ŠPORTNI ZAVOD Nova Gorica
Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica, tel: 05/330-20-20, fax: 05/330-20-25, e-pošta: info@sz-ng.si
RAZPIS PODROČNEGA (PRIMORSKEGA) PRVENSTVA
V VELESLALOMU in DESKANJU NA SNEGU ZA OSNOVNE ŠOLE
EKIPNO IN POSAMIČNO – za področja Goriška, Notranjska in Obala
Šolsko leto 2019/2020

Organizator:

Javni zavod za šport Nova Gorica

Izvajalec:

Smučarski klub Javornik ( Črni vrh), kontaktna oseba Govekar Miro in Kavčič Albert.

Kraj tekmovanja: Smučišče Javornik.
Rezervna lokacija : Smučarsko središče Cerkno – proga Partizanka.
V primeru neugodnih snežnih razmer na smučišču Javornik se bo tekmovanje prestavilo na rezervno lokacijo na smučišču
Cerkno. Morebitno spremembo lokacije vam bomo javili najkasneje do petka 31. januarja 2020.
Na dan tekmovanja boste lahko kupili smučarske karte za tekmovalce in spremljevalce na blagajni smučišča Javornik po
njihovem veljavnem ceniku. Cena za tekmovalce znaša 8 evrov in za spremljevalce 10 evrov. Šole naj sporočijo okvirno št kart
in način plačila kar na isti mail 1 dan prej.
Štartnine za pravočasno prijavljene tekmovalce ni.
Zamudniki se prijavijo s plačilom startnine v višini 4,5 eura v gotovini izvajalcu tekme.
Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost oziroma na odgovornost šole, ki jih je na tekmovanje prijavila!!!
Datum in ura:

Četrtek 6. februarja 2020
štart VELESLALOM (VSL) ob 10.00 uri
DESKANJE NA SNEGU po končanem VSL postavitev in ogled proge

Kategorije:

- nekategorizirani st. učenci in učenke, letnik 2005, 2006
- kategorizirani st. učenci in učenke, letnik 2005
- nekategorizirani ml. učenci in učenke, letnik 2007 in 2008
- kategorizirani ml, učenci in učenke, letnik 2006 in 2007
- st. učenci in učenke deskanje na snegu letnik 2005, 2006 in 2007,
Kategorizirani in nekategorizirani ločeno brez ekipnega tekmovanja

PRIJAVE:

Obvezno najkasneje do ponedeljka 3. februarja 2020, do 12.00 ure preko e -prijave!!!
Prosimo, da upoštevate skrajni rok prijav, da lahko organizator pripravi štartno listo.
Smučarski klub Javornik
e-naslov: sk.javornik@gmail.com
GSM: 031 / 727 - 140

Najprej se prijavite obvezno preko spletne aplikacije ŠŠT in dodatno potrdite še organizatorju - prijava učencev na

tekmovanje. Prijave potekajo v skladu z obvestili v Informatorju. Šole prijavljajo svoje učence in učenke (največ
tri v posamezni kategoriji) na področna in državno tekmovanje obvezno preko spletne aplikacije, ki se nahaja na
strani: https://app.sport.si/
Dodatno lahko prijave pošljite kar na obrazcu 1 (Informator Šport mladih) ali v elektronski obliki na e-naslov:
sk.javornik@gmail.com in OBVEZNO označite, če je tekmovalec(-ka) kate goriziran-a ali ne!
Tekmovanje je posamično za kategorizirane in nekategorizirane tekmovalce ter ekipno.
Športni objekti – tel. številke
Fitness center s savno 330 20 30, Telovadnica na Erjavčevi ul. 330 20 32, Športna dvorana Balon 330 20 33, Bazen 330 20 34

ŠPORTNI ZAVOD Nova Gorica
Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica, tel: 05/330-20-20, fax: 05/330-20-25, e-pošta: info@sz-ng.si
V šolski ekipi lahko nastopajo samo nekategorizirani tekmovalci.
Za nekategorizirane tekmovalce je udeležba na področnem tekmovanju obvezna. S področnih tekmovanj se na državno
tekmovanje uvrsti prvih 10 uvrščenih nekategoriziranih tekmovalcev in tekmovalk ter najboljše tri ekipe.

Ekipo sestavljajo štirje nekategorizirani tekmovalci, po dva učenca in dve učenki za vsako kategorijo posebej. (upošteva se
rezultate najboljših štirih nekategoriziranih predstavnikov šole).
Za nekategorizirane ml. učence in učenke letnik 2007 in 2008 se tekmovanje sklene na področni ravni.
Na finalnem tekmovanju (veleslalom) tekmovalci mlajših kategorij nimajo pravice nastopa, ne glede na rezultate področnega
tekmovanja, razen kot člani polnoštevilne ekipe, ki zastopa posamezno šolo. ( to določilo je namenjeno tistim šolam, ki imajo
težave pri sestavljanju ekipe ).
Kategorizirani so učenci, ki so bili v sezoni 2017/18 in 2018/19 ali 2019/20 vpisani v kodni seznam Biltena Smučarske zveze
Slovenije.
Priznanja:

Prvi trije uvrščeni v vsaki kategoriji prejmejo medalje
Tekmovalci od 4. do 6. mesta pa bodo diplome prejeli po pošti
Prve tri uvrščene ekipe v kategoriji prejmejo plakete
Vrstni red bo določen enotno za celotno regijo
(specifika tekmovanja na
primorskem) Za priznanja se torej upošteva enotna kategorija za celotno
primorsko regijo medtem, ko se bo pri obdelavi rezultatov tekmovalce razvrščalo po področjih z
pravico nastopa na državnem prvenstvu.

Žrebanje:

bosta opravila organizator in izvajalec po prejemu vseh prijav

Ogled proge:

9.35 do 9.50 za VSL, kasneje za deskanje

Razglasitev:

60 minut po končanem tekmovanj

Za kategorizirane tekmovalce nastop na področnem tekmovanju ni pogoj.
Deskanje na snegu je od letos naprej organizirano le kot izbirno šolsko tekmovanje. Tekmovalci posameznih osnovnih šol
(največ s tremi tekmovalci v kategoriji) se namreč direktno uvrstijo na državno tekmovanje, ki bo predvidoma marca 2020.
Pri deskanju ni več kategoriziranih tekmovalcev, na državnem tekmovanju pa tekmujejo le starejši učenci in učenke.
Samo za pridobitev pravice nastopa na državnem prvenstvu bomo upoštevali uvrstitve v okviru področnega prvenstva za
posamezna področja.(tekmovanje kot področno prvenstvo Goriške, Notranjske in Obale)
Najboljši iz vsakega področja posebej bodo pridobili pravico nastopa na državnem prvenstvu. Podrobna navodila o prijavah in
nastopu na državnem prvenstvu bomo udeležencem regijskega prvenstva posredovali pred in na sami tekmi.
Vsi posamezniki in ekipa, ki so si na področnem tekmovanju priborili pravico nastopa na državnem tekmovanju morajo
prijavo (obrazec 1) poslati čimprej na naslov koordinatorja in organizatorja tekmovanja Braneta Vodopivca, podrobnosti
so objavljene v razpisih.
Pozor – prijava je mogoča samo preko spletne aplikacije!!!
Nastop na tekmovanju za šole, ki z Zavodom za šport Nova Gorica niso predhodno podpisale pogodbe o sodelovanju pri
koordinaciji, izpeljavi in financiranju interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2019/2020 je mogoč
samo s predhodnim plačilom kotizacije (naročilnica!) v višini 50 evrov na ekipo.
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Uradne propozicije so objavljene v informatorju šolskih tekmovanj 2019/20, reviji Šport mladih in na spletnih straneh
www.sportmladih.net.
Finale bo predvidoma marca 2020. Kraj in urnik bo pravočasno objavljen na spletnih straneh www.sportmladih.net.

Hvala za razumevanje.
Športni pozdrav,
vodja programa ŠŠT področnega centra Goriška
Vesel Borut
Nova Gorica, 17. januar 2020.
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