Sindikat kovinske in
elektroindustrije Slovenije

SKEI Slovenije
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
Poslovnega sistema Gorenje

RAZPISUJEMO
24. DRŽAVNO PRVENSTVO SKEI SLOVENIJE
V VELESLALOMU IN TEKIH NA SMUČEH, ki bo
v petek, 26. januarja 2018
NOSILEC: SKEI SLOVENIJE
ORGANIZATOR: ReO SKEI Velenje
IZVAJALEC: VABO d.o.o., Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec
KRAJ: KOPE - PUNGART
PROGRAM – URNIK
Dostop do smučišča 24. zimskih iger SKEI Slovenije je možen z osebnimi vozili in avtobusi.
 do 8.00 ure prihod udeležencev iz regij,
 ob 8.30 uri otvoritev tekmovanja,
 ob 9.30 uri začetek tekmovanja v veleslalomu,
 ob 10.30 uri začetek tekmovanja v smučarskih tekih,
 od 13.30 do 15.30 ure kosilo z napitkom v prireditvenem šotoru ob smučišču
 ob 15.30 uri razglasitev rezultatov v prireditvenem šotoru ob smučišču
 od 14.00 ure dalje glasba v prireditvenem šotoru ob smučišču
IZVEDBA TEKMOVANJ
VSL – ženske vse kategorije in moški kategorije D ter E - proga 3
VSL – moški kategorije A,B,C – proga 4
Teki na smučeh: vse kategorije ženske in moški.
TEKMOVALNE DISCIPLINE
1. VELESLALOM - starostne kategorije
ŽENSKE:
KATEGORIJA »A« _____ do 30 let
KATEGORIJA »B« od 31 do 38 let
KATEGORIJA »C« od 39 do 45 let
KATEGORIJA »D« od 46 do 52 let
KATEGORIJA »E« nad 53 let
MOŠKI:
KATEGORIJA »A« _____ do 30 let
KATEGORIJA »B« od 31 do 38 let
KATEGORIJA »C« od 39 do 45 let
KATEGORIJA »D« od 46 do 52 let
KATEGORIJA »E« nad 53 let

2. SMUČARSKI TEKI – starostne kategorije
ŽENSKE:
KATEGORIJA »A«______ do 35 let
KATEGORIJA »B« od 36 do 50 let
KATEGORIJA »C« nad 51 let
MOŠKI:
KATEGORIJA »A« do 35 let
KATEGORIJA »B« od 36 do 50 let
KATEGORIJA »C« nad 51 let
Opomba:
Člani SKEI Mladi so vsi tekmovalci, ki so stari do 30 let in želijo tekmovati v kategoriji SKEI
Mladi (m/ž), zato jih je potrebno ob prijavi, če želijo tekmovati v tej kategoriji označiti z
oznako »SKEI Mladi«.
Pravico do tekmovanja imajo člani SKEI Seniorji. V tej kategoriji tekmujejo izključno
upokojeni člani SKEI Seniorji (ne glede na starost), katerih rezultati se točkujejo, rezultat pa
se ne všteva v skupni rezultat ReO SKEI.
PRAVILA TEKMOVANJA
 tekmujejo lahko samo članice in člani SKEI,
 tekmuje se po pravilih smučarske zveze Slovenije,
 tekmuje se posamezno in ekipno za regije
 uvrstitev tekmovalke oz. tekmovalca v posameznih kategorijah je odvisna od doseženega
rezultata,
 tekmovalke/ci, ki se uvrstijo na 1, 2, 3 mesto v vsaki kategoriji prejmejo medalje,
 za ekipno uvrstitev posamezne regije se upoštevajo najboljši rezultati v skladu s
pravilnikom,
 najboljše tri ekipe prejmejo pokale,
 tekmovalke oz. tekmovalci se legitimirajo s člansko in osebno izkaznico ali drugim
ustreznim dokumentom, ki vsebuje fotografijo,
 tekmuje se na lastno odgovornost, udeleženci tekmovanja so zavarovani pri zavarovalnici
Adriatic-Slovenica,
 kategorije se izračunavajo po principu dopolnjene starosti v koledarskem letu.
PRIJAVE TEKMOVALK IN TEKMOVALCEV
 tekmovalke in tekmovalci se prijavijo pri predsednikih sindikalnih podružnic, ki prijave
posredujejo regijski organizaciji SKEI,
 regijske organizacije prijavijo vse udeleženke in udeležence, tekmovalke in tekmovalce
ter spremljevalke in spremljevalce organizatorju na priloženi prijavnici v zapisu Excel.
Regijske organizacije SKEI pošljejo prijave po e-pošti na naslov: servis.ksp-skei@siol.net
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Prijave morajo biti oddane v zapisu Excel do 16.1.2018, vsi drugačni zapisi bodo vrnjeni
pošiljatelju v dopolnitev!
KASNEJŠIH PRIJAV ORGANIZATOR NE BO UPOŠTEVAL!
CENIK UDELEŽBE
Organizator se je z izvajalci tekmovanja dogovoril za naslednje cene:
 tekmovalke in tekmovalci v veleslalomu 29,00€
 spremljevalci s smučmi 25€
 tekači na smučeh 15€
 spremljevalci brez smuči 10€
PORAVNAVA OBVEZNOSTI
Predstavniki regijskih organizacij SKEI prinesejo naročilnico najpozneje na žrebanje startnih
številk.
Na naročilnici mora biti navedeno število tekmovalk in tekmovalcev posebej za veleslalom in
posebej za smučarske teke ter število spremljevalcev s smučmi in brez smuči ter ostali
obvezni podatki izdajatelja naročilnice.
PREJEMNIK NAROČILNIC JE:
VABO d.o.o., Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec
Računi bodo izstavljeni direktno regijskim organizacijam SKEI!
PARKIRNI PROSTORI
Parkirni prostori so zagotovljeni pod smučiščem, enako velja za avtobuse.
ŽREBANJE STARTNIH ŠTEVILK
Žrebanja se lahko udeležijo vodje oz. predsedniki regijskih oz. območnih organizacij SKEI. Po
opravljenem žrebanju bodo prejeli startne liste, smučarske karte ter bloke za malico z
napitkom. Žrebanje bo 19.1.2018 v prostorih ReO SKEI Velenje, Prešernova 1, 3320 Velenje
ORGANIZACISKI ODBOR
Državno prvenstvo SKEI Slovenije v veleslalomu in tekih na smučeh vodi organizacijski odbor
v sestavi:
 predsednica SKEI Slovenije, Lidija Jerkič
 predsednik športne komisije SKEI Slovenije, Ivan Beondič
 predsednik ReO SKEI Velenje, Žan Zeba
 sekretar ReO SKEI Velenje, Aleš Vodovnik
 člani športne komisije SKEI Slovenije : Simon Lotrič, Iztok Maraž, Miha Gošte, Jože Fajs,
Stanislav Horvat, Damjan Kalčič, Matej Pruš, Albin Gradič in predstavnik podjetja VABO
d.o.o.
PRITOŽBENO KOMISIJO določi organizacijski odbor.
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Ob vložitvi pritožb je potrebno položiti kavcijo v višini 50 EUR, ki zapade v primeru negativno
rešene pritožbe, sicer se kavcija vrne.
PRIJAVE TEKMOVALCEV IN SPREMLJEVALCEV
Število tekmovalk in tekmovalcev ter spremljevalk in spremljevalcev ni omejeno.
DODATNA POJASNILA
Tekmovalci na cilju obvezno oddajo prejeto startno številko, v primeru neoddane številke
se le ta zaračuna oz. se ReO SKEI ne vrne kavcija v višini 100€.
Po izvedenem tekmovanju bo kosilo za vse prijavljene udeležence in razglasitev rezultatov v
prireditvenem šotoru ob smučišču. Po končani razglasitvi rezultatov in zabavi bodo
udeleženci tekmovanja vstopili v avtobus na vrhu smučišča. Za dobro voljo bo poskrbel
domači ansambel.

VABLJENI!
Za organizacijski odbor
predsednica SKEI Slovenije
Lidija Jerkič, univ.dipl.prav.

Priloga: PRIJAVNICA!
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