OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

RAZPIS TEKMOVANJA ZA
54. SREBRNO SMUČARSKO PALICO JOŽETA JERMANA
ki šteje za Pokal

Nordijski center PLANICA, 12.01.2019
TEKMOVALNA ŽIRIJA: - Tehnični delegat
- Pomočnik TD
- Vodja tekmovanja

- KATRAŠNIK Milan
- ČERNE Janez
- KLEMENČIČ Jože

KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA:
Sobota, 12.01.2019 ob 10.00 uri na tekaških progah NC Planica.

TEKMOVALNE KATEGORIJE:
Ml. dečki - deklice
let. 2007 in ml.
- 2 km
St. dečki - deklice
let. 2005 in 2006
- 4 km
Ml. mladinke
let. 2003 in 2004
- 5 km
Ml. mladinci
let. 2003 in 2004
- 7,5 km
St. mladinke
let. 2001 in 2002
- 7,5 km
St. mladinci
let. 2001 in 2002
- 10 km
Juniorji
let. 1999 in 2000
- 10 km
Ženske
let. 2000 in starejše
- 7,5 km
Člani
let. 1998 in starejši
- 10 km
--------------------------------------------------------------------------------------------Cicibani - cicibanke
let. 2007 in ml.
- alternativna tekma

NAČIN TEKMOVANJA:
- Tehnika teka je PROSTA za vse kategorije.
- Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe tekmovalcev pred, med in po
tekmovanju.
- Stroške udeležbe krijejo klubi, ki tekmovalca prijavijo.
- Tekmovanje je tudi ekipno po naslednjem sistemu:
1. mesto - 10 točk
10. mesto - 1 točka
- Zmagovalna ekipa prejme pokal ’Srebrno smučarsko palico Jožeta Jermana’ v trajno last.
- Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa tekmovanja.

54. Srebrna smučarska palica
Jožeta Jermana
Nordijski center Planica
12.01.2019

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

PRIJAVE:
Do četrtka,
joze.klemencic@sloski.si

10.01.2019,

do

24.00

ure

na

elektronski

naslov:

SESTANEK vodij ekip bo v SOBOTO, 12.01.2019, ob 09.00 uri na startno ciljnem prostoru.
ŠTARTNINA: Za vse kategorije v Pokalu ALPINA znaša štartnina 5 €. Štartnina in kavcija za
številke v višini 20 € se plača v gotovini ob dvigu startnih številk.

NAGRADE: Najboljši bodo prejeli tradicionalne medalje, diplome in praktične nagrade. Vsi
udeleženci alternativne tekme prejmejo medalje!

RAZGLASITEV REZULTATOV: 30 minut po končanem tekmovanju na startnem prostoru.
OPOZORILO: V primeru slabih snežnih razmer si organizator pridržuje pravico spremembe tega
razpisa. Vse spremembe vam bomo sporočili v četrtek, 10.01.2019, na vaše elektonske naslove.

INFORMACIJE:

Vljudno vabljeni!

- Igor Jesenovec
- Jože Klemenčič

- GSM 041 - 786 - 046
- GSM 041 - 769 - 487

Mitja Praznik, predsednik kluba

Tekmovanje sta omogočila:

Sponzor TSK JUB Dol:

JUB-H družba za upravljanje in financiranje d.d.
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