ŠPORTNO
DRUŠTVO
GORJE

RAZPIS
TEKMOVANJA V TEKU NA SMUČEH,
SMUČEH,
ZA P O K A L G E O P L I N in
MEMORIAL JAKOPIČA IN ŽEMVE
ŽEMVE v
ŠPRINT - u
Organizator:

ŠPOTRNO DRUŠTVO GORJE

Tehnični delegat:

Rimahazi Robert

Vodja tekmovanja:
Kraj in čas tekmovanja:
TEHNIKA TEKA:

Pomočnik TD: Kunstelj Janez

Ličef Matjaž
Pokljuka – Rudno polje, četrtek,
četrtek, 30.12.200
30.12.2009
.2009, start ob 16
16:00 uri od mlajših
do starejših kategorij.
PROSTA
PROSTA
krog cca

KATEGORIJE: - člani
- juniorji
- starejši mladinci in mladinke
- članice
- mlajši mladinci in mladinke
- starejši dečki in deklice
- mlajši dečki in deklice
Alternativna tekma - netekmovalna
- cicibani, cicibanke
- cicibani, cicibanke

- 1990 in starejši
- 1991 in 1992
- 1993 in 1994
- 1992 in starejše
- 1995 in 1996
- 1997 in 1998
- 1999 in mlajši
- 2001 in 2002
- 2003 in mlajši

1200 m
1200 m
1200 m
1200 m
1200 m
800 m
800 m

POGOJI:

Tekmuje se po pravilih FIS in pravilih tekmovanja za pokal GEOPLIN-a v sezoni 2010 / 2011. Člani, juniorji
in starejši mladinci ter članice in mladinke tekmujejo v absolutnih kategorijah. Tekmovalci tekmujejo za matični
klub. Tekmujejo na lastno odgovornost in na stroške matičnega kluba.
PRIJAVE:
Pisne poimenske prijave z označbo kategorije, letnice rojstva in SLO točkami sprejemamo samo na
predpisanem obrazcu (excel) do TORKA,
TORKA, 28.12.2
28.12.20
.2010 do 12:00 ure na Email tekme.gorje@gmail.com
ali po faxu št. 04 57 25 89
SESTANEK VODIJ EKIP IN ŽREBANJE: SREDA,
SREDA, 29.12.2009
29.12.2009 ob 18:00 uri v prostorih ŠD Gorje
STARTNINA:
5 EURO po prijavljenem tekmovalcu ob prevzemu startnih številk v GOTOVINI + kavcija 20 EURO
PROTESTI:
15 min po objavi neuradnih rezultatov na ogl. tabli – kavcija 50 EURO
RAZGLASITEV:
30 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj na prireditvenem prostoru.
PRIZNANJA:
Medalje za prve tri v vsaki kategoriji in diplome do 6 mesta v otroških kategorijah. Prehodni pokal za
MEMORIAL JAKOPIČA IN ŽEMVE prejme društvo, ki doseže največ točk na tem tekmovanju po
točkovanju za pokal GEOPLIN. Prehodni pokal v trajno last prejme društvo, ki prehodni pokal osvoji trikrat.
INFORMACIJE:
g. MATJAŽ LIČEF - 041 762 890 in g. JANEZ PETKOŠ - 031 301 948
Športno društvo GORJE

