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Razpis 
 

SLOVENSKO GOZDARSKO SMUČARSKO PRVENSTVO 2020 
 

Petek, 7. februar 2020 

na smučišču Soriška planina 
 

PROGRAM: 

Od 8.30 do 9.30 Dvig startnih številk in nakup sm. kart na parkirišču Soriške planine 

Ob 10.00 Start veleslaloma 

Ob 11.30 Start tekov 

Od 14.00 Kosilo, razglasitev rezultatov in zabava v hotelu Lajnar ob 

parkirišču smučišča na Soriški planini 
 

TEKMOVALNA DOLOČILA: 

 Na prvenstvu lahko nastopajo člani gozdarskih društev, zaposleni v gozdarskih podjetjih, 

gozdarskih ustanovah in gozdarskih institucijah. Število tekmovalcev je neomejeno. 

 Tekmovanje bo potekalo v disciplinah veleslalom in tek na smučeh. 

• Zaradi enakih pogojev za vse tekmovalce je vožnja po že postavljeni progi pred 

tekmovanjem prepovedana (vhodi na progo pred štartom in vijuganje med že 

postavljenimi vratci! ). 

• Ob prihodu v cilj se vrne štartno številko. 

• Skupinski start v smučarskih tekih, prosta tehnika 

 

 

 

 

 

 



 

Tekmovalne kategorije: 

 

 

veleslalom 

M 

veleslalom 

Ž 

sm. tek 

M 

sm. tek 

Ž 
 

Letnik 1985 in 

mlajši 

enotna 

kategorija 

Letnik 1970 in 

mlajši 
enotna kategorija  

Letnik 1986-

1970 
    

Letnik 1969 in 

starejši 
 

Letnik 1969 in 

starejši 
  

 

Organizator lahko v primeru večjega  ali manjšega števila  prijavljenih v posamezni 

kategoriji spremeni kategorije in/ali starostne meje v kategorijah! 
 

Poleg tekmovanja posameznikov se bo tekmovalo tudi ekipno. Za ekipno razvrstitev bodo za 

posamezno ekipo štele naslednje uvrstitve: 

• 1 najboljša uvrstitev v veleslalomu za ženske, 

• 1 najboljša uvrstitev v tekih za ženske, 

• 3 najboljše uvrstitve v veleslalomu za moške (v vsaki starostni kategoriji po ena), 

• 1 najboljša uvrstitev v tekih za moške (v vsaki starostni kategoriji po ena), 

• dodatne 3 točke za vsakega udeleženca tekmovanja. 

 

Za vsako organizacijo (gozdarsko društvo) se bo upoštevala samo ena ekipa. 

Za prva tri mesta v vsaki kategoriji posameznikov bodo podeljene medalje, prve tri 

ekipe prejmejo pokale. 

 

Starta se na lastno odgovornost. Uporaba čelade je priporočljiva. 
 

STARTNINA: 

• nastop v veleslalomu:  25 EUR na udeleženca 

• nastop v smučarskih tekih: 25 EUR na udeleženca 

• nastop v obeh disciplinah: 30 EUR na udeleženca 
 

Startnina vključuje organizacijo tekmovanja, kosilo z zaključkom na prizorišču v hotelu Lajnar; ne 

vključuje smučarske karte. 

Smučarsko karto kupi vsak sam,ki velja za udeležence po znižani ceni. Ob nakupu karte  navedite 

ime in priimek. 

V primeru, da bi se nekateri udeležili le kosila in zaključne prireditve, navedite število oseb ob 

prijavi na razpisu.  Cena znaša 15 evrov. 



 

PRIJAVE:  

Prijave  pošljite do vključno torka,  4. februarja 2020 na 

                 

                  E-mail: medizevec@gmail.com 

 

V prijavi navedite podatke o tekmovalcih (leto rojstva, tekmovalna disciplina) ter ostalih 

udeležencih (za kosilo) in seznam potreb po smučarskih kartah. 

Pri dvigu štartnih številk morajo vodje ekip predložiti kopijo dokazila o plačani startnini, sicer 

številke ne bodo izdane. Če se prijavljeni tekmovalec tekme ne udeleži, zadrži celotno startnino 

organizator. 

Rezervni termin tekmovanja je 13. marec 

 

Startnino nakažite na transakcijski račun Kranjskega gozdarskega društva št: 

SI56 0433 1000 2986 454 KBMASI2X 
 

 

INFORMACIJE: 

Vse informacije dobite pri: 

Matija Mediževec: medizevec@gmail.com, tel: 041 657 158 

Boštjan Škrlep:  bostjan.skrlep@zgs.gov.si tel: 041 657 178 

Tomaž Polajnar:  tomaz.polajnar@zgs.gov.si tel: 041 657 157 
 

 

 

 

 

Lep pozdrav, se vidimo na tekmi! 
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