PONUDBA ZIMSKEGA ŠPORTNEGA DNEVA LJUBLJANSKIH ŠOL V KRANJSKI GORI
Mestna občina Ljubljana , Oddelek za šport ima v letnem programu športa v okviru ŠŠT tudi program zimskih
aktivnosti. Ţe v preteklosti smo tudi temu letnemu času namenjali precej pozornosti, saj so bili pogoji za
organizacijo zimskih športov in tekmovanj v Ljubljani ugodni.
Popularizacija smučanja v Ljubljani je zadnja leta zaradi slabih sneţnih pogojev in cenovne nedostopnosti
nekoliko manjša od ostalih športov.
S skupno idejo Timinga Ljubljana in Oddelka za šport MOL smo se odločili, da smučanju ponovno vrnemo
veljavo, ki jo je imel pred leti.
Zavedamo se, da je smučarski šport drag in da si ga ne more vsakdo privoščiti. Pripravljeni smo pomagati z
dodatnimi sredstvi, ki bodo olajšala udeleţbo učencem in dijakom na smučarskem športnem dnevu.
V okviru zimskega športnega dne s smučarsko vsebino vam ponujamo dve moţnosti:
- Prva je klasični športni dan v organizaciji šole z dodatno ponudbo. Oddelek za šport MOL
subvencionira 2/3 avtobusnega prevoza, in zagotavlja zniţano ceno smučarske vozovnice. Velja samo
na dan tekmovanja, ki je naveden v razpisu. Cena celodnevne vozovnice znaša 13,5 €, poldnevne 11,5
€, ki jo poravnate na glavni blagajni Ţičnice Kranjska gora, ali plačate preko naročilnice. Učenci in
dijaki vsake šole se lahko brezplačno preizkusijo na posebej pripravljeni VSL progi na Brsnini. Čase
bomo merili elektronsko. Smučarje ne bomo razvrščali po mestih. Rezultati bodo objavljeni na
internetni strani Timinga Ljubljana in MOL. Prijavnica za smučarki športni dan šol Ljubljane bo
objavljena na internetnih straneh Timinga Ljubljana www.timingljubljana.si in MOL
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/. V slučaju manjšega števila prijav
obstaja tudi moţnost pokritja celotnega stroška avtobusnega prevoza s strani Oddelka za šport MOL, za
kar vas bomo pravočasno obvestili. V slučaju prevelikega števila prijav šol bo obveljal 1/3
subvencioniran prevoz, za katerega bo LPP izstavil račun šoli, 2/3 znesek pa bo poravnal MOL
Oddelek za šport. Za preizkus veleslalomske proge bo potrebna predhodna poimenska prijava, ki
jo vnesete na Timingovi spletni strani. Na podlagi prijav na preizkus bo narejen urnik preizkusa za
posamezno šolo, ki ga bomo objavili na internetnih straneh Timinga Ljubljana, poslali pa ga bomo tudi
po e-pošti športnim pedagogom.
- Druga je tekmovalne narave, področno prvenstvo v veleslalomu. Razpis je objavljen v Informatorju,
reviji Športu mladih, internetnih straneh www.športmladih.net in bo poslan na naslove šol ter objavljen
na spletni strani www.timingljubljana.si. Oddelek za šport MOL v celoti pokrije strošek avtobusnega
prevoza, in zagotavlja zniţano ceno smučarske vozovnice. Cena celodnevne vozovnice znaša 13,5 €,
poldnevne 11,5 €, ki jo poravnate na glavni blagajni Ţičnice Kranjska gora, ali plačate preko
naročilnice. Prijavljeni učenci in dijaki ne plačajo kotizacije – štartnine. Tekmovanje bo na tekmovalni
progi na Brsnini. Področno tekmovanje je kvalifikacijsko tekmovanje za drţavno prvenstvo šol v
veleslalomu, ki bo 6. marca 2014. Rezultate bomo objavili na internetni strani Timinga Ljubljana in
MOL. Prijavnica za področno prvenstvo Ljubljanskega področja (Dolenska, Grosuplje) je objavljena
na
internetnih
straneh
Timinga
Ljubljana
www.timingljubljana.si
in
MOL
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/. Na podlagi prijav na področno
prvenstvo bo narejena štartna lista, ki jo bomo objavili na internetnih straneh Timinga Ljubljana.
Poslali jo bomo tudi na e-naslove športnim pedagogom. Vse informacije za področno prvenstvo lahko
prejmete tudi pri koordinatorjih posameznega področja:
- Ljubljanska regija: Rafael Plut, tel: 08 200 3907
- Dolenjska regija: Miran Jerman, gsm: 041 773 477
- Grosuplje: Stanko Zavec, gsm: 041 510 019
TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva 41, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: 01 234 8000, faks: 01 234 8005
internet: www.timingljubljana.si
e-pošta: info@timingljubljana.si

Številka: 671-133/2013-21
Datum: 4. 2. 2014
Srednjim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: Spremenjen razpis prvenstva srednjih šol Ljubljane v alpskem smučanju in deskanju
na snegu
Prvenstvo bo v četrtek, 13. 2. 2014 v Kranjski gori, smučišče Brsnina, s pričetkom tekmovanja ob
11.00 uri.
Tekmovalna določila in pravila so objavljena v knjiţici »Šolska športna tekmovanja za mladino,
šolsko leto 2013-2014« ter »Informator 1, 2013/2014«.
Prijavite se preko spletne strani http://www.timingljubljana.si ali
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/ za ljubljansko prvenstvo in za
področno
https://app.sport.si/cas/login?locale=sl&service=http%3A%2F%2Fapp.sport.si%2Fevt%2Findex.jsf
Prijave preko spleta so moţne od ponedeljka 27. 1. (od 15.00) do petka 7. 2. 2014 (do 24.00).
Izvajalec tekmovanja:
Timing Ljubljana
Staničeva 41, Ljubljana
tel: 234 80 00
e-pošta: info@timingljubljana.si

ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU - VELESLALOM
1. IZVAJALEC
Timing Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana
tel.: 234 80 00
e-pošta: info@timingljubljana.si
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA
Tekmovanje bo februarja 2014 v Kranjski Gori.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
Tekmovanje je posamično za kategorizirane in nekategorizirane tekmovalce ter ekipno.
Ekipo sestavljata po dva nekategorizirana tekmovalca iz vsake kategorije tako pri dijakih kot
dijakinjah.
Kategorije: - dijaki in dijakinje - letnik 1997 in mlajši, kategorizirani in
nekategorizirani,
- dijaki in dijakinje - letnik 1994 in mlajši, kategorizirani in
nekategorizirani,
Šola lahko prijavi do štiri tekmovalce/ke v kategoriji.
5. PRIZNANJA
Najboljši trije posamezniki/ce v kategorijah prejmejo kolajne, najboljše ekipe pa pokale takoj
po končanem tekmovanju.
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA
Prijavite se z geslom na spletu Timing Ljubljana.
V primeru premalo prijavljenih, se tekmovanje ne organizira. V primeru slabega vremena bo
tekmovanje prestavljeno ali odpovedano. Podatek bo objavljen na spletni strani izvajalca.
Šole same poskrbijo za prevoz tekmovalcev in smučarske vozovnice.

