PODROČNEGA PRVENSTVA GORENJSKE
V SMUČARSKIH SKOKIH Z ALPSKIMI SMUČMI ZA OSNOVNE ŠOLE

PC GORENJSKA IN PC DOMŽAL
1. Organizator:
2. Kraj prireditve:
3. Datum tekmovanja:

4. Izvajalec:

Zavod za šport RS Planica, Športna zveza Tržič
Smučarska zveza Slovenije
Bohinjska Bistrica - Danica
ČETRTEK, 10.2.2022 od 9. ure dalje –prihod tekmovalcev
prevzem štartnih številk in prosti trening 10.15 sestanek vodij
ekip, 10.30 pričetek tekmovanja
SSK Bohinj, informacije Brane Iskra, tel. 041 981 234

5. Pravica nastopa in kategorije tekmovalcev:
Učenci letnik 2012 ali izjemoma leto starejši, če učenec obiskuje 4. razred OŠ Učenci in
učenke bodo tekmovali ločeno. Učenci letnik ali izjemoma mlajši, če učenec že obiskuje
OŠ. Učenke letnik.
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.
Učenci, ki se na področnem tekmovanju uvrstijo od 1. – 10. mesta in učenke, ki se uvrstijo od
1.-6. mesta se morajo na državno prvenstvo prijaviti tudi preko spletne aplikacije. DP bo
9.3.2022 v Planici. Učenci in učenke bodo skakali na improvizirani skakalnici, kjer bo zanje
pripravljen manjši skok in NE na pravi skakalnici.
Na tekmovanju lahko nastopijo osebe, ki bodo na dan tekmovanja izpolnjevale pogoj
trenutno veljavnega odloka Vlade RS.
6. Predpisana oprema (OBVEZNA)
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 področno tekmovanje:
Vsi tekmovalci prejmejo diplomo za sodelovanje. Najboljši trije prejmejo medalje. Vsak
tekmovalec prejme čaj in malico. Razglasitev rezultatov bo ob skakalnici 30 minut po
končanem tekmovanju.
8. Priznanja državno prvenstvo:
Vsi tekmovalci prejmejo diplomo za sodelovanje na tekmovanju. Najboljši trije prejmejo
pokale, ter praktične nagrade.
PODROČNI CENTER GORENJSKE - ŠPORTNA ZVEZA TRŽIČ
Cankarjeva cesta 1, 4290 Tržič
tel. 051 354 064, e-mail: sportna.zveza.trzic@t-2.net

9. Prijave:
Prijavite se obvezno do ČETRTKA, 3.2.2022 – preko spletne aplikacije E šport.
10. 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 delitve mest se v točkovanje
upošteva zadnji tretji skok. 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. V primeru delitve
točk, se v točkovanju upošteva tretji skok.
Točkovanje: 1 meter je 6 točk.
Vsak tekmovalec nastopa na lastno odgovornost oz. na odgovornost šole, ki ga prijavi.
Dodatne informacije, pomoč pri organizaciji, prevozu otrok na tekmovanje vam nudijo
predstavniki posameznih področij na Gorenjskem:
Anže Brankovič, SK Triglav 041/790 219 – Kranj, Šenčur, Cerklje, Preddvor, Jezersko
Matija Šarc, SSK Mengeš 041/688 893 – Mengeš, Domžale, Kamnik, Komenda
Matic Lotrič, SSK Stol 040/647 567 – Radovljica, Bled, Gorje, Žirovnica, Jesenice, Lipnica
Brane Iskra, SSK Bohinj 041/981 234– Bohinj
Jernej Kumer, SK Žiri 031/302 407 – Škofja Loka, Železniki, Poljane, Gorenja vas, Žiri
Viko Jekovec, NSK Tržič FMG 041/749 505 - Tržič, Naklo
Gregor Miklič, ND Rateče Planica 051/370 845, Uroš Smolej 031/546-968 – Mojstrana,
Kranjska Gora

PRIJAVA JE OBVEZNA PREKO SPLETNE APLIKACIJE !
NAJKASNEJE do 3.2.2022
Vodje ekip morajo pred prvim srečanjem oddati prijavni obrazec, ki se kreira v
aplikaciji ŠŠT, ko se odda prijava na tekmovanje. S podpisanim obrazcem jamči, da vsi
nastopajoči izpolnjujejo tudi PCT pogoj. Pogoj se namreč izpolnjuje tudi s samotestiranjem,
ki se izvaja v šolah.
Tržič, 25.1.2022

Športna zveza Tržič
Biserka Drinovec, vodja PC Gorenjska
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