VABILO
Österr.
Touristenklub
Sektion Südkärnten
Bad Eisenkappel

Marktgemeinde
Bad Eisenkappel Vellach

Občina
Jezersko

Smučarski Klub Jezersko
Športno društvo Jezersko

Mitwirkende:

Smučarsko prvenstvo občin
Jezersko & Železna Kapla – Bela
Sobota, 22. februar 2020, ob 10:00 uri na Peci
Veleslalom: ena vožnja; proga tekmovanja bo javljena, ko bodo znane aktualne razmere.
Časomerilci: Timing Jezersko
Varnost na progi: Gorska reševalna služba Železna Kapla
Starostne kategorije:
malčki, malčice
do 6 let
roj. 2014 in mlajši
cicibani/cicibanke
7–10 let
roj. 2013–2010
dečki/deklice
11–14 let
roj. 2009–2006
mladinci/mladinke 15–18 let
roj. 2005–2002
ml. člani/ml. članice 18–30 let
roj. 2001–1990
člani
31–40 let
roj. 1989–1980
ml. veterani
41–50 let
roj. 1979–1970
veterani
51–60 let
roj. 1969–1960
super veterani
nad 61 let
roj. 1959 in starejši
ženske I
31–40 let
roj. 1989–1980
ženske II
nad 41 let
roj. 1979 in starejši
turnosmučarska
enotno ženske/moški za vse starostne skupine
Pravica do prijave:
Tekmujejo lahko občanke in občani Občin Jezersko in Železna Kapla - Bela ter člani
športnih društev iz obeh občin.
Turni smučarji:
Turni smučarji tekmujejo na isti progi. Predpisana oprema: turne smuči in čevlji, nahrbtnik,
paket prve pomoči, čelada, lavinska žolna, lopata in sonda. Razvrstitev bo enotna za vse
starostne skupine, ločeno v moški in ženski konkurenci. Morebitno dodatno razvrstitev v
turnosmučarski skupini morate sporočiti ob prijavi, da prejmete dodatno startno številko.
Prijave:
Trgovina Jezerjan ali na e-naslov sd@jezersko.si do petka, 21. februarja 2020, do 18. ure.
Poznejše prijave so možne na dan tekmovanja do 9.00 ure pri Timing ekipi ob prevzemu
startne številke.
Prevzem startne številk:
Na spodnji postaji gondolske žičnice do 9.00 ure. Ob prevzemu štartne številke prejmete
bon za popust za nakup smučarske vozovnice.
Razglasitev rezultatov:
Na smučišču Peca, točna lokacija bo javljena, ko bo znana proga tekmovanja.
Ekipni pokal:
Za ekipni pokal se upošteva 5 najhitrejših tekmovalcev ene občine, od tega najmanj 1
ženska.
V primeru poškodbe ali morebitne škode, povzročene udeležencem ali tretjim osebam, organizator ne prevzema
odgovornosti. Udeležba na prireditvi je na lastno odgovornost! Čelada je obvezna za otroke, ostalim jo
priporočamo. Zdravstveno zavarovanje za tujino si udeleženci tekmovanja pridobijo sami.

Organizacijski odbor se veseli vaše udeležbe!
Pokrovitelja tekmovanja:
Župan
Andrej Karničar

Župan
Franz Jožef Smrtnik

