SMUČARSKI KLUB IHAN
RAZPISUJE
TRADICIONALNO TEKMOVANJE NA TEKAŠKIH
ROLKAH ZA POLETNI POKAL GEOPLIN 2017

SOBOTA DNE 23. 9. 2017
ORGANIZATOR: SMUČARSKI KLUB IHAN in SZS
POGOJI: pravico nastopa imajo vsi, ki so člani SZS in tekmovalci drugih
držav, vendar njihovi rezultati ne štejejo v končno uvrstitev, upravičeni pa so
do osvojenih priznanj in nagrad na tekmovanju. Tekmuje se po pravilih SZS
in FIS ter po Pravilih tekmovanj za POLETNI POKAL GEOPLIN 2017.
PRIJAVE: pošljite na predpisanem obrazcu SZS za zimsko sezono, do
četrtka dne 21. 9. 2017 in sicer do 12.00 ure, z navedbo kluba, tekmovalne
kategorije, ime in priimek tekmovalca, letnico rojstva posameznega
tekmovalca ter število SLO točk in in sicer na:

- e-pošto: tskihan@gmail.com

Smučarski klub Ihan; Matična št.: 5117305, Identifikacijska št.: 32132140, TRR: 02300-0017380281

Stran 1 od 3

ŠTARTNINA: za posameznega tekmovalca znaša 5 EUR – plačilo je v
gotovini in sicer ob prevzemu štartnih številk (kavcija za prevzete štartne
številke znaša za posamezen klub 20 EUR).
TEKMOVALNE KATEGORIJE:
- mlajši dečki in mlajše deklice, letnik 2005 in mlajši;
- starejši dečki in starejše deklice, letnik 2003 in 2004;
- mlajši mladinci in mlajše mladinke, letnik 2001 in 2002;
- starejši mladinci in starejše mladinke, letnik 1999 in 2000;
- ženske, letnik 1998 in starejše ter
- moški, letnik 1998 in starejši.
DOLŽINA PROGE:
- mlajši dečki in mlajše deklice
- starejši dečki in starejše deklice
- ostale tekmovalne kategorije

2,5 km
3,5 km in
3,5 km (2x).

PRIČETEK TEKMOVANJA: ob 14.00 uri v Športnem parku Ihan. Štarti
posameznih kategorij bodo določeni z objavljeno oziroma prejeto štartno
listo na dan tekmovanja.
TEHNIKA TEKA in NAČINI STARTA: prosta tehnika, skupinski in
zasledovalni štarti.
Tekmovalne kategorije mlajših in starejših dečkov ter mlajših in starejših
deklic startajo skupinsko.
Tekmovalci ostalih kategorij pretečejo 3,5 km progo dvakrat. Prvi start je
skupinski. V drugem delu tekmovanja (drugi start) tekmovalci startajo glede
na zaostanke, pridobljene na skupinskem (prvem) tekmovanju.
RAZGLASITEV URADNIH REZULTATOV: predvidoma 1 uro po prihodu
zadnjega tekmovalca v cilj in sicer v Športnem parku Ihan. Prvi trije
tekmovalci v posamezni starostni kategoriji prejmejo medalje, najboljših 6
tekmovalcev v otroških kategorijah, pa tudi diplome.
PRITOŽBE: morebitne pritožbe se podajo v pisni obliki s kavcijo 50 EUR in
sicer v času 20 minut, po objavljenih neuradnih rezultatih v tekmovalni
pisarni SK IHAN.
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TEKMOVALNA ŽIRIJA:
-

Matjaž PAVOVEC – vodja tekmovanja;
Igor ČUČNIK – vodja časomerilcev;
Peter GREGORIČ – vodja sodnikov in
Toni LEVIČNIK - tehnični delegat SZS.

POSEBNE DOLOČBE: tekmovalci tekmujejo za matični klub in na stroške
matičnega kluba. Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost, organizator
ne prevzema odgovornosti ob morebitnih poškodbah tekmovalcev pred, med
in po tekmovanju.
Tekmuje se z dvokolesnimi tekaškimi rolkami, dolžine najmanj 53 cm in z
maksimalnim premerom koles 100 mm.
Za vse tekmovalce je obvezna uporaba zaščitne čelade in zaščitnih očal.
Tekaški čevelj mora biti na rolko pritrjen s smučarsko tekaško vezjo.
Fiksiranje pete čevlja na rolko ni dovoljeno.
Organizator si pridružuje pravico odpovedi tekmovanja v primeru izredno
slabih vremenskih pogojev. O morebitni odpovedi tekmovanja bodo
prijavljeni klubi pravočasno obveščeni po E-pošti.
OSTALE INFORMACIJE: prevzem štartnih številk bo mogoč na dan
tekmovanja v Športnem parku Ihan (objekt SK IHAN) in sicer od 13.15 ure
dalje.
Morebitne potrebne dodatne informacije, so Vam na voljo na tel. št. (041)
790 – 799, Matjaž Pavovec.

Ihan, september 2017

Organizacijski odbor SK IHAN
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