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Datum: 5.1.2010 
 
 
SEKRETARJEM 
OBMOČNIH IN REGISKIH ORGANIZACIJ 
SKEI SLOVENIJE 
 
 
 

R A Z P I S 
 
 

SINDIKATA KOVINSKE IN ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE 
 

16. DRŽAVNO PRVENSTVO SKEI SLOVENIJE 
V VELESLALOMU IN TEKIH NA SMUČEH 

ZIMA SKEI 2010 
 
                          RTC JAKEC TRIJE KRALJI                                 

                                12. FEBRUAR 2010 
 
NOSILEC:                               SKEI SLOVENIJE 
 
ORGANIZATOR:                  OBMOČNA ORGANIZACIJA ZA PODRAVJE   

    
 
IZVAJALEC:                          ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO 
 
KRAJ:         REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER JAKEC 
                       TRIJE KRALJI  JUGOVZHODNO POHORJE 
                                spletna stran www.jakec-sp.si 
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PROGRAM - URNIK: 
 
Dostop do prizorišča 16. zimskih iger SKEI SLOVENIJA je možen z 
osebnimi vozili in avtobusi po cesti  iz  SLOVENSKE  BISTRICE, ZG. 
LOŽNICA, TRIJE KRALJI. 
 
- do 7.30   ure                       prihod udeležencev iz območij in regij 
- ob 8.00   uri                       otvoritev tekmovanja 
- ob 9.00 uri                         začetek tekmovanja v veleslalomu 
- ob 10.00 uri                       začetek tekmovanja v smučarskih tekih 
- od 10.30 do 14.00 ure       malica na prostoru v za to označenem prostoru 
- ob 14.00  uri                      razglasitev rezultatov in žrebanje dobitkov 

 
IZVEDBA TEKMOVANJ : 
VSL – vse kategorije ženske , moški kategorije D in E - proga  Črno Jezero; 
VSL – kategorije A,B,C moški - proga Veliki Vrh 
Teki na smučeh : vse kategorije ženske in moški – proga Maisterhaus.  
 
TEKMOVALNE DISCIPLINE 
 
1. VELESLALOM - starostne kategorije: 
 
ŽENSKE: 
KATEGORIJA »A« _____ do 25 let 
KATEGORIJA »B«  od 26 do 35  let 
KATEGORIJA »C« od 36  do 45 let 
KATEGORIJA »D« od 46  do 50 let 
KATEGORIJA »E« od 51  do ____ let 
 
MOŠKI: 
KATEGORIJA »A« _____ do 25 let 
KATEGORIJA »B«  od 26 do 35  let 
KATEGORIJA »C« od 36  do 45 let 
KATEGORIJA »D« od 46  do 50 let 

      KATEGORIJA »E« od 51  do___let                                  
 

2. SMUČARSKI TEKI – starostne kategorije 
 

ŽENSKE: 
KATEGORIJA »A«______ do 35 let 

      KATEGORIJA »B« od 36   do 50 let 
      KATEGORIJA »C« od 51 let______ 

 
      MOŠKI: 

KATEGORIJA »A«______ do 35 let 
      KATEGORIJA »B« od 36   do 50 let 
      KATEGORIJA »C« od 51 let______ 
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PRAVILA TEKMOVANJA: 
- tekmujejo lahko samo članice in člani SKEI 
- tekmuje se po pravilih smučarske zveze Slovenije 
- tekmuje se posamezno in ekipno za območja – 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 posameznega območja – regije se upoštevajo najboljši 

rezultati v skladu z dogovorom na žrebanju 
- 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 območju oziroma regiji; 
- območne – regijske organizacije prijavijo vse udeleženke in udeležence, 

tekmovalke in tekmovalce ter spremljevalke in spremljevalce 
organizatorju na priloženi prijavnici. 

 
 
OBMOČNE / REGISKE ORGANIZACIJE POŠLJEJO PRIJAVE 
ORGANIZATOJU NA NASLOV: 
 
 
 
        OBMOČNA ORGANIZACIJA SKEI ZA PODRAVJE 
 

                           Neratova ul. 4.  2000 MARIBOR 
               Sekretar OO SKEI za Podravje : Branko Medik 

 Fax: 02/2348306 , E-mail: Branko.Medik@skeipodravje-sindikat.si 
                                                   Ljubica.Robnik@skeipodravje-sindikat.si  
                                       

najkasneje do 4. februarja 2010 
                                                      

 
KASNEJŠIH IN POMANKLJIVIH  PRIJAV ORGANIZATOR NE BO 
UPOŠTEVAL!!! 
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      CENIK UDELEŽBE: 
Organizator je z izvajalci tekmovanja  dogovoril naslednje cene po vrsti 
udeležencev: 
 
-za  tekmovalke in tekmovalce v veleslalomu                     29 EUR 

     - spremljevalci s smučmi                                                    23 EUR 
     - Tekači na smučeh                                                            15  EUR 
     - spremljevalci brez smuči                                                    8 EUR 

  
   
PORAVNAVA OBVEZNOSTI: 
Predstavniki območnih – regijskih organizacij SKEI Slovenije pošljejo 
naročilnico obenem s prijavnico,oziroma jih prinesejo na žrebanje startnih 
številk dne 5. februarja 2010 ob 10 uri v  Penzion Jakec Trije Kralji. 
 
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. 
 
PREJEMNIK NAROČILNIC JE : RTC JAKEC, Planina pod 
Šumnikom 2316 Zg. Ložnica, Slovenska Bistrica. Računi bodo izstavljeni 
direktno na regije oziroma na območja SKEI.  O pravočasnem plačilu 
računov ne dvomimo.  

 
     PARKIRNI PROSTORI: 

Parkirni prostori so zagotovljeni na parkirišču neposredno pri dostopih       
do žičnic , prizorišč za tekmovanja , Litostrojske koče in ogrevanega šotora 

 
 

ŽREBANJE STARTNIH ŠTEVILK bo izvedeno v:  
Penzionu JAKEC  5. FEBRUARJA 2010  ob 10.00 uri na RTC JAKEC. 

 
Žrebanja se lahko udeležijo vodje oz. predsedniki območnih oz. regijskih 
organizacij SKEI,  kjer bodo po opravljenem žrebanju prejeli startne liste 
smučarske karte ter bloke za malico z napitkom. 

 
ORGANIZACISKI ODBOR : 
 
15. državnega prvenstva SKEI Slovenije v veleslalomu in smučarskih tekih 
vodi organizacijski odbor v sestavi: 
 
Predsednica :                        Lidija Jerkič 
Podpredsednik :                   Vladimir Razgoršek 
Sekretar :                              Martin Dular 
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Namestnik sekretarja :        Branko Medik 
 

      Člani odbora :                    Ivo Beondič  
                                            Milan Fajt 
                                            Simon Lotrič                       

                                         Vlado Jerovšek 
                                         Iztok Maraž 
                                         Branko Vranič 
                                         Štefan Fartelj 
                                         Darko Simončič 
                                         Albert Vodovnik 
                                               Ljubica Robnik 
                                         Predstavnik RTC JAKEC 
                                         Predstavnik ŠD Šmartno 
                                                         
 

PRITOŽBENO KOMISIJO določi organizacijski odbor. Ob vložitvi pritožb je 
potrebno položiti kavcijo v višini 45 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. 
 
Sekretarje prosimo za zbiranje praktičnih nagrad, ki bodo izžrebane med 
tekmovalke in tekmovalce pred razglasitvijo rezultatov in podelitvijo medalj in 
pokalov. 

 
Nekaj dodatnih pojasnil: 

 
Proge bodo označene. Ko boste presmučali skozi cilj, boste oddali štartno 
številko,prejeli priložnostno darilo in potegnili srečko. Izžrebano nagrado,če 
boste imeli srečo, boste dvignili v prostorih penziona RTC - Jakec. Tam bodo 
vodje ekip dobili tudi vse potrebne oziroma želene informacije. 
 
Udeležbe tekmovalcev, ki jih boste prijavili, po 4.2.2010 ni možno več 
odpovedati,  kar pomeni, da je treba poravnati stroške ali zagotoviti nadomestilo. 
 
Na morebitna dodatna vprašanja vam bo odgovoril Branko Medik 041 797- 797. 

 
VABLJENI ! 

                                                                              ZA ORGANIZACIJSKI ODBOR 
                                                                   Predsednica SKEI Slovenije 
                                                                  
                                                                   Lidija JERKIČ,dipl.univ.prav 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

