odprto tekmovanje za POKAL OBČINE BOVEC 2016 V VELESLALOMU ZA VSE KATEGORIJE

PRIREDITELJ:

SK ATC KANIN BOVEC

POKROVITELJ PRIREDITVE: OBČINA BOVEC

KRAJ IN DATUM:

SMUČIŠČE Trbiž : Sobota, 06.02.2016

PROGA :

C1

PRIJAVE:
do
Četrtka
04.02.2016
do
16h,
na
E-naslov
»matjazz.zzagar@gmail.com« Prijava naj vsebuje ime, priimek in letnico rojstva, ter ime
ekipe.
ŠTARTNINA :
10 EUR za tekmovalce Dodatne prijave so možne pri prevzemu
startnih številk dne 06.02.2015 do 09.30 ure, prijavnina znaša 15 €.

ŠTARTNE ŠTEVILKE:
Žrebanje startnih številk bo v četrtek, 04.02.2016 ob 19.00 uri
v prostorih SK Kanin. Prevzem startnih številk in plačilo startnine je na parkirnem prostoru
pri blagajni smučišča na dan tekmovanja od 08.00 ure dalje.
OGLED PROGE :
ŠTART:
PRITOŽBE:

Ogled proge bo na dan tekmovanja med 09.45 in 10.15 uro.
10.30 uri
vložiti na cilju 15 minut po objavi rezultatov s kavcijo 50€

REZULTATI: Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj in žrebanje nagrad bo
predvidoma eno uro po zaključku tekmovanja pri hišici zraven ciljnega prostora.
NAGRADE: Prvi trije tekmovalci v posamezni kategoriji prejmejo medalje, od 4. do 6. mesta
pa diplome.
Ekipno: Prvih pet ekip prejme pokale in praktične nagrade.
Pokal OBČINE BOVEC prejmeta tekmovalec in tekmovalka z najboljšima doseženima
rezultatoma!
SPLOŠNE DOLOČBE

: Tekmuje se po pravilniku SZS in na lastno odgovornost oz.
odgovornost kluba, ki prijavlja tekmovalca .

INFORMACIJE
: Vse dodatne informacije v zvezi tekmovanja dobite na tel.št. GSM
041 781 252 (Matjaž) ali 041 600 496 (Marjan), in na spletnih straneh www.obcina.bovec.si
ali www.mojaobcina.si/bovec.

KATEGORIJE:
Ekipe: za ekipo lahko tekmuje neomejeno število tekmovalcev, za ekipni rezultat pa bomo
upoštevali 5 najboljših rezultatov iz 5 različnih kategorij, od tega vsaj en rezultat iz moške oz.
ženske kategorije.

KATEGORIJE:
ŽENSKE

MOŠKI

A – do 2008 AŠ
B – 06-07 MCCE
C – 04-05 CCE
D – 02-03 MDE
E – 00-01 SDE
F – 96-99 ME
G – 82-95 ČLE
H – 61-81 stČLE
I – 60 in starejše VET-E

A1 – do 2008 AŠ
B1 – 06-07 MCCI
C1 – 04-05 CCI
D1 –02-03 MDI
E1 – 00-01 SDI
F1 – 96-99 MI
G1 – 82-95 ČLI
H1 – 61-81 stČLI
I1 – 60 in starejši VET-I

Želimo vam ugodno smuko in dobre rezultate!
V a b l j e n i !
(pridržujemo si pravico do minimalnih sprememb programa, glede na vremenske razmere)

