
 

 

 

 

 

 

Smučarska zveza Slovenije – ZUTS Slovenije 
 

in 
 
Društvo učiteljev in trenerjev smučanja Škofja Loka 
 

razpisujeta 
 

Državno prvenstvo v veleslalomu za strokovne 
kadre ZUTS SLOVENIJE 

 

v panogah  
 

ALPSKO SMUČANJE in TELEMARK SMUČANJE 
 
 

Organizator:  DUTS Škofja Loka, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka 
 
Kraj:    Smučišče SC Cerkno  
 
Datum:  TOREK, 8. februar 2022, s startom ob 11. uri 
 
Pristopni pogoji:  Vsi člani/–ce ZUTS s plačano članarino za sezono 2021/22 
 
Prijave: Prijave možne samo v okviru osnovnih organizacij ZUTS Slovenije na 

spletni strani DUTS do nedelje, 6. februarja 2022, izključno na 
http://prijave.si/DUTS/. Individualnih prijav NE sprejemamo. Prijava 
mora vsebovati ime in priimek, kategorijo, letnico rojstva in osnovno 
organizacijo ZUTS Slovenije. Vse prijave posamezne osnovne 
organizacije sprejemamo na enem obrazcu. 

 
Kategorije:  ALPSKO SMUČANJE 

• veteranke I.– roj. 1976 in starejše  
• članice II. – roj. 1977 – 1989  
• članice III. – roj. 1990 in mlajše  
• veterani IV- roj. 1966 in starejši  
• člani V. – roj. 1967 – 1974  
• člani VI. – roj. 1975 – 1989  
• člani VII. – roj. 1990 in mlajši  

 



 

 

TELEMARK SMUČANJE 
• člani X 
• članice XL 

 
Potek tekmovanja: Tekmovanje poteka v enem teku.  
 
Točkovanje: Tekmovanje šteje za posamično in ekipno uvrstitev. 

Za ekipno uvrstitev štejeta po dva najboljša rezultata iz vsake kategorije 
po sistemu interpolacije (pri veteranih in veterankah po en (1) 
tekmovalec). Zmagovalec kategorije prejme 100 točk, zadnji v kategoriji 
pa 1 točko.  

 
Startnina:          30,00 € na prijavljenega tekmovalca. Plačilo izključno po predračunu 

na TRR, št.: SI56 0433 1000 3015 457. Ob prevzemu startnih številk 
predložite potrdilo o plačilu startnine. 
V ceno so všteti startnina, medalje, topel napitek in samopostrežni topli 
obrok. Cene so brez DDV, saj organizator ni davčni zavezanci. 
Startnina za prijavljene po 6.2.2022 ali na dan prireditve je 
50,00 eur. 

 
Žrebanje:   Ponedeljek, 7. 2. 2020, ob 18.00 v prostorih DUTS Škofja Loka. 
 
Smučarske vozovnice: Cena smučarske vozovnice je 20,00 €. Prevzem vozovnic 

skupaj s štartnimi številkami. Število željenih vozovnic 
označite na obrazcu za prijavo. 

 
Dvig številk: Na dan tekmovanja od 8.30 ure naprej na spodnji postaji šest 

sedežnice Počivalo. Številke dvigne predstavnik ekipe ob zastavitvi 
osebnega dokumenta, vračilo številk pa je po končanem tekmovanju v 
ciljnem prostoru. Posamičen dvig številk ni možen. Vsaka izgubljena ali 
nevrnjena številka se plača po ceniku (15,00 €).  

 
Ogled proge: Od 10.30 do 11.00 z vidno startno številko. 
 
Nagrade:  Prvih šest v kategoriji prejme diplome, prvi trije v kategoriji medalje, 

prve tri ekipe pokale in diplome. Najhitrejša pri ženskah in moških 
smuči ELAN. 

 
Razglasitev: Ob 13.30 v koči Alpska perla na vrhu smučišča. 
 
Pritožbe: 15 minut po končanem tekmovanju s plačano kavcijo 50,00 €. 
 
Splošne določbe: Tekmuje se po pravilniku SZS in na lastno odgovornost. V primeru 

slabih vremenskih in snežnih razmer si organizator pridržuje 
odpovedati ali prestaviti kraj organizacije tekme. 

 



 

 

Obvezna je uporaba smučarske čelade in izpolnjevanje enega 
od PCT pogojev. 
 

Info:  DUTS Škofja Loka, info@duts.si 
 
Obvestilo: Tekmovanje bo na smučišču Lom ob vlečnici Partizanka. 
 
 
 

 

 

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE    DUTS ŠKOFJA LOKA 
ZUTS SLOVENIJE           Roman Oman, predsednik  

dr. Blaž Lešnik, predsednik ZUTS 


