Sankaško društvo

Otoki 21, 4228 Železniki
Slovenija

RAZPIS
TEKMOVANJA
v sankanju s športnimi sanmi za

POKAL DOMELA

SORIŠKA PLANINA,
nedelja, 15. april, 2018
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RAZPIS

TEKMOVANJA
S ŠPORTNIMI IN SAMOTEŽNIMI SANMI ZA POKAL DOMELA
Soriška planina, 15. april, 2018
Organizator:
Izvajalec:

SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
SANKAŠKO DRUŠTVO DOMEL

Tekmovalni urad
Tekmovalna proga

Kontejner na cilju sankaške proge
Naravna sankaška proga ˝DRAUH˝ na Soriški Planini

Splošna določila
Tekmovanje bo izvedeno po določilih Pravilnika za tekmovanja z športnimi (navadnimi) in samotežnimi
sanmi. Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene
odgovornosti za nezgode ali poškodbe udeležencev ali tretjih oseb.
V vseh kategorijah je OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE ČELADE.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.
Organizator in izvajalec tekmovanja ne odgovarjata za poškodbe in povzročeno škodo
tekmovalcev in tretjih oseb.
Prijave

Tekmovalni urad, v nedeljo, 15.04.2018 do 7.30 ure.

Priznanja

- medalje – prva tri mesta v vsaki kategoriji

Kategorije

cicibanke / cicibani
šolarke / šolarji
deklice / dečki
mladinke / mladinci
članice / člani
st. članice / st. člani
veteranke / veterani
starejše veteranke /
starejši veterani

PROGRAM
Nedelja, 15. april, 2018

08.00 !!!
sledi

do 7 let
od 8 do 11 let
od 12 do 15 let
od 16 do 25 let
od 26 do 40 let
od 41 do 55 let
od 56 do 65 let

2011 in mlajši
2007 – 2010
2003 – 2006
1993 – 2002
1978 – 1992
1963 – 1977
1953 - 1962

66 let in starejši

1952 in starejši

1. vožnja športne
2. vožnja športne

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 drug termin.
Dodatne informacije lahko dobite na GSM 040 125 360 – Gašper
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