
 

 

                                         

SMUČARSKI   KLUB   JAVORNIK 
PRIREJA TEKMO ZA 

POKAL   JAVORNIKA 
 

 

 

Kraj in datum: 
Tekmovanje v veleslalomu bo v nedeljo, 14.Jan. 2018 na smučišču Cerkno –proga Partizanka ob sidrih- s 

pričetkom ob 10.00 uri. Ogled proge je od 9.00 do 9.45. Tekmovanja se lahko udeležijo tekmovalci slovenskih 

športnih društev v Italiji,in tekmovalci smučarskih klubov iz Slovenije v NPR.  

Tekma bo veljala za  XIII. PRIMORSKI  SMUČARSKI POKAL  
 

Tekmovalne kategorije za pokal prijatelstva: 

Super Baby sprint (m-ž) (PCI/PCE )  letniki 20010 in mlajši 

Baby sprint (m-ž) (MCI/MCE )   letniki 2008 - 2009 

Miški/ke (CI/CE)     letniki 2006 - 2007 

Dečki/Deklice (MDI/MDE)    letniki 2004 - 2005 

Naraščajniki/ce (SDI/SDE)    letniki 2002 - 2003 

--------------------- mladinski sektor --------------------- 

Mladinci/ke (MI/ME)    letniki 1997 - 2001 

Člani/ce      letniki 1987 - 1996 

Starejši/e člani/ce     letniki 1978 – 1986 

Dame                 letniki 1968   -1977 

Super Dame      letniki 1967 in starejše 

Amaterji      letniki 1972 - 1977 

Veterani      letniki 1962 - 1971 

Super veterani »A«               letniki 1953 – 1961 

Super veterani »B«     letniki 1952 in starejši 

 

Točkovanje Za društveno lestvico, lestvice po kategorijah in mladinskega sektorja bo točkovanje po tabeli 

T 3300  pravilnika FISI. V poštev pridejo vsi rezultati vseh kategorij 

Nagrade: 
Takoj po tekmovanju: Podelitev pri novi restavraciji na vrhu smučišča.Prvi trije uvrščeni v vsaki 

kategoriji bodo prejeli medalje. Vsi udeleženci kategorij Super-Baby in Baby-sprint prejmejo medalje.  

Pokale prejme tudi prvih pet društev na absolutni in prva tri društva na mladinski lestvici,  

Zakuska: Zakuska bo v novi restavraciji na vrhu smučišča. Za obrok prejmete bon ob dvigu startnih številk. 

 

Vpisovanje: Vpisovanje se zaključi v četrtek 11.1.2018 ob 12.uri.  Vpisnine je  treba poslati  v pisni obliki 

z vsemi podatki tekmovalca  in društva na  e-mail naslov  sk.javornik@gmail.com v formatu excel 

( Tabela za prijavo je priključena).  Nepopolne prijave, prijave po telefonu ter vseh tistih, ki bodo prispele 

po zgoraj navedenem datumu in času, ne bodo sprejete. 



 

 

Štartnina: 

Vpisnina znaša 9,00 € za kategorije baby, miški, dečki in naraščajniki, za ostale kategorije pa 11,00 €. 

ŠTARTNINA za prijavljene tekmovalce mora biti poravnana na   račun kluba št.: IBAN SI56 0475 2000 

0740 354 (NOVA KBM d.d.do petka 12.1.2018 do 12.00  ure 

Štartne številke: 

Štartne številke bodo lahko dvignili predstavniki društev pred tekmo (14.1.2018) v zgornji postaji sedežnice 

Lom. Ob dvigu je društvom treba še položiti kavcijo 50,00 €. Organizator bo vrnil kavcijo le, če bodo 

vrnjene vse štartne številke. Za vsako nevrnjeno številko bo organizator zahteval 25,00  € odškodnine. 

Pritožbe: 

Pismene pritožbe bo komisija sprejemala 15 minut po razglasitvi neuradnih rezultatov, s pologom kavcije 

50,00 €.  Vsoto bo komisija vrnila v primeru, da bo priziv sprejet. Odločitev komisije je nepreklicna 

 

 

Nagrajevanje: 
Nagrajevanje bo približno eno uro po razglasitvi uradnih rezultatov. 

Odgovornosti:Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne 

poškodbe, ki bi jih utrpeli oz. povzročili pred, med ali po opravljeni tekmi. Z vpisom tekmovalci jamčijo 

svoje dobro zdravstveno stanje. Dovoljena je uporabe smuči in smučarske opreme po pravilniku RTF – 

FISI: 

 

Čelada je obvezna za vse tekmovalce ! 

 

Spremembe: 

Organizator si pridržuje pravico, da razpis po uvidenost spremeni. Morebitne spremembe bo nemudoma 

sporočil zainteresiranim društvom. 

 
Lome, 4.1.2018 

      

 

       SK Javornik   

 

 

    
 

 
 

 

                 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

  


