ALPE ADRIA 2019
Gozdarske smučarske tekme

25.-27.01.2019 JOCHGRIMM – SÜDTIROL

Jochgrimm je smučišče na 1989m n.v. v bližini prelaza Lavaze v območju gora, ki so uvrščene v
Unesco svetovno naravno dediščino Dolomitov. Glej: https://jochgrimm.com/
Opozorilo: do Jochgrimma je iz Ljubljane po južni varianti (Benetke, Padova, Rovereto, Trento,
Cavalese in preko sedla Lavaze) 470 km, oz. 6 ur vožnje! Če kdo najde boljšo pot naj sporoči!

PROGRAM
Petek, 25.01.2019: Štafete in skupna večerja
- 13.00 dvig štartnih številk pri hotelu „Schwarzhorn“ (Jochgrimm)
- 14.30 štart štafet
- 19.00 večerja v hotelu Schwarzhorn (Jochgrimm) in razglasitev rezultatov za štafete

Sobota, 26.1.2019: tekme v tekih in VSL in razglasitev rezultatov
- 8.30 dvig štartnih številk pri hotelu Schwarzhorn (Jochgrimm)
- 9.30-10.30 streljanje z zračnimi puškami (za biatlonce)
- 11.00 štart tekov v klasiki in prosto
- 13.00 štart VSL
- 18.00 razglasitev rezultatov

Nedelja, 27.01.2019- ekskurzije
1. smučanje v smučarskem centru Latemar Obereggen: 48 km prog! (https://obereggen.com/de)
Dnevna karta je 46,00 €
2. Tek na smučeh na prelazu Lavaze: 80 km prog ; (https://lavaze.com/de/home)
Dnevna karta 8,5 €.
3. Pohod okrog jezera Karer (https://www.suedtirolerland.it/de/highlights/natur-und
landschaft/seen-in-suedtirol/karersee/ Naturdenkmal) z ogledom območja z vetrolomom
V nedeljo poteka v dolini Val di Fiemme legendarna Marcialonga.

Štartnina:
- 40,00 €: štafete in večerja v petek, 25.01.,
- 50,00 €: štafete,večerja v petek, 25.01. ter teki in VSL v soboto, 26.01.

Prenočevanje:
Kolegi iz J. Tirolske priporočajo prenočevanje v hotelu Schwarzhorn (Jochgrimm), I 39040 Aldein
Südtirol – Italien.
Telefon+39 0471 887 180, Fax+39 0471 887 179, Email: info@schwarzhorn.com;
www.schwarzhorn.com ali www.cornonero.com
Pri prijavi za bivanje navedite, da ste udeleženci tekem Alpe- Adria, ker bo za nas veljala ugodnejša
ponudba!
Zaradi oddaljenosti računajte na 2 x nočitev!
Skupna večerja je v hotelu Schwarzhorn v petek, 25.01. zvečer in je vključena v štartnino!

Za dodatne informacije: Florian Rieder , Tel. +393351731753 E-mail: florian.rieder@provinz.bz.it
Prijave za ekipo Slovenije: Janez Konečnik, tel.: 041657388, janez.konecnik@siol.net.
Prijave najkasneje do ponedeljka, 14.01.2019!
V prijavi navedite letnico rojstva, disciplino v kateri boste tekmovali, pri teku tudi tehniko (klasika ali
prosto) ter udeležbo na ekskurziji (1, 2 ali 3).
Navedite tudi ali boste bivanje rezervirali sami!
Bivanje bo potrebno rezervirati čim prej, zato s tem ne moremo čakati do 14. januarja.
Skušajte se uskladiti glede prevozov!
Lep pozdrav.
Janez Konečnik

