ASK FUŽINAR RAVNE

objavlja RAZPIS

KOROŠKEGA POKALA - 2. tekme V VELESLALOMU (VSL)
ORGANIZATOR:

ALPSKI SMUČARSKI KLUB FUŽINAR

KATEGORIJA:

2014 in mlajši, 2013, 2012, 2011 in 2010 (ločeno po spolu)

KRAJ/SMUČIŠČE:

Smučišče POSEKA, Ravne na Koroškem

DATUM:

26.01.2020

ŠTART/
OGLED/
RAZGLASITEV:

ob 10.00 uri
od 9.15 do 9.45
predvidoma 30 minut po končani tekmi

ŠTARTNINA:

5,00 EUR na prijavljenega tekmovalca ki je član koroških klubov, ostali
10,00 EUR. Plačilo negotovinsko na transakcijski račun ASK Fužinar odprt
pri DH, d.d.. , IBAN: SI56 610000009441 842 Namen: Startnina + KLUB
ali z gotovino ob prevzemu štartnih številk.
Smučarska karta za tekmovalce bo 5€ in se kupi na blagajni smučišča

PREVZEM ŠTEVILK:

v klubski hišici od 9.00 ure naprej

PRIJAVE:

poslati na e-mail: rok.spanzel@gmail.com
prijave so možne do sobote 25.01.2019 do 18 ure

ŽREBANJE:

Štart tekmovalcev po pravilih Koroškega pokala
(po vrstnem redu prijav in kategorijah)

PRITOŽBE:

Do max. 15 min po razglasitvi diskvalifikacij in objavi neuradnih rezultatov.
Pritožba se odda na uradnem obrazcu SZS s plačano kavcijo 50 EUR v
klubski koči

RAZGLASITEV:

Predvidoma 45 min po zaključku tekmovanju pred klubsko kočo, odvisno
od poteka tekmovanja in pritožb diskvalifikacij.

INFORMACIJE:

Boris Kotnik

041-432-696

Hinko Pepevnik

041-345-020

Tekmovanje bo potekalo po pravilih SZS in pravilih Koroškega pokala, ki jih najdete na
www.koroski-pokal.si. Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost, oziroma odgovornost
kluba ki jih je prijavil! Ob primernih pogojih se tekmovanje izvede v dveh ločenih tekih,
upošteva se najboljši čas. Drugi tek se štarta po enakem vrstnem redu kot prvi, takoj po
končanem prvem teku! Neuradni rezultati obeh tekov se objavijo po drugi vožnji. Vsi
prijavljeni tekmovalci in spremljevalci na tekmovanju soglašajo z objavo fotografij in video
posnetkov v dobro promociji športa. Na tekma koroškega pokala je prepovedana uporaba dvojnih
smuči in priprava smuči pred štartom
Smučarski pozdrav,
Ravna na Korškem, 21.01.2020

predsednik:
Aleš Pangerc

