
Pravilnik 2. Ju nokoroškega prvenstvaž

v alpskem smu anju 2011č

Prireditelji/Pokrovitelji/Partnerji
Prireditelji 2. Ju nokoroškega prvenstva v alpskem smu anju so športna društva DSG Sele-Zell,ž č
SPD „Zarja“ elezna Kapla, ŠD Podgorje in ŠD Šentjan v Ro u. Pokrovitelja sta Slovenska šporŽ ž ž -
tna zveza (SŠZ) in Zveza Bank s Posojilnicami Bank, ki oba nastopata tudi kot glavna sponzor-
ja. Medijska partnerja sta Slovenski spored ORF in skupni tednik koroških Slovencev „Novice“.
Tekmovalni termini:
1. tekma: 20. 02. 2011 v Podnu (prireditelja ŠD DSG Sele-Zell in ŠD DSG Podgorje-Maria
Elend), 2. tekma: 27. 02. 2011 v rni na Koroškem/Slovenija (prireditelj SPD „Zarja“ eleznaČ Ž
Kapla), 3. tekma/finale: 05. 03. 2011 v Podnu (prireditelj ŠD Šentjan v Ro u).ž ž
Pogoji za udele bož
Tekmovalne serije se lahko udele ijo smu arji/smu arke vseh starostnih kategorij iz celotnegaž č č
dvojezi nega ozemlja Koroške.č
To kovanječ
Za to kovanje za skupni seštevek 2. ju nokoroškega prvenstva 2011 v alpskem smu anju seč ž č
šteta dva najboljša rezultata To kuje se po sistemu svetovnega pokala (1. mesto: 100 to k, 2.č č
mesto: 80 to k, … 30. mesto 1 to ka) v vseh starostnih skupinah.č č
Nagrade:
Na vsaki od treh tekem prejmejo nagrade prvi trije uvrš eni v vsaki kategoriji. Prehodni pokalč
skupnega zmagovalca/ke prejmeta tekmovalec/ka s seštevkom dveh najboljših dnevnih rezulta-
tov. Z nagrado bodo nagrajena tudi najbolje uvrš ena društva (dva najboljša rezultata) inč
društvo, ki je doseglo najboljši rezultat v mladinskih kategorijah. Nagrajevanje bo pri vsakem
tekmovanju pribli no eno uro po razglasitvi uradnih rezultatov.ž
Vpisovanje:
Prijave sprejemajo za 1. tekmo 20. februarja v Podnu Alexander Mak (ŠD DSG Sele-
Zell), tel. 0664/5438887, E-mail: dsgselezell@gmail.com, za 2. tekmo 27. februarja v rniČ
Vili Ošina (SPD „Zarja“), tel. 0650/2807574, E-mail willi.osina@slo.at, za finale 5. marca v
Podnu Tomi Partl ml. (ŠD Šentjan v Ro u)ž ž , tel. 0664/736979999, E-mail: sv.st.johan-
n@gmx.at. Prijave so mo ne tudi še na dan tekmovanja do ene uro pred štartom.ž
Štartnina:
Štartnina znaša 2,00 € za kategorije baby, otroci in mladinci, za ostale kategorije 5,00 €.
Štartne številke:
Startne številke bodo dvignili predstavniki društev na dan tekmovanja od 9.00 ure dalje.
Prizivi:
Pismene prizive bo komisija sprejemala do 15 minut po razglasitvi neuradnih rezultatov. Odlo ič -
tev komisije je nepreklicna.
Odgovornosti:
Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne
poškodbe, ki bi jih utrpeli oz. povzro ili pred, med ali po opravljeni tekmi.č
Spremembe:
Organizator si pridr uje pravico, da razpis spremeni, e to narekujejo okoliš ine. Morebitnež č č
spremembe bo nemudoma sporo il zainteresiranim društvom.č

Celovec, Podgorje, Sele, Šentjan , elezna Kaplaž Ž
15. februarja 2011 Organizacijski odbor
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