DRŽAVNEGA PRVENSTVA V SMUČARSKIH SKOKIH
Z ALPSKIMI SMUČMI ZA OSNOVNE ŠOLE
1. Organizator:

Zavod za šport RS Planica,
Smučarska zveza Slovenije, SD Vizore

2. Kraj prireditve:
3. Datum tekmovanja:

Smučarski center Rogla za Hotelom Natura
ČETRTEK, 5.3.2020 od 8.30. ure dalje –prihod tekmovalcev
prevzem štartnih številk ob 9. uri uradni trening do 9.45. ure,
ob 10. uri pričetek tekmovanja

4. Izvajalec:

SD Vizore, Slavko Grm vodja tekmovanja 040 646 006

5. Pravica nastopa in kategorije tekmovalcev:
Učenci letnik 2010 ali izjemoma leto starejši, če učenec obiskuje 4. razred OŠ Učenci in učenke
bodo tekmovali ločeno. Učenci letnik 2011,2012 in 2013 ali izjemoma mlajši, če učenec že obiskuje
OŠ. Učenke letnik 2010, 2011, 2012 in 2013.
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.
V primeru odpadle regijske tekme se lahko s šole s tega področja prijavijo neposredno v finale,
vendar največ 4 učenci in 4 učenke s posameznega razreda.
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 državno prvenstvo:
Vsi tekmovalci prejmejo diplomo za sodelovanje na tekmovanju. Najboljši trije prejmejo pokale, ter
praktične nagrade, od prvega do šestega mesta pa diplome.
Zmagovalci v posameznih kategorijah na državnem prvenstvu zagotovijo oz. omogočijo
svoji šoli en avtobus za ogled svetovnega prvenstva v Planici. Pokrovitelja brezplačnih
prevozov sta Zavarovalnica Triglav in OK Planica.
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 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. Točkovanje: 1 meter je 6 točk. Vsak
tekmovalec prejme okrepčilo.
Biserka Drinovec
Koordinatorka za smučarske skoke
PODROČNI CENTER GORENJSKE - ŠPORTNA ZVEZA TRŽIČ
Cankarjeva cesta 1, 4290 Tržič
tel. 051 354 064, e-mail: sportna.zveza.trzic@t-2.net

