ŠPORTNO DRUŠTVO JESENICE
Sankaški klub

RAZPIS
57. POKAL MESTA JESENICE in FINALE
v sankanju s športnimi sanmi
Jesenice, nedelja - 18. marec 2018
Prireditelj:
Izvajalec:
Sankaška proga:

ŠD Jesenice – Sankaški klub, Ledarska 4, Jesenice
Sankaški klub Jesenice
Savske jame – Planina pod Golico – Jesenice

TEKMOVALNI ODBOR
Vodja prireditve:
Vodja proge:
Reševalna služba:
Merjenje časov:

Branko Iskra
Peter Popovič
GRS Jesenice
ALGE TIMY

Prijave: www.prijavim.se ali na dan tekme v ciljni hišici - do 9.30 ure !
Štartnina:
štartnine ni.
Nagrade: medalje za prva tri mesta + pokal za najboljšo ekipo
Kategorije:
enosedi:
Kategorija

Starost

Letnik rojstva

cicibanke/cicibani

do 7 let

2011 in mlajši

šolarke/ šolarji

od 8 do 11 let

2007-2010

deklice/ dečki

od 12 do 15 let

2003-2006

mladinke/mladinci

od 16 do 25 let

1993-2002

članice/člani

od 26 do 40 let

1978-1992

st. članice/st. člani

od 41 do 55 let

1963-1977

veteranke/veterani

od 56 do 65 let

1953-1962

st. veteranke/st. veterani

66 let in starejši

1952 in starejši

-dvosedi (letnik 2003 in starejši)
SPLOŠNA DOLOČILA:
Tekmovanje bo izvedeno po določilih Pravilnika za tekmovanja v sankanju s športnimi sanmi.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.
Uporaba čelade je OBVEZNA! Proga bo SNEŽENA!
Organizator in izvajalec tekmovanja ne odgovarja za poškodbe in povzročeno škodo tekmovalcev in tretjih oseb.
Hoja po progi v času voženj tekmovalcev je PREPOVEDANA!
Izvajalec si pridržuje pravico po spremembi programa in kategorij z ozirom na vremenske razmere in števila prijav!
Za ekipno uvrstitev se upoštevajo trije najboljši rezultati celotne ekipe
Tekmovanje se točkuje za Pokal Slovenije 2017/18, podeljeni bodo tudi pokali za Pokal Slovenije, po posameznih kategorijah, pogoj uvrstitev na
vsaj treh tekmah.
PROGRAM:
nedelja, 18. marec 2018

10.00 uri

1. vožnja, sledi 2. vožnja

Razglasitev rezultatov bo 30 minut po končanem tekmovanju v ciljnem prostoru.
V ciljni hišici bo možno oddati prostovoljni prispevek za urejanje proge.
V primeru slabega vremena bo tekma prestavljena na naslednji konec tedna.
Vodja tekmovanja
Branko Iskra
Vse informacije :
Klemen REV – Sak Jesenice 051/ 372 753,
sak.jesenice@gmail.com
www.facebook.com/sak.jesenice

