
 

 

 

Številka: 6713-3/2021-9                                                      

Datum: 19. 01. 2020 

 

 

Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu         

 

 

Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v alpskem smučanju 

 

Prvenstvo bo v četrtek, 10. 02. 2022 v Kranjski Gori (smučišče Brsnina), s pričetkom tekmovanja ob 

11.00. 

 

Tekmovalna določila in pravila so objavljena v nadaljevanju razpisa in v reviji Šport mladih - 

Informator 2021/2022, Šport mladih (sportmladih.net).  

 

Prijavite se preko spletne strani http://www.timingljubljana.si, od 19. 01. do 02. 02. 2022 (do 12.00). 

 

Prevoz za prijavljene tekmovalce je ob predhodni prijavi zagotovljen in brezplačen.  

Vsi, ki imate namen koristiti z naše strani zagotovljen prevoz, morate imeti veljavno potrdilo o 

negativen hitrem antigenskem testu HAG. Samotestiranje, ki ga učenci izvajajo v šoli, ne zadošča. V 

prevoznem sredstvu morate uporabljati zaščitno masko FFP2, katero vam bomo pred vstopom na 

avtobus zagotovili mi. Upoštevati morate navodila prevoznika. 

 

 

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, 01 306 46 07, 051 628 562 

      

 

 

Marko Lebar       

Vodja odseka za programe športa                 

 

 

                                           Marko Kolenc 

        Sekretar – vodja oddelka 
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ALPSKO SMUČANJE - VELESLALOM 
 
 
1. IZVAJALEC 
 
Timing Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana,  
tel: 234 80 00 
e-pošta: info@timingljubljana.si 

 

2. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA 

 
Kranjska Gora, smučišče Brsnina, 10. 02. 2022 s štartom ob 11:00.  
 
3. PRAVICA NASTOPA 
 
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol. 

 

4. TEKMOVALNA DOLOČILA 

 

Tekmovanje je posamično za kategorizirane in nekategorizirane tekmovalce ter ekipno za letnik 

2007 in 2008. Ekipo sestavljajo štirje nekategorizirani tekmovalci, po dva učenca in dve učenki. 

 

- kategorije: - učenci in učenke - letnik 2007 in 2008, nekategorizirani, 

          - učenci in učenke - letnik 2009 in mlajši, nekategorizirani. 

         - učenci in učenke - letnik 2007, kategorizirani, 

         - učenci in učenke - letnik 2008 in mlajši, kategorizirani. 

 

Za kategorizirane tekmovalce ni pogoj udeležba na področnem tekmovanju. Na državno tekmovanje 

se med nekategoriziranimi uvrsti najboljših 10 tekmovalcev v kategoriji in prve tri ekipe iz skupine 

področnega tekmovanja (skupina: Ljubljana, Grosuplje, Dolenjska). 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 2007 in 2008, si lahko pomaga z mlajšimi učenci, vendar le, če so nastopili v kategoriji starejših. 

Kategorizirani so učenci, ki so v sezonah 2019/20, 2020/21 in 2021/22 nastopili na uradnih tekmah 

Smučarske zveze Slovenije. 

 

5. PRIZNANJA 

 

Prvi trije posamezniki-ce v vsaki kategoriji prejmejo medalje. Prve tri ekipe prejmejo pokale. 

 

6. DODATNA NAVODILA 

 

V primeru premalo prijavljenih, se tekmovanje ne organizira. 

V primeru neustreznih vremenskih pogojev bo tekmovanje prestavljeno ali odpovedano.  

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.  

Cena celodnevne vozovnice je 16,00 EUR. Cena dopoldanske, od 9.00 do 13.00, je 13,50 EUR. 

Vozovnice prevzamejo vodje ekip na glavni blagajni žičnice Kranjska Gora. Plačilo je možno z 

naročilnico ali z gotovino. Na dvanajst vozovnic vam pripada ena brezplačna. 
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