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RAZPIS PODROČNEGA TEKMOVANJA V 
SMUČANJU –  

VELESLALOM IN DESKANJE NA SNEGU 
 
1. DATUM TEKMOVANJA: 01.02.2012 S PRIČETKOM OB 10.30 URI  
 
2. KRAJ TEKMOVANJA:  Smučišče GOLTE  
 
3. ORGANIZATOR:   Timing Golte 
 
4. VODJA TEKMOVANJA: Jože Grubelnik 
 
5. KATEGORIJE VELESLALOM 

• Učenci in učenke letnik 1997 in 1998, nekategorizirani  • Učenci in učenke letnik 1997 in 1998, kategorizirani  
• Učenci in učenke letnik 1999 in 2000, nekategorizirani  • Učenci in učenke letnik 1999 in mlajši, kategorizirani  
• Učenci in učenke letnik 2000 in mlajši, nekategorizirani   

 

Učenci in učenke letnik 1999  in mlajši, v veleslalomu, sklenejo tekmovanje na področni ravni. 

Za nekategorizirane učence je udeležba na področnem tekmovanju obvezna. S področnih tekmovanj se na 

državno tekmovanje uvrsti prvih deset nekategoriziranih tekmovalcev in tri ekipe.  

Udeležba na področnem tekmovanju NI POGOJ za kategorizirane tekmovalce. Kategorizirani so učenci, ki 

so vpisani v kodni seznam Biltena Smučarske zveze Slovenije v sezonah 2009/10, 2010/11 in 2011/12. 

 
KATEGORIJE DESKANJE 

• Učenci in učenke letnik 1997 in 1998, nekategorizirani  • Učenci in učenke letnik 1997 in mlajši, kategorizirani  
• Učenci in učenke letnik 1999 in mlajši, nekategorizirani  

 
Udeležba na področnem tekmovanju ni pogoj za udeležbo na državnem tekmovanju v deskanju na snegu. 

Šola lahko na državno tekmovanje prijavi največ tri tekmovalce v eni kategoriji. Tekmovanje je posamično 

in ekipno. Ekipo sestavljata dva učenca in dve učenki iste šole. 

 
6. TEKMOVALNA PRAVILA 
Tekmovanje je posamično za kategorizirane in nekategorizirane tekmovalce, v veleslalomu in 
deskanju na snegu, ter ekipno.  
Ekipo tako pri mlajši kot starejši kategoriji sestavljajo štirje nekategorizirani tekmovalci, po dva 
učenca in dve učenki.  

• Starejša kategorija, ki jo sestavljajo 2 fanta in 2 deklici letnik 1997 ali 1998 
• Mlajša kategorija, ki jo sestavljajo 2 fanta in 2 deklici letnik 1999 in mlajši  

 
Na finalnem državnem tekmovanju tekmovalci mlajših kategorij nimajo pravice nastopa, ne glede na 
rezultate področnega poslovanja.  



7. ROK ZA PRIJAVO 
SREDA 25.01.2012 do 12.00 ure na ŠPORTNO ZVEZO VELENJE.  
Prosimo športne pedagoge, da se držijo roka prijave. Kasnejših prijav ne bomo upoštevali. 
PRIJAVE LAHKO SPOROČITE IZKLJUČNO PO e-mailu: sportnazveza.velenje@gmail.com. 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav! 

 
ŠPORTNA ZVEZA VELENJE 
Strokovna sodelavka:                        
Katja Geršak, uni.dipl.oec. 


