RAZPIS
TEKMOVANJA V TEKU NA SMUČEH
Ski kros – mlajše kategorije za pokal ALPINA 2018/2019
Organizator: Tekaški smučarski klub Rogla
Tehnični delegat: Maja Benedičič; pomočnik TD: Jože Klemenčič
Vodja tekmovanja: David Voh
Kraj in čas tekmovanja: Nordijski center Rogla, 2. 3. 2019 ob 10. uri
TEHNIKA TEKA: PROSTA tehnika - ALTERNATIVNO TEKMOVANJE V SKI KROSU
Kvalifikacije: intervalni start na 20 sekund
Izločilni boji: V kategorijah MMI, MME, SDI, SDE, MDE in MDI se v polfinale uvrsti 12 najboljših po času
v posamezni kategoriji. V finale se uvrstijo po najboljši 3 tekmovalci iz posameznega polfinala (skupno
6 finalistov). Start polfinala in finala je skupinski. V kategorijah cicibani 1 in cicibani 2 je samo en start,
posamično na 20 sekund. Dokončno odločitev o sistemu tekmovanja bo sprejela tekmovalna žirija.
KATEGORIJE:
- mlajši mladinci in mladinke – letnik 2003 in 2004,
- starejši dečki in deklice – letnik 2005 in 2006,
- mlajši dečki in deklice – letnik 2007 in 2008,
- cicibani 1 – letnik 2009 in 2010
- cicibani 2 (alternativna tekma, 2011 in mlajši).
POGOJI: Tekmuje se po pravilih FIS in pravilih tekmovanja za pokal ALPINA v sezoni 2018/2019.
Tekmovalci tekmujejo za matični klub. Tekmujejo na lastno odgovornost in na stroške matičnega kluba.
PRIJAVE: Pisne poimenske prijave z označbo kategorije, letnice rojstva in SLO točkami na predpisanem
obrazcu sprejemamo do SREDE, 27. februarja 2019, do 24. ure na e-mail joze.klemencic@sloski.si
START: Start ob 10. uri (po SLO točkah, intervalni start 20 sekund).
SESTANEK VODIJ EKIP: sobota, 2. 3. 2019, ob 9. uri v prostorih Hotela Natura na Rogli.
STARTNINA: 5 EUR na tekmovalca ob prevzemu startnih številk v GOTOVINI + kavcija 20 EUR za številke
PROTESTI: 15 min po objavi neuradnih rezultatov na oglasni tabli – kavcija 50 EUR
RAZGLASITEV: 30 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj na prireditvenem prostoru
PRIZNANJA: Medalje in diplome ter praktične nagrade
INFORMACIJE: David Voh, 064 120 834
TOPLA MALICA: Vsi klubi boste ob prevzemu štartnih številk prejeli kupone s katerimi boste lahko v
Tekaškem baru Hotela Natura kupili toplo malico po promocijski ceni 4,5 EUR.
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