
 
 

 

SLOVENSKO GOZDARSKO SMUČARSKO PRVENSTVO 2023 
 

 

Petek, 3. marec 2023 

Rudno polje na Pokljuki 

 

 

 

Program: 

Od 8.00 do 9.30 Dvig startnih številk v hotelu Center 

Ob 10.00 Start veleslaloma, proga Viševnik 

Ob 12.00 Start tekov - biatlonski stadion 

Od 14.00 Kosilo, razglasitev rezultatov ter druženje v Hotelu Center  

 

 

 

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 veleslalomu in teku na smučeh. 

• Dostop do smučišča Viševnik je možen le peš. 

• Skupinski start v smučarskih tekih, prosta tehnika. Ženske 5 km, moški 10 km. 

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

tekmovanjem prepovedana. Ob prihodu v cilj se vrne štartno številko. 

• V VSL lahko tekmujejo tekmovalci tudi s snežnimi deskami (bordi), na progo bodo 

šli na koncu. Za njih ne bo posebne kategorije. V prijavi navedite imena teh 

tekmovalcev! 

 

 

 

Tekmovalne kategorije: 

veleslalom M veleslalom Ž smučarski tek M smučarski tek Ž 

letnik 1993 in mlajši 

enotna kategorija 
letnik 1978 in mlajši 

enotna kategorija letnik 1992-1978 

letnik 1977 in starejši letnik 1977 in starejši 

 



Organizator lahko v primeru večjega ali manjšega števila prijavljenih v posamezni 

kategoriji spremeni kategorije in/ali starostne meje v kategorijah! 

 

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), 

• 2 najboljši uvrstitvi 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 priznanja. Starta se na lastno odgovornost. Uporaba čelade v VSL je obvezna! 

 

Startnina: vključuje organizacijo tekmovanja in kosilo v Hotelu Center  

• nastop v veleslalomu: 30 EUR  

• nastop v smučarskih tekih: 30 EUR  

• nastop v obeh disciplinah: 40 EUR  

 

Cena kosila za netekmovalce, spremljevalce: 20 evrov. 

 

Smučarske karte tekmovalci prevzamejo na blagajni smučišča. Karto plačate pri prevzemu 

štartnih številk. Cena karte ni vključena v štartnini! 

 

Smučišče obratuje od 9. ure dalje. 

 

Če se prijavljeni tekmovalec tekme ne udeleži, organizator zadrži celotno startnino. 

 

 

Informacije: Janez Konečnik: janez.konecnik@siol.net , tel: 041 657 388 
 

 

 

Prireditev so podprli sponzorji in donatorji: 

 


