Številka: 671-223/2010 - 24
Datum: 14. 1. 2011
Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: RAZPIS PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL LJUBLJANE
V ALPSKEM SMUČANJU
Prvenstvo bo v ČETRTEK, 10. 2. 2011 v KRANJSKI GORI, smučišče BRSNINA ob 10.00
uri.
Tekmovalna določila in pravila so objavljena v knjižici »ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
ZA ŠOLOOBVEZNE OTROKE, ŠOLSKO LETO 2010-2011« ter »INFORMATOR 1,
2010/2011«.
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/
Prijave preko spleta so možne od ponedeljka 17. 1. 11(od 15.00), do petka 4. 2. 11(do
24.00).
Izvajalec tekmovanja:

Timing Ljubljana
Staničeva 41, Ljubljana
tel: 234 80 00
e-pošta: info@timingljubljana.si
Pripravil:
Rafael Plut
Strokovni sodelavec II
rafael.plut@ljubljana.si , 08 200 39 07

Marko Lebar
Vodja odseka za programe športa
Marko Kolenc
Načelnik

ALPSKO SMUČANJE - VELESLALOM
1. IZVAJALEC
Timing Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana, tel: 234 80 00, e-pošta: info@timingljubljana.si
2. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA
Tekmovanje bo potekalo med januarjem in marcem 2011, na enem od urejenih slovenskih
smučišč.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
Tekmovanje je posamično za kategorizirane in nekategorizirane tekmovalce ter ekipno. Ekipo
pri mlajši in starejši kategoriji sestavljajo štirje nekategorizirani tekmovalci, po dva učenca in
dve učenki.
- kategorije: - učenci in učenke - letnik 1996 in 1997, kategorizirani in nekategorizirani,
- učenci in učenke - letnik 1998 in mlajši, kategorizirani in nekategorizirani.
Iz področnih tekmovanj se na državno tekmovanje uvrsti prvih pet uvrščenih
nekategoriziranih tekmovalcev ter ena ekipa. Za kategorizirane tekmovalce ni pogoj udeležba
na področnem tekmovanju. Če na področju ni bilo organiziranega področnega tekmovanja, se
šole same prijavijo neposredno v finale, vendar lahko prijavijo največ 2 dečka in 2 deklici.
Na finalnem tekmovanju (veleslalom) tekmovalci mlajših kategorij kot posamezniki nimajo
pravice nastopa, ne glede na rezultate področnega tekmovanja. Šola, ki ne more sestaviti
ekipe v celoti z učenci letnika 1996 in 1997, si lahko pomaga z mlajšimi učenci.
Kategorizirani so učenci, ki so bili v sezoni 2008/09 ali 2009/10 ali 2010/11 vpisani v kodni
seznam Biltena Smučarske zveze Slovenije.
5. PRIZNANJA
Prvi trije posamezniki-ce v vsaki kategoriji prejmejo medalje, prve tri ekipe pa pokale.
6. DODATNA NAVODILA
V primeru premalo prijavljenih, se tekmovanje ne organizira.
V primeru neustreznih vremenskih pogojev bo tekmovanje prestavljeno ali odpovedano.
Podatek bo objavljen na spletni strani izvajalca.
Za prijavljene bo organiziran prevoz ob predhodni rezervaciji. Stroške prevoza krije
MOL.

