Sankaška zveza Slovenije
SLOVENIAN LUGE ASSOCIATION – SOWENISCHE RODELVERBAND
Ledarska ulica 4, Sl-4270 JESENICE, tel. +386 (0)31 867 653
www.sazs.si e-mail: sazs.office@gmail.com

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

30. DRŽAVNO PRVENSTVO
v sankanju z rekreativnimi sanmi
 tekma šteje tudi za Slovenski pokal
2021/2022

LJUBELJ,
nedelja, 13. marec 2022

Organizator:
Izvajalec:

SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
ŠD Podljubelj
Tekmovalni odbor

Predstavnik SaZS:

Milan SIRŠE

Žirija:

Jože Marn in
2 predstavnika klubov

Vodja tekmovanja:

Boštjan Nemec

Vodja štarta:

Borut Kralj

Vodja cilja:

Matjaž Skočir

Vodja proge:

Boštjan Vizjak

Merjenje časov:

TIMY Podljubelj

Računalniška obdelava:

TIMY Podljubelj

Tekmovalni urad :
Tekmovalna proga :

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, 13.03.2022 do 9:30 ure!!!
Štartnina:
 cicibanke/cicibani, šolarke/šolarji, deklice/dečki- brezplačno
 ostali lahko oddajo prostovoljni prispevek za urejanje proge

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

PROGRAM:
Nedelja, 13. marec, 2022

10:00
sledi

1. vožnja športne sani,
2. vožnja športne sani

Razglasitev rezultatov bo po končanem tekmovanju v ciljnem prostoru.
Priznanja: medalje za prva tri mesta v vsaki kategoriji
Priprava proge: Proga bo snežena.

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

Se vidimo na Ljubelju, v nedeljo 13.03.2022!

