Uradni razpis tekmovanja
OTROŠKI DRŽAVNI POKAL V DESKANJU NA SNEGU

VOGEL
9.3.2019
Big air

Informacije otroškega državnega tekmovanja v deskanju na snegu

TEKMOVANJE:
Otroški državni pokal v deskanju na snegu v disciplini Big Air
Smučišče: Vogel
Lokalni organizator: SBC Bled in Park Vogel
Lokacija: Storeč – snowboard park Vogel
Discipina: Big air (male skakalnice in velika skakalnica )
Sistem tekmovanja: dve vožnji, boljša šteje

KATEGORIJE:
- Deklice (2004 in mlajše)
- Mlajši dečki (2007 in mlajši)
- Starejši dečki (2004, 2005, 2006)
Urnik tekmovanja - sobota 9.3.2019:
9.30 – 10.30 Registracija v Parku Vogel
10.00 – 11.00 Trening
11.15 – 12.00 Prva vožnja
12.00 – 12.15 Trening
12. 30 – 13.15 Druga vožnja
14.00 Razglasitev v Parku Vogel
Za vse tekmovalce je obvezna uporaba čelade in zaščitne opreme.

Prijava mora vsebovati:
•

ime in priimek tekmovalca, letnico rojstva in v kolikor je član katerega kluba, še ime

kluba
•

imena in priimke spremljevalcev in trenerjev

•

podpisano pristopno izjavo o nastopu na lastno
odgovornost iz strani staršev oz. skrbnika za vsakega
tekmovalca ločeno

Nižje priloženo podpisano pristopno izjavo o nastopu na lastno odgovornost
prinesite s seboj. Prijava bo možna tudi na kraju dogodka.

ŠTARTNINA:
Štartina na posameznem tekmovanju znaša 10,00 EUR/ tekmovalca
in ne vključuje smučarske karte.

Vozovnica park za otroke, ki bodo tekmovali je 13,00 EUR.
Spremljevalci in trenerji imajo možnost nakupa vozovnice za v park
po sledečih cenah:
- Mladina (študenti, dijaki) 21,00 EUR
- Odrasli 25,00 EUR

Vozovnica park omogoča dnevno vožnjo na vlečnici Storeč, Brunarica in vožnja z
Gondolo v obe smeri.
Na voljo so tudi ostale smučarske vozovnice, katere so objavljene
na spletni strani: http://www.vogel.si

Nakup smučarskih vozovnic je možen na blagajni pod Voglom!

Pristopna izjava
Prijavljam tekmovalca: ___________________________________________________
Stanujočega:
_________________________________________________________________
Kategorija: st. dečki (2004-2006) ml. dečki (2007 -) deklice (2004 - )
Spodaj podpisani:______________________________________________
Kraj bivanja:__________________________________________________
Izjavljam da je nastop tekmovalca na mojo odgovornost, na tekmovanju serije
Otroškega državnega pokala, ki poteka v soboto 09.03.2019 na smučišču Vogel v
discipline Big Air. Poskrbel bom, da bo tekmovalec na tekmovanju uporabljal zaščitno
opremo (čelada, želva) in da bo upošteval navodila organizatorjev.
Smučišče Vogel in SBC Bled kot organizator in upravljalec smučišča ne odgovarjata
morebitno odtujitev in poškodbo opreme na tekmovanju.
Odgovorna oseba (starš, skrbnik, trener):_______________

SBC Bled
http://park.vogel.si/

