
                                   

                                                  
 
 

RAZPIS  
 

TEKMOVANJA V TEKU NA SMUČEH za DP 2019 POSAMEZNO 
in 

Pokal ALPINA 2018/2019 
 

Organizator: Smučarska zveza Slovenije 
Tehnični organizator: TSK Bled  
Tekmovalna žirija:  Tehnični delegat: Dejan Klemenčič 
   Pomočnik TD: Matjaž Ličef 
   Vodja tekmovanja: Vinko Poklukar 
 

Kraj tekmovanja: Rudno polje, Pokljuka 
 

Datum tekmovanja: NEDELJA, 31.03.2019, štart ob 09:00 uri 
   

Tehnika teka: klasična tehnika, posamični start 
 
Kategorije: 
  

 
 
 
 
 
 
 
Prijave:  

Prijave pošljite najkasneje do ČETRTKA, 28.03.2019, do 20:00 ure na e-naslov: 

joze.klemencic@sloski.si 
 
Sestanek vodij ekip:  
V nedeljo, 31.03.2019, ob 08:00 uri na startno ciljnem prostoru na Rudnem polju na Pokljuki.  
 
Štartnina:  
Za vsakega prijavljenega tekmovalca 5 EUR ob prevzemu štartnih številk v gotovini. Kavcija za 
štartne številke je 20 €. 
 
Priznanja:  
Prvi trije v kategoriji prejmejo medalje, prvih šest v otroških kategorijah pa tudi diplome. 

KATEGORIJE   

Članice in člani 1998 in starejši 10 km-Ž; 15 km-M 

Juniorke in juniorji 1999-2000 10 km-Ž; 15 km-M 

St. mladinke in mladinci 2001-2002 7,5 km-Ž; 10 km-M 

Ml. mladinke in mladinci 2003-2004 5 km-Ž; 7,5 km-M 

St. dečki in deklice 2005-2006 5 km 

Ml. dečki in deklice 2007 in mlajši 2,5 km 



                                   

Pritožbe:  
15 minut po objavi neuradnih rezultatov na oglasni tabli. Kavcija za proteste na tekmovanju 
znaša 50 €. V primeru, da je protest upravičen, je vlagatelj protesta upravičen do vračila kavcije, 
v nasprotnem primeru pa kavcija ostane prireditelju. 
 
Razglasitev rezultatov:  
Predvidoma 30 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj na prireditvenem prostoru.   
 
Pogoji: 
Tekmuje se po pravilih FIS in tekmovanja za Pokal ALPINA v sezoni 2018/2019. Tekmovalci 
tekmujejo za matični klub. Tekmujejo na lastno odgovornost in na stroške svojega kluba.  
 
Informacije:  
Jože Klemenčič, 041 769 487, joze.klemencic@sloski.si 
TSK Bled, Vinko Poklukar, 031 770 446  
 
Prireditelj si pridržuje pravico do spremembe razpisa v primeru slabih snežnih razmer. 
Spremembo bomo preko e-maila poslali vsem klubom najkasneje do sobote, 30.03.2018, do 
16:00 ure. 
 
Vljudno vabljeni! 
 
 

Bled, 27.03.2019 
 TSK Bled 
 predsednik kluba  
 Vinko Poklukar 

 


