VABILO
Na 20. Zimsko- športno srečanje gozdarjev

ALPE- ADRIA 2017
Soriška planina, Slovenija
10. in 11. Februarja 2017

PROGRAM
KJE
Petek,
Smučišče Soriška planina
10.2.2017
Smučišče Soriška planina

Gostilna Macesen,
Sorica
Sobota,
Smučišče Soriška planina
11.2.2017

KDAJ
ob 13.00

KAJ
Prijava udeležencev, dvig štartnih številk

ob14.00

Start štafet

ob 17.00

Predstavitev gozdarstva Slovenije:
Zavod za gozdove Slovenije in Podjetje
Slovenski državni gozdovi
Veleslalom

ob 9.30

Smučišče Soriška planina

ob 11.30

Tek ženske (5 km s streljanjem)
Tek moški (10 km s streljanjem)

Gostilna Macesen,Sorica
Nedelja,
Pokljuka, Mrzli studenec
12.2.2017

ob 16.00
Ob 10.00

Kosilo, razglasitev rezultatov in druženje
Pohod s tekaškimi smučmi po Pokljuki.
30 km, prosta tehnika

V lastni režiji bo v nedeljo možno tudi smučanje na Voglu ali na Soriški planini.

Propozicije:
Alpska štafeta:
enotna kategorija , skupinski start, ekipo zastopajo trije tekmovalci (tek prosto 5km, tek
prosto navkreber in VSL).
Veleslalom moški: rojeni leta1961in prej, rojeni od 1962 do 1991 ter rojeni leta 1992 in
kasneje.
Veleslalom ženske: rojene leta 1981in prej ter rojene leta 1982 in kasneje.
Teki ženske: 5 km s streljanjem v klasični in prosti tehniki; v vsaki tehniki dve starostni
kategoriji, rojene leta 1981 in prej ter rojene leta 1982 in kasneje.
Teki moški: 10 km s streljanjem v klasični in prosti tehniki, v vsaki tehniki dve starostni
kategoriji: rojeni leta 1971 in prej ter rojeni leta 1972 in kasneje.
V primeru težav z izvedbo streljanja z MK puško na prostem, bomo izvedli streljanje z
zračno puško!
Kombinacija
Upoštevajo se tekmovalci, ki so uvrščeni v teku in VSL, ločeno za ženske in moške ne glede
na starostno kategorijo.
Ekipna razvrstitev se upošteva po državah oz. deželah.
Upošteva se seštevek točk vseh tekmovalcev, uvrščenih v teku in VSL ter iz točkovanja
štafet.

Prijave:
Rok za prijave do ponedeljka, 4. februarja. Za prijavo izpolnite priloženi obrazec in ga
pošljite na e-mail: janez.konečnik@siol.net. Kasnejše prijave so možne le izjemoma!
Startnina:
Za petek in soboto: 30 € (vključeno je kosilo v soboto).
Karte za žičnice nabavijo udeleženci sami na blagajni na smučišču. Možen je nakup dnevnih
(20 €) ali poldnevnih kart (16 €), starejši nad 60 let imajo popust.
Startnino je možno plačati ob dvigu štartnih številk ali nakazati na račun pri ZGD Slovenije.
Transakcijski račun ZGDS: NLB d.d. Ljubljana, IBAN SI56 0205 3001 8822 261, BIC: LJBASI2X
Udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost!
Več informacij: Janez Konečnik, tel. 041 657388 ali e-mail: janez.konečnik@siol.net.
Bivanje si urejate sami. Priporočam gostilno Macesen na Sorici (6 km od smučišča), kjer
imajo 50 ležišč v 4, 3 in 2- posteljnih sobah. Nekaj ležišč (30) je tudi v 4 apartmajih in 3
sobah na turistični kmetiji Tolc na Sorici. Kontakt: primoz.pintar@gmail.com oz.
www.macesen.si. Bivanje je možno tudi v Bohinjski Bistrici (12 km od smučišča).
Poskrbite za rezervacijo bivanja čim prej!
V primeru pomanjkanja snega prireditev odpade.
Lep pozdrav!
Janez Konečnik

