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Datum: 9. januar 2020 

Razpis 
PODROČNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V VESESLALOMU IN DESKANJU NA SNEGU 

ekipno in posamično 
 
TERMIN IN KRAJ TEKMOVANJA: sreda, 12. februarja 2020, s štartom ob 11.30 na Golteh 
 
KATEGORIJE: 
Veleslalom - posamično 

 učenke in učenci letnik 2005 in 2006 (nekategorizirani) 

 učenke in učenci letnik 2007 in mlajši (nekategorizirani) 

 učenke in učenci letnik 2005 (kategorizirani) 

 učenke in učenci letnik 2006 in 2007 (kategorizirani) 
Učenci in učenke, letnik 2007 in mlajši - nekategorizirani, sklenejo tekmovanje na področni ravni. 
Veleslalom – ekipno (mlajši in starejši učenci) 
V šolski ekipi lahko nastopajo le nekategorizirani tekmovalci. Ekipo mlajših sestavljata dva, po času 
najhitrejša, mlajša učenca in dve, po času najhitrejši, mlajši učenki, ekipo starejših pa dva, po času 
najhitrejša, starejša učenca in dve, po času najhitrejši, starejši učenki. Rezultat mlajšega tekmovalca 
ali tekmovalke lahko šteje kot rezultat starejšega, vendar le, če je nastopil v kategoriji starejših. 
Tekmovalci in tekmovalke v vseh kategorijah se pomerijo samo v eni vožnji. 
Za ekipno uvrstitev se ne upošteva rezultat kategoriziranih tekmovalcev. Kategorizirani so učenci, ki 
so v sezonah 2017/2018, 2018/2019 in 2019/2020 nastopali na uradnih tekmah Smučarske zveze 
Slovenije. 
Deskanje na snegu 
Pravico nastopa imajo učenci in učenke, letnik 2005, 2006 in 2007. 
 
PRIJAVE: 
Šole obvezno prijavljajo svoje učence in učenke za področno tekmovanje preko spletne aplikacije, 
najkasneje do petka, 7. 02. 2020. Kopijo prijave obvezno pošljite tudi na elektronski naslov 
jaka.lenart@zsport-brezice.si. 
Tekmovanje bo organizirano le v primeru zadostnega števila prijavljenih (vsaj 100 tekmovalcev v 
vseh kategorijah). Po prejemu prijav vas bomo naknadno obvestili o vseh podrobnostih v zvezi s 
tekmovanjem (prevoz, program tekmovanja). 
NAGRADE: Prvi trije tekmovalci/ke v vseh kategorijah prejmejo medalje. Tri prvouvrščene ekipe 
prejmejo pokale, ostale diplome. 
 
Obveščeni: 

- vse šole, ŠZ Krško, KŠTM Sevnica, 
- Zavod za šport RS Planica in SZS. 

Vodja področnega centra: 
Jaka Lenart 
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