OTROŠKI DRŽAVNI POKAL V
DESKANJU NA SNEGU
2017/2018
OSNOVNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Razpis se nanaša na otroški državni pokal v deskanju na snegu, ki bo potekal na slovenskih
smučiščih v sezoni 2017/18 v disciplini Fun cross. Tekmovalci, ki bodo dosegli najvišje število
točk v skupnem seštevku, bodo postali zmagovalci državnega pokala v deskanju na snegu.

LOKACIJE:
•
•
•

KRVAVEC
KOPE
ROGLA

17. 2. 2017 Fun cross
3. 3. 2017 Fun cross
24. 3. 2017 Fun cross

KATEGORIJE:
-

Deklice

-

Mlajši dečki (2006 in mlajši)

-

Starejši dečki (2003, 2004, 2005)

DISCIPLINA:
Tekmovanja bodo potekal v discipline Fun cross in bodo poleg serije zavoje vsebovala bankine,
skoke in valove. Meril se bo najboljši čas. Število voženj bo določil lokalni organizator.

ŠTARTNINA:
Štartino razpiše lokalni organizator posameznega tekmovanja. Štartnina ne vključuje smučarske
karte.

TOČKOVANJE UVRSTITEV NA POSAMEZNIH TEKMAH:
Uvrstitve na posameznih tekmovanjih bodo točkovane:
1. mesto :
2. mesto :
3. mesto :
4. mesto :
5. mesto :
6. mesto :
7. mesto :
8. mesto :
9. mesto :
10. mesto:
11. mesto:
12. mesto:
13. mesto :
14. mesto :
15. mesto :
16. mesto :
17. mesto :
18. mesto :
19. mesto :
20. mesto:
21. mesto:
22. mesto:
23. mesto:
24. mesto:
25. mesto:
26. mesto:
27. mesto:
28. mesto:
29. mesto:
30. mesto:
31. mesto
…

100 točk
80 točk
70 točk
60 točk
50 točk
42 točk
35 točk
30 točk
25 točk
20 točk
19 točk
18 točk
17 točk
16 točk
15 točk
14 točk
13 točk
12 točk
11 točk
10 točk
9 točk
8 točk
7 točk
6 točk
5 točk
5 točk
5 točk
5 točk
5 točk
5 točk
0 točk
0 točk

Tekmovalec, ki v sklopu otroške serije deskanja na snegu doseže najvišje število točk, postane
zmagovalec otroškega pokala. V primeru, da imata dva ali več tekmovalcev enako število točk
ob končni razvrstitvi, je zmagovalec skupnega seštevka tisti, ki ima višjo uvrstitev na zadnjem
tekmovanju.

PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE POSAMEZNIH TEKMOVANJ :
Točne informacije posameznega tekmovanja, ki vsebujejo detaljno lokacijo prizorišča na
smučišču, urnik posameznega tekmovanja, disciplino ter dodatne informacije vezane na
posamezno tekmovanje, bodo objavljene vsaj 6 dni pred posameznim tekmovanjem na spletni
strani Odbora za deskanje na snegu pri Smučarski zvezi Slovenije v rubriki Otroški državni
pokal.

V primeru dodatnih vprašanj so vam na voljo naslednji kontakti:
Koordinator tour-a:

ziga.rakovec1@gmail.com

SZS ODBOR ZA DESKANJE NA SNEGU
Lokalni organizator Krvavec
Lokalni organizator Kope
Lokalni organizator Rogla

snowboard@sloski.si
zigaskufca@gmail.com
tadejtrdina@gmail.com
damjan@alpskasola.com

Vljudno vabljeni,

SZS - OPDS in lokalni organizatorji

