
                                    

  

 

 

   

 

 
 

 
 

 
 
 
 

DRŽAVNEGA  PRVENSTVA V SMUČARSKIH SKOKIH   
Z ALPSKIMI SMUČMI  ZA OSNOVNE  ŠOLE 

 
1. Organizator:  Zavod za šport RS Planica,  

Smučarska zveza Slovenije, SK Triglav Kranj 
    

2. Kraj prireditve:  Skakalni center Kranj  
3. Datum tekmovanja: ČETRTEK, 8.3.2018 od 9. ure dalje –prihod tekmovalcev  

    prevzem štartnih številk v brunarici, ob 10.00 pričetek tekmovanja 

                                           
4. Izvajalec:   SK Triglav, vodja tekmovanja Tomaž Dežman 

 
5. Pravica nastopa in kategorije tekmovalcev: 

Učenci letnik 2008 ali izjemoma leto starejši, če učenec obiskuje 4. razred OŠ  Učenci in učenke 
bodo tekmovali ločeno. Učenci letnik 2009,2010 in 2011  ali izjemoma mlajši, če učenec že obiskuje 
OŠ. Učenke letnik 2008, 2009, 2010 in 2011.  
 
Pravico do nastopa imajo učenci in učenke, ki do teh tekmovanj še niso nastopili na uradnih 
tekmovanjih za regijski ali državni pokal SZS. Če je učenec/učenka vključen/a v sistem treningov v 
posameznem klubu ne sme nastopiti na šolskem tekmovanju. 
 

6. Predpisana oprema: 
Smuči za alpsko smučanje z varnim okovjem, čevlji za alpsko smučanje, ogrevalni smučarski komplet 
(skakalni ali tekmovalni dres za alpsko smučanje ni dovoljen), čelada, rokavice. 
 
7. Priznanja državno prvenstvo: 
Najboljši trije prejmejo medalje in pokale, ter praktične nagrade.  
Zmagovalci v posameznih kategorijah na državnem prvenstvu zagotovijo oz. omogočijo svoji 
šoli en avtobus za ogled svetovnega pokala v Planici. Pokrovitelj brezplačnih prevozov je 
podjetje Manner.   
 
8. Prijave: 
Prijave so avtomatske iz področnih tekmovanj. Na DP se uvrsti prvih 10 dečkov in prvih 6 deklic iz 
vsake regije. PONOVNE PRIJAVE NA DP NISO POTREBNE.  
 
9. Pravila in sistem tekmovanja: 
Vsak tekmovalec bo imel možnost opraviti tri skoke od katerih štejeta točkovno dva najboljša. Dolžina 
skokov se meri na 0,25 m natančno. V primeru, da tekmovalec pri doskoku podrsa se mu od dolžine 
odšteje 3 točke, v primeru padca pa 6 točk. Slog skoka se ne ocenjuje. Točkovanje: 1  meter je 6 točk. 
Vsak tekmovalec prejme okrepčilo. 

 
 

SK Triglav Kranj 
Tomaž Dežman, vodja tekmovanja  


