
 

Številka: 6713-4/2018-23 

Datum: 16.01.2019 

 

 

Srednjim šolam Ljubljane in izvajalcu 

 

 

Zadeva: Razpis prvenstva srednjih šol Ljubljane v alpskem smučanju in deskanju na snegu 

 

Prvenstvo bo v četrtek, 07.02.2019 v Kranjski gori na smučišču Brsnina, s pričetkom tekmovanja ob 

11.00. 

 

Tekmovalna določila in pravila so objavljena v knjižici »Šolska športna tekmovanja za mladino, 

šolsko leto 2018-2019« ter »Informator 1, 2018/2019«. 

 

Prijavite se preko spletne strani http://www.timingljubljana.si ali 

http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/  
 

Dodatne prijave ali poprave preko spleta so možne od 17.01. do 01.02.2019 (do 12.00). Prevoz za 

prijavljene tekmovalce je ob predhodni prijavi zagotovljen in brezplačen. 

 

Izvajalec tekmovanja: 

Timing Ljubljana 

Staničeva 41, Ljubljana 

tel: 234 80 00 

e-pošta: info@timingljubljana.si  

 

 

 

 

 

V nadaljevanju so pravila in ponudba za športni dan 

http://www.timingljubljana.si/
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/
mailto:info@timingljubljana.si


 

 

ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE - 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 2019 v Kranjski Gori ali na enem od preostalih slovenskih smučišč. 

 

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 2002 in mlajši, nekategorizirani, 

      - dijaki in dijakinje - letnik 2000 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. V primeru, da želijo brezplačen 

organiziran prevoz, nas morajo predhodno, pravočasno obvestiti in posredovati podatke o številu 

potnikov. 
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PONUDBA ZIMSKEGA ŠPORTNEGA DNEVA LJUBLJANSKIH ŠOL V 

KRANJSKI GORI, V ČASU PRVENSTVA SREDNJIH ŠOL LJUBLJANE V 

ALPSKEM SMUČANJU IN DESKANJU 

 

 

Zavedamo se, da je smučarski šport drag in da si ga ne more vsakdo privoščiti. Mestna občina 

Ljubljana - Oddelek za šport  in Timing Ljubljana smo pripravljeni pomagati z dodatnimi 

sredstvi, ki bodo olajšala  udeležbo dijakinj in dijakov na smučarskem športnem dnevu.  

 

V okviru prvenstva vam ponujamo možnost cenejše izvedbe zimskega športnega dne. 

Če se boste odločili izvesti športni dan, na dan tekmovanja, v četrtek 07.02.2019, vam 

Oddelek za šport MOL subvencionira 1/2 avtobusnega prevoza, in zagotavlja znižano ceno 

smučarske vozovnice. Pogoj, da vam naročimo ugodnejši prevoz je, da za vsak naročeni 

avtobus prijavite najmanj 10 tekmovalcev v aplikaciji za šolska športna tekmovanja. Cena 

celodnevne vozovnice znaša 14,5 €, poldnevne 12,5 € (do 13.00 ure), ki jo poravnate na glavni 

blagajni Žičnice Kranjska gora, ali plačate preko naročilnice. 

Šole, ki se boste odločile za ponujeno obliko izvedbe zimskega športnega dneva, se prijavite 

preko e-pošte in posredujete podatke. To sporočite na naslov: rafael.plut@ljubljana.si. 
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