1/3

SESTANEK ORGANIZATORJEV KOROŠKEGA POKALA

Vuzenica, 29.11.2017
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:
Mešnjak, Sonjak – SK Črna
Haberman, Bijol – SK Vuzenica
Grubelnik, Krivec – SK Topla Mežica
Kotnik – ASK Fužinar
Odsotni:
SK Iverka, SK Slovenj Gradec,
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, nikicah@gmail.com,
srec09@gmail.com, srecko.krivec@opremaravne.si, mori.vinko@gmail.com, franci.irsic@frapol.si,
sandra.dvornik@dvornik.si, konec.mateja@gmail.com, kotnik.ris@gmail.com, grega.cuk@gmail.com,
robi.mesnjak@gmail.com, msonjak@gmail.com,
PT1
Otroci tekmujejo samo z enim parom smuči.
(tekmovati z istimi smučmi kot opraviti ogled proge oziroma ogrevalne vožnje).
Organizator ima pravico kršitelja (tekmovalca) diskvalificirati. Trenerji, starši, tekmovalci ali tretja oseba se na
odločitev organizatorja ne morejo pritožiti.
Koordinator in predstavnik organizatorjev na tekmah in hkrati odgovoren za izpeljavo tekmovanj na terenu po pravilniku
je v sezoni 2017/18 gopod Marko Sonjak iz SK Črna.
V sezoni 2017/18 bomo izvajali tekmovanja v dveh tekih.
Za uvrstitev na posameznem tekmovanju se upošteva najhitrejši čas enega od obeh tekov!
V primeru diskvalifikacije v prvem teku lahko tekmovalec tekmuje v drugem in se mu upošteva čas
drugega teka za uvrstitev na tekmovanju kot najboljši čas!
Prav tako se tekmovalcu ki je diskvalificiran v drugem teku za uvrstitev na tekmovanju upošteva čas
prvega teka za uvrstitev na tekmovanju kot najboljši čas!
Organizator tekmovanja lahko v primeru slabega vremena ali tretjega razloga izvede samo en tek!
Odločitev mora javiti trenerjem pred pričetkom tekmovanja!
Časi se po prvem teku ne objavljajo v cilju (da se tekmovalci čimprej vrnejo na štart drugega teka)!
Na ogledu proge smejo tekmovalci naenkrat odpeljati največ med tremi količki nakar se morajo
popolnoma ustaviti!
Organizator ima pravico kršitelja (tekmovalca) diskvalificirati. Trenerji, starši, tekmovalci ali tretja oseba se na
odločitev organizatorja ne morejo pritožiti.
Za drugi tek ni ogleda proge (postavitev ostane načeloma enaka)!
Drugi tek se štarta po enakem vrstnem redu kot prvi (po štartnih številkah)!
Prav tako se drugi tek izvede takoj (par minut za pripravo proge) po končanem prvem teku!
Neuradni rezultati obeh tekov se lahko objavijo po drugi vožnji.
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
V sezoni 2017/18 smo uvedli spremembe v kategorijah tekmovanja!!
Zaradi velikega števila regijskih tekem kategorije U10 smo se odločili, da starejše letnike U10 (letnik 2008) dodatno ne
obremenjujemo še s Koroškim pokalom! Vhodni letniki U10 (letnik 2009) pa imajo še naprej svojo kategorijo na
Koroškem pokalu!
Kategorije za letošnjo sezono so:

2009, 2010, 2011, 2012 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.
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
Vsak tekmovalec dobi čaj in krof (ali kaj drugega – podobnega).
Prvi trije tekmovalci v vsaki kategoriji prejmejo plastično medaljo z označenim mestom,
ki so ga doseglji (1,2,3). Kontakt za naročanje medalj - 1€/kos (Jaka Kotnik – studio.ansara@gmail.com – 040 731 945)
Ostali tekmovalci prejmejo prav tako plastično (spominsko) medaljo na tekmo.
Na vsaki tekmi se od zadnjega proti prvemu razglasijo vsi tekmovalci .
Diplom se ne podeljuje. Pokale za zaključno tekmo (10 kompletov) priskrbi SK Vuzenica.
PT7
14.01.2018 - Črna (SK Črna)
21.01.2018 - Bukovnik (SK Iverka)
11.02.2018 - Poseka (ASK Fužinar)
18.02.2018 - Ribnica na Pohorju (SK Vuzenica)
25.02.2018 - Peca (SK Mežica)
11.03.2018 - 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

