
 

 
 
 
 
 

 
 

 
SLOVENSKO GOZDARSKO SMUČARSKO PRVENSTVO 2018 

 
petek, 2. marec 2018 

na Rudnem polju (Pokljuka) 
 
Program: 
Od 8.30 do 9.30 dvig startnih številk v Hotelu Cent er na Rudnem polju 
Ob 10.00 start veleslaloma- smu čišče Viševnik 
Ob 12.00 start tekov- Biatlonski stadion  
Ob 14.00 kosilo in razglasitev rezultatov in družen je v Hotelu Center 
 
Tekmovalna dolo čila: 
Na prvenstvu lahko nastopajo člani gozdarskih društev, zaposleni in upokojeni del avci v gozdarskih 
podjetjih, gozdarskih ustanovah in institucijah, št udenti gozdarstva in dijaki gozdarskih šol.  
Tekmovanje bo potekalo v veleslalomu in teku na smu čeh s skupinskim štartom. 
 
Tekmovalne kategorije: 
Moški – tek v prosti tehniki: dve kategoriji po sta rosti 
Moški - veleslalom: tri kategorije po starosti 
Ženske - tek v prosti tehniki: ena kategorija  
Ženske - veleslalom: ena kategorija 
Kategorije pri moških bomo dolo čili glede na število prijav po posameznih disciplin ah! 
 
Za ekipno razvrstitev bo za posamezno ekipo štela p o ena uvrstitev v vsaki kategoriji. Vsak 
udeleženec tekmovanja prinese ekipi, ki jo zastopa dodatno še 2 to čki. 
Za prva tri mesta v vsaki kategoriji posameznikov b odo podeljene medalje, prve tri ekipe prejmejo 
pokale. 
 
V primeru neugodnih snežnih razmer ali zelo slabega  vremena boste obveš čeni o spremembi ali 
odpovedi do torka, 27.2.2018!  
V primeru premajhnega števila prijavljenih bo tekmo vanje prav tako odpovedano! 
Vsak udeleženec tekmuje na lastno odgovornost. Upor aba čelade v veleslalomu je obvezna. 
 
Štartnina: enotna 30 € na udeleženca 
Startnina vklju čuje organizacijo tekmovanja in kosilo. 
Smučarske karte za smu čišče Viševnik udeleženci nabavijo sami na smu čišču. Poldnevna karta je 10 
€. 
 
Prijave: 
Prijave pošljite do torka, 27. februarja 2018 na na slov: janez.konecnik@siol.net .  
V prijavi navedite ime in priimek udeleženca, letni co rojstva ter tekmovalno disciplino.  
Ob plačilu štartnine navedite pla čnika in namen nakazila (štartnina za smu čarske tekme).  
Transakcijski račun ZGDS: NLB d.d. Ljubljana, številka 02053-0018822261. 
Informacije: Janez Kone čnik, telefon tel: 041 657 388 ali janez.konecnik@siol.net .  
Organizator tekmovanja je Zveza gozdarskih društev Slovenije v sodelovanju z Gozdarskim društvom 
Bled. 
                                                                                                         Janez Kone čnik 
                                                                                                         Komisija za šport pri ZGD Slovenije 

 
Glavni sponzor: Slovenski državni gozdovi d.o.o.  
 


