične nagrade na skakalnici
14.30 – razglasitev rezultatov
9.00 – 13.00 brezplačno poučevanje deskanja na snegu za začetnike
Za vse tekmovalce je obvezna uporaba čelade in zaščitne opreme.

PRIJAVE:

Prijave pošljite najkasneje do petka 16.2.2018 na e-naslov: zigaskufca@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
Vnaprej prijavljeni tekmovalci prejmejo še bon za kosilo. Štartnina znaša 10€ in se plača na
prizorišču.
Organizator tekmovanja: Ekstremni športni klub Mungo
Kontaktna oseba: Žiga Škufca – zigaskufca@gmail.com, 041 585 823

Pristopna izjava
Prijavljam tekmovalca: ___________________________________________________
Stanujočega: _________________________________________________________________
Kategorija: st. dečki (2003-2005)

ml. dečki (2006 -)

deklice (2003 - )

Spodaj podpisani:______________________________________________
Kraj bivanja:__________________________________________________
Izjavljam da je nastop tekmovalca na mojo odgovornost, na tekmovanju serije Otroškega
državnega pokala, ki poteka v soboto 17.02.2018 na smučišču Krvavec v discipline
funcross . Poskrbel bom da bo tekmovalec na tekmovanju uporabljal zaščitno opremo
(čelada, želva) in da bo upošteval navodila organizatorjev.
Smučišče Krvavec in EŠK Mungo kot organizator in upravljalec smučišča ne odgovarjata
morebitno odtujitev in poškodbo opreme na tekmovanju.

Odgovorna oseba (starš, skrbnik, trener):________________________________

