PRAVILA TEKMOVANJ ZA
POLETNI POKAL GEOPLIN
2010

1. člen
Za POLETNI POKAL GEOPLIN 2010 štejejo naslednja tekmovanja na tekaških
rolkah, ki potekajo v času od zaključka zimske sezone 2009/2010 do začetka nove
zimske sezone 2010/2011:
- 01. 09. 2010 - Ljubljana

- rolke – K.O. sprint

- TD – Gregor Mali

- 12. 09. 2010 - Logatec

- rolke – kriterij

- TD – Jože Klemenčič

- 18. 09. 2010 - Lož

- rolke – zasled.

- TD – Miklavec Peter

- 25. 09. 2010 - Ihan

- rolke – zasled.

- TD – Janez Černe

- 03. 10. 2010 - Dol pri Ljubljani - rolke – klanec

- TD – Luštrek Marko

- 10. 10. 2010 - Medvode

- TD – Rimahazi Robert

- rolke – sprint

2. člen
V tekmovanju za POLETNI POKAL GEOPLIN 2010 tekmujejo naslednje kategorije:
*mlajši dečki in deklice
*starejši dečki in deklice
*mlajši mladinci
*ženske
*moški

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

Na tekmovanjih za POLETNI POKAL GEOPLIN 2010 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.
Tekmovalci lahko na posameznem tekmovanju nastopijo samo enkrat (na rolerjih ali
na rolkah).
5. člen
Startnina na tekmovanjih za Poletni pokal GEOPLIN 2010 je enotna za vsa
tekmovanja in znaša 5 Euro.
6. člen
Prireditelji so dolžni izvesti tekmovanja za POLETNI POKAL GEOPLIN 2010 v času
in obliki, določeni v poletnem koledarju. Tekmovanje za POLETNI POKAL GEOPLIN
2010 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 organizator določi v razpisu tekmovanja in po dogovoru s tehničnim
delegatom.
8. člen
Prireditelj tekmovanja za POLETNI POKAL GEOPLIN 2010 je dolžan poslati razpis
v skladu s pravili najmanj 8 dni pred tekmovanjem vsem klubom, tehničnemu
delegatu, SZS, drugim vabljenim smučarskim društvom ter sredstvom javnega
obveščanja.
9. člen
Vsi organizatorji so dolžni v razpisu navesti obvezno uporabo naslednje zaščitne
opreme za tekmovalce:
- zaščitne čelade;
- očal;
- zaščitne krpljice na palicah.

10. člen
Osvojena mesta na tekmovajih za POLETNI POKAL GEOPLIN 2010 se točkujejo po
naslednji lestvici:
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V tekmovanju za skupno uvrstitev posameznikov za POLETNI POKAL GEOPLIN
2010 šteje najboljših 5 rezultatov na tekmovanjih iz 1. člena tega pravilnika. Če več
tekmovalcev doseže enako število točk, si mesto delijo. Najboljši trije tekmovalci
vsake kategorije v skupnem seštevku POLETNEGA POKALA GEOPLIN 2010
prejmejo medalje SZS.
V Poletnem pokalu GEOPLIN 2010 se NE razglasi zmagovalca v klubski razvrstitvi.

11. člen
Tekmovalci so se dolžni udeleževati podelitve priznanj. Tekmovalci, ki se brez
opravičila podelitev ne udeležijo, jim nagrada ne bo podeljena.
12. člen
Prireditelj tekmovanja za Pokal GEOPLIN ima do SZS – Nordijske discipline
naslednje obveznosti:
• da tekmovanje organizira glede na sprejet koledar tekmovanj;
• da na tekmovanju na lastne stroške postavi reklamne panoje GEOPLIN, ki jih
dobijo na SZS;
• da na razpis tekmovanja, štartno listo ter rezultate po dogovoru vključijo
logotip pokrovitelja GEOPLIN in SZS;
• da na tekmovanju uporabljajo startne številke pokrovitelja tekmovanja
GEOPLIN, ki jih dobijo na SZS;
• da obvestilo z glavnimi podatki o tekmovanju (kraj, datum, nastop najbolj
uveljavljenih tekmovalcev) pošljejo na naslove javnih medijev;
• da TAKOJ po tekmovanju pošljejo rezultate na naslove glavnih medijev;
• da poravnajo stroške tehničnega delegata po določilih Biltena;
• da na naslov SZS, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana najkasneje v petih
dneh po tekmovanju pošlje poročilo, ki vsebuje:
•
razpis tekmovanja;
•
štartno listo;
•
uradne rezultate;
•
kopijo poročila TD.

13. člen
Obveznosti SZS do prirediteljev tekmovanj za Pokal GEOPLIN so naslednje:
• Organizatorjem so zagotovljene diplome za najboljših 6 tekmovalcev v
otroških kategorijah;
• SZS bo po koncu tekmovalne sezone 2010/2011 sofinancirala stroške
organizacije tekmovanj na rolkah po določilih Pravilnika za tekmovalno
sezono 2009/2010, ki je bil objavljen v Biltenu za tekmovalno sezono
2009/2010;
• SZS bo pri Zavarovalnici TRIGLAV zavarovala vse prireditve za primer
splošne odgovornosti organizatorja;
• SZS bo v sodelovanju s pokroviteljem tekmovanja pripravila razglasitev
končnih rezultatov pokalnega tekmovanja.

14. člen
SZS bo po koncu tekmovalne sezone 2009/2010 sofinancirala stroške organizacije
tekmovanj na rolkah pod pogoji, ki so navedeni v 12. členu teh Pravil. Organizator
tekmovanja na rolkah je ob upoštevanju določil teh pravil upravičen do povračila dela
stroškov organizacije v višini 50 točk. Vrednost točke bo na koncu tekmovalne
sezone 2010/2011 določil poslovni direktor nordijskih disciplin.
15. člen
SZS lahko v celoti ali delno zavrne participacijo k stroškom organizacije v naslednjih
primerih:
• Če prireditelj ne izpolni zahtev iz 12. člena teh Pravil;
• Če TD v svojem poročilu negativno oceni izvedbo tekmovanja.
16. člen
Tekmovanje, ki ne bo izpeljano v okviru določil 12. člena tega pravilnika, naslednje
leto NE BO na prioritetni listi organizatorjev.

Komisija za tekmovalni sistem in objekte

