PRAVILA TEKMOVANJA ZA
POLETNO DRŽAVNO PRVENSTVO
2014
1. člen
Za POLETNO DP 2014 štejeta obe naslednji tekmovanji na tekaških rolkah skupaj:
- 06.09.2014 - Tržič

- klanec - posamično

- TD – Rimahazi Robert

- 06.09.2014 - Tržič

- klanec - zasledovalno

- TD – Rimahazi Robert

2. člen
V tekmovanju za POLETNO DP 2014 tekmujejo naslednje kategorije:
- člani, članice
- juniorji, juniorke
- st. mladinci in st. mladinke
- ml. mladinci in mladinke

letnik 1993 in starejši
letnik 1994 in 1995
letnik 1996 in 1997
letnik 1998 in 1999
3. člen

Na tekmovanju za POLETNO DP 2014 lahko tekmujejo vsi, ki so člani Smučarske
zveze Slovenije (SZS) in tekmovalci drugih držav, vendar njihovi rezultati ne štejejo v
končno uvrstitev, upravičeni pa so do osvojenih priznanj in nagrad na posameznem
tekmovanju.
4. člen
Tekmovalci tekmujejo za matični klub. Tekmujejo na lastno odgovornost in na
stroške matičnega kluba.
5. člen
Startnina na tekmovanju za POLETNO DP 2014 znaša 5 Euro.
6. člen
Prireditelj je dolžan izvesti obe tekmovanji za POLETNO DP 2014 v času in obliki,
določeni v poletnem koledarju. Tekmovanje za POLETNO DP 2014 je veljavno, če je
izvedeno na primerni progi in po pravilih SZS, FIS in teh pravil. Primernost proge
potrdi imenovani tehnični delegat. Manjša odstopanja lahko prireditelj izvede
izključno ob soglasju imenovanega tehničnega delegata, pri čemer ne sme biti
ogrožena varnost tekmovalcev.
Tehničnega delegata predhodno imenuje Komisija za tekmovalni sistem in objekte.

7. člen
Vrstni red starta na posamičnem tekmovanju se določi po SLO točkah. Tekmovalec z
najboljšimi točkami starta zadnji.
V drugem delu tekmovanja tekmovalci startajo glede na zaostanke, pridobljene na
posamičnem startu.
8. člen
Tehnični organizator za POLETNO DP 2014 mora najmanj 10 dni pred
tekmovanjem poslati predlog razpisa na naslov SZS. Koordinator teka na smučeh
predlog razpisa pregleda, ga po potrebi dopolni in ga pošlje:
• vsem smučarskim klubom v Sloveniji
• tehničnemu delegatu
• sredstvom javnega obveščanja
9. člen
Organizator je dolžan v razpisu navesti obvezno uporabo naslednje opreme za
tekmovalce:
- rolke, dolžine najmanj 52 cm in premer kolesa največ 100mm;
- zaščitne čelade;
- očal;
- zaščitne krpljice na palicah.
10. člen
Tekmovalci so se dolžni udeležiti podelitve priznanj. Tekmovalci, ki se brez opravičila
podelitev ne udeležijo, jim nagrada ne bo podeljena.

Komisija za tekmovalni sistem in objekte

