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RAZPIS IN PROPOZICIJE PODROČNEGA PRVENSTVA ZA OSNOVNE ŠOLE 

VELESLALOM in  
DESKANJE NA SNEGU  

PROPOZICIJE 
  Organizatorja tekmovanja: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec in SK Gozdnik Žalec. 
 Tekmovanje bo potekalo na Golteh. 
 Prevzem kart in štartnih številk je med 7.45 in 9.00 uro pri spodnji postaji gondole v Žekovcu. 
 Ogled proge pod vodstvom šolskih mentorjev od 9.45 ure dalje. 
 Začetek tekmovanja oz. štart je ob 10.30 uri.   
 Tekmovanje v veleslalomu je posamično in ekipno za mlajše ter starejše kategorije. 
 Posamično tekmovanje za mlajše in starejše kategorije bo tudi v deskanju, čeprav se rezultati ne štejejo za 

nastop na državnem prvenstvu. Šola lahko na državno tekmovanje v deskanju ne glede na rezultat na 
področnem tekmovanju prijavi največ tri tekmovalce v eni kategoriji! 

 Šole lahko prijavijo neomejeno število tekmovalcev, vendar si organizator pridržuje pravico do omejitve števila 
nastopajočih, o čemer bodo šole pravočasno obveščene. 

 Za ekipno tekmovanje štejejo samo popolne ekipe, nastopajo pa lahko samo nekategorizirani tekmovalci. 
 Razglasitev in podelitev medalj ter pokalov bo takoj po končanem tekmovanju. Medalje prejmejo prvi trije 

učenci in učenke v posamični kategoriji (ločeno kategorizirani in nekategorizirani) – pokale pa prve tri ekipe. 
 Kategorizirani so učenci in učenke, ki so v sezoni  2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 nastopali na uradnih 

tekmah Smučarske zveze Slovenije.  
 Za vse tekmovalce so obvezne zaščitne čelade. 
 Za nekategorizirane tekmovalce je udeležba na področnem tekmovanju pogoj, da se uvrstijo na državno 

tekmovanje, ki bo marca. Nanj se uvrsti prvih deset uvrščenih nekategoriziranih tekmovalcev ter tri ekipe v 
starejši kategoriji. Mlajša kategorija zaključi tekmovanje na področnem nivoju. Za kategorizirane tekmovalce 
udeležba na področnem tekmovanju ni pogoj za nastop na državnem tekmovanju. 

 Ostale propozicije so navedene v Informatorju 2017/2018. 

 
KATEGORIJE (ločeno glede na kategorizacijo) 
Mlajše kategorije - nekategorizirani: 
 Učenke – letnik 2005 in 2006 
 Učenci –  letnik 2005 in 2006 

Starejše kategorije - nekategorizirani: 
 Učenke – letnik 2003 in 2004 
 Učenci – letnik 2003 in 2004 

 
Mlajše kategorije - kategorizirani: 
 Učenke – letnik 2004 in 2005 
 Učenci –  letnik 2004 in 2005 

Starejše kategorije - kategorizirani: 
 Učenke – letnik 2003 
 Učenci – letnik  2003  

 
 
 

Za ekipni rezultat  štejejo štirje nekategorizirani tekmovalci:  
 Mlajše kategorije: 2 mlajša učenca + 2 mlajši učenki 
 Starejše kategorije: 2 starejša učenca + 2 starejši učenki 
 

PRIJAVE 
Prijave za veleslalom pošljite obvezno preko spletne aplikacije do petka, 9. februarja 2018 - do 12. ure, prijave za 
deskanje pa izključno po elektronski pošti na naslov zkst.sport@siol.net prav tako do petka, 9. februarja! Prijave 
za deskanje morajo biti napisane na obrazcu 1 – tekmovalce razvrstite po kategoriziranosti, za vsako starostno 
kategorijo posebej. Razpis s prijavnim obrazcem za deskanje je tudi na spletni strani: www.zkst-zalec.si. 
 
PRIJAVNINA je 14 € na tekmovalca in spremljevalca, ter zajema: štartnino, dnevno smučarsko karto in topel 
napitek. Ob dvigu kart in številk predložite naročilnico, vodja ekipe pa osebni dokument. Na osnovi dejanskega 
števila otrok in spremljevalcev bo šoli izstavljen račun.  
DODATNE INFORMACIJE: ZKŠT Žalec OE Šport – tel. 712 12 67 ali 041 993 777  

 


