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SESTANEK ORGANIZATORJEV KOROŠKEGA POKALA
Vuzenica; 06.01.2021
Dnevni red:
1. Pregled dobrih in slabih strani dosedanjih tekmovanj
2. Določitev terenov in način postavitev
3. Kategorije
4. Točkovanje
5. Določitev štartnine
6. Nagrade
7. Koledar tekem
Prisotni:
Sonjak – SK Črna
Bijol, Haberman, Smonkar – SK Vuzenica
Kotnik – ASK Fužinar
Podojstršek – SK Iverka
Opravičil:
Grubelnik – SK Topla Mežica
Mailing lista:
boris.debelak@cablex-group.com, zmagaj.mitja@cablex-group.com, janez@bijol.si, dejansmonkar@gmail.com,
skvuzenica@gmail.com, janko.grubelnik@tab.si, bpotocnik1@gmail.com, srec09@gmail.com,
konec.mateja@gmail.com, kotnik.ris@gmail.com, robi.mesnjak@gmail.com, msonjak@gmail.com,
sreckokri@gmail.com, paki_ski@yahoo.com,
hinkop@gmail.com
PT1
Otroci tekmujejo samo z enim parom smuči.
(tekmovati z istimi smučmi kot opraviti ogled proge oziroma ogrevalne vožnje).
Pravtako je v sezoni 2020/21 prepovedana priprava smuči, kjerkoli na smučišču.
V ta namen je izdelano obvestilo, katero bo na prepoved opozarjalo na štartu.
Organizator ima pravico kršitelja (tekmovalca) diskvalificirati. Trenerji, starši, tekmovalci ali tretja oseba se na
odločitev organizatorja ne morejo pritožiti.
V sezoni 2020/21 bo gopod Marko Sonjak iz SK Črne spremljal izvedne tekmovanj in o tem poročal na skupnem sestanu
organizatorjev pokala. Za izpeljavo tekmovanja po pravilniku pokala je zadolžen izključno organizator tekmovanja!
Če je možno naj tekmovanja potekajo v popoldanskem času, med 16:00 in 18:00 uro.
Covid spremembe:
Organizator pripravi tekmo po aktualnih predpisih SZS in priporočilih NIJZ.
Povezava do protokola SZS:
https://www.sloski.si/resources/files/pdf/alpsko-smucanje/2021/Covid_19_protokol_tekmovanj_pAS_2020_211_Odbor.pdf
V sezoni 2020/21 se izvaja tekmovanje v enem teku.
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Protokol v štartnem prostoru:
Vsi v območju štarta, morajo nositi masko. Tekmovalci ga lahko odstranijo šele po vstopu v štartno hiško. Potrebno je
razmejiti odhodni hodnik s širino, da se omogoči razmik. Za vsakega tekmovalca je dovoljen le en spremljevalec.
Zagotovite izhodno pot spremljevalcu, ki ne prečka poti tekmovalcev, ki čakajo začetek. V izogib gneči, upoštevati
interval med starti tekmovalcev.

Štartni prostor:
✓ Organizator zagotovi ustrezno velik štartni prostor in ga ogradi.
✓ Znotraj prostora označi manjša polja (»boxe«) za vsak klub/društvo posebej in zagotovi ustrezno razdaljo med »boxi«
ter določi smer gibanja.
✓ V štartni prostor je dovoljeno vstopati tekmovalcem in njihovim trenerjem. Pri vstopu je potrebno zagotavljati medosebno razdaljo 2m.
✓ Tekmovalci naj se med ogrevanjem držijo predpisane najmanjše razdalje in se naj izogibajo deljenja opreme oziroma
pripomočkov.
✓ Tekmovalec se pripravi na štart v »boxu« in čaka da ga organizator pozove (3 številke pred štartom).
✓ Organizatorji naj bodo med tekmo čim bolj fizično oddaljeni od športnikov in pri tem morajo ohranjati najmanjšo
predpisano razdaljo skladno s priporočili NIJZ.
✓ Tekmovalci in trenerji v štartnem prostoru nosijo masko.
✓ Tekmovalci jo snamejo tik pred štartom.
Ogled proge:
✓ Na ogled proge vstopajo klubi/društva z enominutnim zamikom.
✓ Vrstni red vstopanja na ogled proge koordinira organizator tekmovanja.
✓ Med ogledom ekipe ohranjajo medsebojno distanco vsaj 2m.
✓ Na ogledu proge tekmovalci in trenerji nosijo masko.
Ciljni prostor:
✓ V ciljnem prostoru ni zadrževanja (ni semaforja z rezultati, ti so objavljeni preko spleta. Semafor se uporabi le za
objavo diskvalifikacij).
✓ Po prihodu v cilj tekmovalci s sledenjem smeri gibanja (smerna tabla) nemudoma zapustijo ciljni prostor.
✓ V ciljnem prostoru ni gledalcev, hrane, pijače in ostalih dejavnosti, ki bi povzročale zbiranje.
Razglasitev:
Razglasitve kjer bi se podelile medalje in nagrade ni. Pravtako ni delitev malice, krofov. Medalje in nagrade trenerji
razdelijo po domicilnih klubih/društvih. Pri organizaciji tekmovanj je potrebno upoštevati higienskih priporočila, ki si
nanašajo na:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_organizacijo_klubskih_sportnih _tekmovanj_covid19_01102020_koncna.pdf
pri katerih je Zdravstveno stanje športnikov in tekmovalcev najpomembnejše!!
Organizator ima pravico kršitelja (tekmovalca) diskvalificirati. Trenerji, starši, tekmovalci ali tretja oseba se na
odločitev organizatorja ne morejo pritožiti.
Vsak organizator tekme mora poslati nekaj slik iz tekmovanja na skvuzenica@gmail.com.
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PT2
Postavitve naj bodo v osnovi veleslalomske – prilagojene mlajšim cicibanom.
Prijave za klubske tekmovalce dan pred tekmo po razpisu organizatorja,
za vse ostale posameznike pa do 1 uro pred startom.
Organizatorje naprošamo da ob dvojnih štartnih in ciljnih vraticah pomagajo s postavitvijo pripomočkov
(mrež, postavitvijo smrečic, ...) najmlajšim tekmovalcem pravilno prevoziti progo!
PT3
Kategorije za sezono 2020/21 so:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 in mlajši - ločeno punce in fantje

PT4
Točkuje se po državnem sistemu SZS, n-1 (vse tekme minus najslabši rezultat).
Na posameznih tekmovanjih lahko tekmujejo VSI tekmovalci ne glede na to iz katere regije oziroma države prihajajo.
Skupno točkovanje in razvrstitev (n-1) se izvaja samo za tekmovalce koroških klubov (SK Iverka, SK Vuzenica,
SK Črna , SK Mežica, ASK Fužinar, DR7 in SK Slovenj Gradec ).
Seštevanje točk izvaja SK Vuzenica - Haberman, kateremu mora vsak organizator poslati rezultate skvuzenica@gmail.com.
PT5
Tekmovalci klubov organizatorjev tekmovanj SK Iverka, SK Vuzenica, SK Črna , SK Mežica, ASK Fužinar, DR7 in
SK Slovenj Gradec plačajo štartnino 5 EUR, ostali tekmovalci imajo štartnino 10 EUR.
Klubi, ki imajo možnost vpliva na ceno karte naprošamo da poizkušajo pridobiti čim cenejšo karto na smučišču za
tekmovalce.
PT6
Prvi trije tekmovalci v vsaki kategoriji prejmejo plastično medaljo z označenim mestom, ki so ga doseglji (1,2,3).
V sezoni 20/21 naročamo medalje VSI pri >> Matic Paradiž, Stroka d.o.o., matic.paradiz@stroka.si, 051 318 083
Ostali tekmovalci prejmejo prav tako plastično (spominsko) medaljo na tekmo.
Pokale za zaključno tekmo (10 kompletov) priskrbi SK

Mežica.

PT7
04.02.2021 - Bukovnik (SK Iverka)
11.02.2021 - Črna (SK Črna)
25.02.2021 - Poseka (ASK Fužinar)
04.03.2021 - Ribnica na Pohorju (SK Vuzenica)
07.03.2021 - Peca (SK Mežica)
14.03.2021 - Pungart (SK Vuzenica) – zaključek – mini skicross
Ob danih vremenskih in drugih potrebnih pogojih bomo za zaključek organizirali na Pungartu kot zadnjo,
zaključno tekmo mini Skicross, prilagojen najmlajši kategoriji! V primeru da le-tega ne bo mogoče izvesti, bo izveden VSL.
Tekmuje se na lastno odgovornost oziroma odgovornost osebe ali kluba ki tekmovalca prijavi na tekmovanje.
Zavarovanje v primeru Pece na lastno odgovornost.
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PTRazno
Dogovorili smo se da bomo izdelali enotni formular za razpis tekem, na katerem bo organizator lahko poljubno
spreminjal tektse. Na razpisu bomo posebej opozorili na prepoved uporabe dvojnih smuči in pripravi smuči na štartu!
Trenerje pozivamo da sproti spremljajo skupno točkovanje tekmovalcev ki bo letos sproti objavljeno na spletni
strani www.koroski-pokal.si!
Za nesporazume na zaključni podelitvi zaradi napačnega točkovanja so izključno odgovorni trenerji!!
Organizatorji koroškega pokala pozivamo VSE starše gojiti dostojen odnos do smučarskega športa in
športa nasploh, ter dajati športen in pošten/zdrav vzgled našim otrokom oz. tekmovalcem.
Organizator ima pravico kršitelja (tekmovalca) diskvalificirati. Trenerji, starši, tekmovalci ali tretja oseba se na
odločitev organizatorja ne morejo pritožiti.

Zapisal:
Haberman

