OBČINA BLOKE

RAZPIS
TEKMOVANJA V TEKU NA SMUČEH ZA POKAL GEOPLIN
Organizator:
Tehnični organizator:
Tehnični delegat in pomočnik:
Vodja tekmovanja:
Kraj tekmovanja:
Čas tekmovanja:
Tekmovalne kategorije:
- mlajši dečki, deklice
- starejši dečki, deklice
- mlajše mladinke
- mlajši mladinci
- starejše mladinke
- starejši mladinci
- juniorji
- članice
- člani
- cicibani in cicibanke

Smučarska Zveza Slovenije
TSD Olimpija Bloke
Janez Černe / Marjan Klemen
Mojca Milavec
BLOKE, Resje
NEDELJA, 27. januar 2013, ob 10. uri

Tehnika in način teka:

KLASIKA, posamično

Prijave:

Startnina:
Priznanja:
Pogoji:

Razglasitev:

Informacije:

MDI, MDE
SDI, SDI
MME
MMI
SME
SMI
JUI
ČLE
ČLI
CCI, CCE

2001 in mlajši
1999 in 2000
1997 in 1998
1997 in 1998
1995 in 1996
1995 in 1996
1993 in 1994
1994 in starejše
1992 in starejši
2002 in mlajši

2,5 km
5,0 km
5,0 km
7,5 km
5,0 km
10,0 km
10,0 km
5,0 km
10,0 km
0,5 km

Do četrtka 24. januarja 2013 do 24. ure pošljite prijavo z označeno
tekmovalno kategorijo in točkami izključno na formularju za prijave SZS
na naslov: iprimozic@gmail.com in tsdolimpija@volja.net.
Sestanek vodij ekip in žrebanje startnih številk bo v petek 25.1.2013 ob 18.
uri v Novi vasi 4a, v pisarni društva TSD Olimpija Bloke.
se plača v gotovini ob prejemu startnih številk in znaša 5 EUR za
posameznega tekmovalca. Kavcija za startne številke je 20 EUR.
Najboljši v vsaki kategoriji prejmejo medalje in diplome.
Tekmuje se po pravilih FIS in pravilih tekmovanja za pokal GEOPLIN v
sezoni 2012/13. Pravico nastopa imajo vsi člani osnovne smučarske
organizacije. Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost in na stroške
kluba, ki jih prijavi. Pritožbe bomo sprejemali do 15 minut po prihodu
zadnjega tekmovalca v cilj. Kavcija za pritožbe znaša 50 EUR.
Predvidoma pol ure po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj na startno
ciljnem prostoru.
ANDREJA MILAVEC 041 639 002 in IRENA PRIMOŽIČ 031 321 615

V slučaju neugodnih snežnih razmer bo tekmovanje odpovedano, o čemer bodo klubi pravočasno obveščeni.

Bloke, 21. januar 2013

TSD Olimpija Bloke

