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SaZS in ŠD Podljubelj v okviru rekreativnih sankaških prireditev z
naslovom:"Vsi na sani" razpisujeta:

BINČEV MEMORIAL
Tekmovanje šteje tudi za:
Pokal SLOVENIJE 2022,
Tržiške športne igre 2022 in
Šentanske športne igre 2022.

LJUBELJ,
nedelja, 06. februar 2022

Organizator:
Izvajalec:
Tekmovalni urad :
Tekmovalna proga :

SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
ŠD Podljubelj
V cilju sankaške proge na mejnem platoju Ljubelj
Naravna sankaška proga »Zelenica« na Ljubelju

Splošna določila:
Tekmovanje bo izvedeno po določilih Pravilnika za tekmovanje z športnimi 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.
Prijave: V ciljnem prostoru, v nedeljo, 06.02.2022 do 9:30 ure!!!

Štartnina:
 cicibanke/cicibani, šolarke/šolarji, deklice/dečki- brezplačno
 ostali lahko oddajo prostovoljni prispevek za urejanje proge
Priznanja: medalje za prva tri mesta v vsaki kategoriji
Kategorije:
Kategorija
cicibanke/cicibani
šolarke/ šolarji
deklice/ dečki
mladinke/mladinci
članice/člani
st. članice/st. člani
veteranke
veterani
st. veterani
Dvosedi

Starost
do 7 let
od 8 do 11 let
od 12 do 15 let
od 16 do 20 let
od 21 do 40 let
od 41 do 55 let
od 56 in starejše
od 56 do 65 let
66 let in starejši
16 let in starejši

Letnik rojstva
2015 in mlajši
2011-2014
2007-2010
2002-2006
1982-2001
1967-1981
1966 in starejše
1957-1966
1956 in starejši
2006 in starejši

V skupnem seštevku točkovanja Slovenskega pokala za sezono 2021/2022 se na koncu briše najslabši rezultat tistim
tekmovalcem, ki bodo prisotni na vseh tekmah. Pogoj za to pa je, da so izpeljane vsaj 4 TEKME Slovenskega pokala.
Če so izpeljane zgolj 3 ali manj pa veljajo vsi rezultati. Državno prvenstvo šteje tudi v Slovenski pokal za sezono 2021/2022

POMEMBNO –obvezno je izpolnjevanje enega izmed PCT Covid pogojev in
vzdrževanje minimalne varnostne razdalje med udeleženci prireditve!

PROGRAM:
Nedelja, 06. februar, 2022

10:00
sledi

1. vožnja športne sani,
2. vožnja športne sani

Razglasitev rezultatov bo po končanem tekmovanju v ciljnem prostoru.
Priprava proge: Proga bo snežena.

Lokacija proge: Proga ,,Zelenica,, se nahaja za nekdanjim hotelom KOMPAS Ljubelj na mejnem
prehodu LJUBELJ (1058m/m).

Sankaška proga
ZELENICA za hotelom
LJUBELJ

Ostanite zdravi in se vidimo na Ljubelju,
v nedeljo 06.02.2022!

