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Nosilca tekmovanja ŠPORTNA ZVEZA  
in Občina Železniki vas vabita na 

 

VELESLALOM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sobota, 10.2.2018 

START ob 9,30 uri  
na smučišču ŠC RUDNO 

 

PRIJAVE do PETKA, 9.2.2018  
oz. na dan tekmovanja do 8,15. ure 

na 

rekreacija@zsport-skloka.si   ali 
mirko.gartner@gmail.com 

 

PRIJAVNINA na tekmovalca-ko je 18 € 

 na dan tekmovanja znaša 20 € 

 

ŠTARTNE ŠTEVILKE IN SMUČARSKE 
VOZOVNICE 

 prevzamejo vodje ekip na podlagi vplačila z 
gotovino ali naročilnico v okrepčevalnici na 

smučišču od 8,00 ure do 9,00 ure. 

 
Prijavnina vsebuje : dopoldansko vozovnico, 

organizacijo tekmovanja, pokale, medalje, 
nogavičke in topli obrok. 

 

PPPrrrooopppooozzziiiccciiijjjeee   ttteeekkkmmmooovvvaaannnjjjaaa   
Tekmovalci-ke tekmujejo v DVEH TEKIH 

 

 1. EKIPNO TEKMOVANJE za pokale ŠRI  
LOČENO ZA MOŠKE IN ŽENSKE EKIPE 
Ekipa šteje DVA tekmovalca-ki. Za končni 

rezultat se seštevata časa obeh voženj. Ekipa, 
ki ima najmanjši seštevek točk je zmagovalec. 
V primeru enakega števila točk dveh-več ekip 

odloča o boljši razvrstitvi ekipe rezultat 
slabšega tekmovalca v ekipi. 

 

2. MEDOBČINSKO POSAMIČNO 
PRVENSTVO 

Sodelujejo vsi prijavljeni tekmovalci /ke, 
tekmujejo lahko tudi občani, občanke, ki ne 

tekmujejo v ekipnem tekmovanju. 
 

    MOŠKI :                      ŽENSKE :  
1. do 30 let   1. do 30 let 
2. od 30 do 40 let        2. od 30 do 40 let 
3. od 41 do 50 let  3. od 41 do 50 let 
4. od 51 do 60 let  4. od 51 do 60 let 
5. od 61 do 70 let  5. nad 60 let 
6. nad 70 let 

 

3. TEKMOVANJE za NAJ  
rekreativca  ŠRI 2018 

Za točkovanje se upoštevajo vsi doseženi 
rezultati zajeti v absolutni razvrstitvi ločeno za 
moške in ženske. Zadnji uvrščeni prejme 1. 

točko, vsak naslednji bolje uvrščeni točko več. 
Tretje uvrščenemu se dodata 2 točki, drugo 
uvrščenemu 4 točke, prvo uvrščenemu 6. 

 

4. NAGRADE 
Udeleženec prejme bon za malico in nagrado. 

Za prve tri zmagovalne ekipe so pokali, če 
sodelujejo najmanj tri različne ekipe. 

Za 1.,2.,3. mesto na posamičnem prvenstvu 
so medalje.  RAZGLASITEV rezultatov, 

podelitev pokalov v ekipnem in posamičnem 
tekmovanju na 38. ŠRI, bo po končanem 

tekmovanju in po obravnavanih eventualnih 
pritožbah. 

 

IIInnnfffooo   

Mirko Gartner  041 386 659 
Marjan Kalamar  031 710 454 

 

IIIzzzvvvaaajjjaaallleeeccc   
Športno društvo Buldožerji 

Vodja tekmovanja : Mirko Gartner 
 

PPPooommmeeemmmbbbnnnooo   ssspppooorrrooočččiiilllooo   
Organizator in izvajalec tekmovanja odklanjata 

kakršnokoli odgovornost v slučaju nesreče 
tekmovalcev ali tretje osebe. 
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