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PRAVILA ZA ORGANIZACIJO TEKMOVANJ V TEKU NA SMUČEH
ZA SEZONO 2021/2022
SPLOŠNO
1. člen
Organizator tekmovanj za Državno prvenstvo ( v nadaljevanju DP ) in vseh ostalih
tekmovanj v teku na smučeh je Smučarska zveza Slovenije - Zbor za tek na smučeh –
Komisija za tekmovalni sistem in objekte ( v nadaljevanju SZS ). Tehnični organizator
posameznega tekmovanja je tista smučarska organizacija, ki mu SZS zaupa izvedbo
tekmovanja.
2. člen
Termine vseh tekmovanj uskladimo s tekmovalnim koledarjem. Po možnosti naj bodo
člansko, mladinsko in otroško DP izvedena v različnih terminih, vendar so lahko zaradi
objektivnih razlogov tudi združena. DP v najdaljših disciplinah za člane, članice, juniorje,
juniorke, st. mladince in st. mladinke je lahko izvedeno ločeno od krajših tekaških disciplin
in sicer proti koncu tekmovalne sezone.
3. člen
Vsa tekmovanja po koledarju SZS izvedemo v skladu s pravili FIS ter temi pravili.
4. člen
Tehnične delegate za vsa tekmovanja po koledarju SZS imenuje Komisija za tekmovalni
sistem in objekte pri Zboru za tek na smučeh na SZS. Stroške tehničnega delegata nosi
organizator. Enako velja za stroške pomočnika TD in sodnike, v kolikor organizator nima
svojega kadra, ki opravlja to funkcijo.
5. člen
Tehnični organizator nosi stroške organizacije posameznega tekmovanja. Stroške nastopa
tekmovalcev krijejo klubi, ki tekmovalce prijavijo. Tehnični organizator po možnostih
organizira prenočevanje tekmovalcev. Startnino na tekmovanjih po koledarju SZS določi
Komisija za tekmovalni sistem in objekte za vsako sezono posebej. Tehnični organizator
ima možnost odločitve, da startnine tudi ne zahteva.
6. člen
Obliko posameznega tekmovanja določi Komisije za tekmovalni sistem in objekte in se
objavi v biltenu za tekočo tekmovalno sezono.
7. člen
Tehnični organizator lahko zaradi neugodnih vremenskih razmer oz. opravičenih razlogov
po posvetu s tehničnim delegatom in Komisijo za tekmovalni sistem in objekte odpove ali
odloži posamezno tekmovanje najmanj 3 dni pred predvidenim terminom. O odpovedi oz.
odložitvi mora obvestiti SZS, vse prijavljene klube, tehničnega delegata in sredstva
javnega obveščanja.
8. člen
Prireditelji so dolžni izvesti vsa tekmovanja po koledarju SZS v času in obliki, določenimi v
Biltenu teka na smučeh za posamezno sezono. Manjša odstopanja lahko prireditelj izvede
izključno ob soglasju tehničnega delegata.
9. člen
Tekmovanja za državno prvenstvo morajo biti izvedena na homologiranih progah.

PRAVICA DO NASTOPA
10. člen
Pravico nastopa na vseh tekmovanjih po koledarju SZS imajo:
• Tekmovalci, ki so v sistemu MODRA KARTICA vodeni pod kategorijo »tekmovalci«
in imajo za tekočo tekmovalno sezono poravnano članarino.
• Tuji tekmovalci, brez slovenskega državljanstva, ki so člani slovenskih klubov in so
v sistemu MODRA KARTICA vodeni pod kategorijo »tekmovalci« so enakovredni
domačim tekmovalcem pri izračunih SLO točk in točk za Pokal ARGETA junior in
lahko nastopijo in se potegujejo za medalje na DP v posamični ali štafetni tekmi.
• Tuji tekmovalci, ki jih klubi ali društva ustrezno prijavijo na tekmovanje, lahko
tekmujejo na tekmovanju, na katerega so prijavljeni, vendar pa ne prejmejo medalj
za DP, SLO točk in točk za Pokal ARGETA junior.
Matična smučarska organizacija mora poskrbeti za zdravniški nadzor in preglede, ter
odgovarja za zdravstveno stanje svojih tekmovalcev. Prijavljeni člani drugih smučarskih
zvez morajo imeti veljavno licenco FIS.
11. člen
Tekmovalci tekmujejo za matični klub, ki je tekmovalca tudi prijavil na tekmovanje in
tekmujejo na lastno odgovornost, ter na stroške matičnega kluba.

STAROSTNE KATEGORIJE
12. člen
Na tekmovanjih za DP 2022 imajo pravico v posameznih starostnih kategorijah nastopiti
tekmovalci rojeni:
• člani in članice
letnik 2001 in starejši
• juniorji in juniorke
letnik 2002 in 2003
• starejši mladinci in mladinke letnik 2004 in 2005
• mlajši mladinci in mladinke letnik 2006 in 2007
• starejši dečki in deklice
letnik 2008 in 2009
• mlajši dečki in deklice
letnik 2010 in mlajši
13. člen
V tekmovanju za Pokal ARGETA junior v sezoni 2021/2022 tekmujejo naslednje
kategorije:
•
•
•
•
•
•
•

člani
članice
juniorji
starejši mladinci in mladinke
mlajši mladinci in mladinke
starejši dečki in deklice
mlajši dečki in deklice

letnik 2001 in starejši
letnik 2003 in starejše
letnik 2002 in 2003
letnik 2004 in 2005
letnik 2006 in 2007
letnik 2008 in 2009
letnik 2010 in mlajši

RAZPIS TEKMOVANJA
14. člen
Tehnični organizator mora najmanj 10 dni pred posameznim tekmovanjem poslati predlog
razpisa na e-naslov: joze.klemencic@sloski.si Koordinator teka na smučeh predlog
razpisa pregleda, ga po potrebi dopolni in ga pošlje:
• vsem smučarskim klubom v Sloveniji
• tehničnemu delegatu
• sredstvom javnega obveščanja
Razpis mora vsebovati:
• kraj in program tekmovanja - naslov za prijave oz. informacije
• informacijo o tekmovalnih progah
15. člen
Vsak prireditelj lahko za tekmovanje, kjer tekmujejo tudi člani in članice, razpiše t.i.
"odprto kategorijo". Proga za to kategorijo naj bo ista, kot proga za članske kategorije. Za
prijave v to kategorijo ni omejitev, uvrstitve tekmovalcev v tej kategoriji pa ne štejejo v
nobeno pokalno uvrstitev, oziroma za SLO točke.
16. člen
Vsak prireditelj lahko v okviru svojega tekmovanja razpiše tudi alternativno tekmovanje za
najmlajše začetnike. Proga naj bo dolga največ 1 km in naj vključuje tudi ostale elemente
smučanja ( slalom, skoki, ipd. ). V tej kategoriji lahko nastopajo otroci vključno z letnikom
2010, ki v tekmovalni sezoni 2021/2022 lahko nastopajo v kategoriji mlajših dečkov –
deklic. Uvrstitve otrok v tej kategoriji pa ne štejejo v nobeno pokalno razvrstitev, oziroma
za SLO točke. Glede na možnosti naj vsi udeleženci dobijo priznanje za udeležbo.
Tekmovalci lahko na enem tekmovanju nastopijo SAMO na eni tekmi.
17. člen
Dolžine tekaških prog na tekmovanjih za DP 2022 so:

Srednja
Posamični
Tehnika
KLASIČNA
Kategorija
ČLI
15 km
JUI
15 km
SMI
10 km
MMI
7.5 km
SDI
5 km
MDI
2.5 - 3 km
ČLE
JUE
SME
MME
SDE
MDE

10 km
10 km
7.5 km
5 km
5 km
2.5 - 3 km

Srednja
Množični

Dolga
Množični

Posamični
sprint

Šprint štafete

Štafeta

Ski kros

PROSTA

PROSTA

PROSTA

KLASIČNA

PROSTA

PROSTA

30 km
30 km
15 km
˗
˗
˗

50 km
40 km
20 km
˗
˗
˗

1.2 - 1.6 km
˗
˗
˗
˗
˗

3 x 1.2 - 1.6 km
3 x 1.2 - 1.6 km
3 x 1.2 - 1.6 km
2 x 1.2 - 1.6 km
˗
˗

3 x 6.6 km
3 x 6.6 km
3 x 6.6 km
3 x 3.3 km
3 x 3.3 km
3 x 2.5 km

˗
˗
˗
2 km
2 km
2 km

15 km
15 km
10 km
˗
˗
˗

30 km
20 km
15 km
˗
˗
˗

1.2 - 1.6 km
˗
˗
˗
˗
˗

2 x 1.2 - 1.6 km
˗
2 x 1.2 - 1.6 km
2 x 1.2 - 1.6 km
˗
˗

3 x 3.3 km
˗
3 x 3.3 km
3 x 3.3 km
3 x 3.3 km
3 x 2.5 km

˗
˗
˗
2 km
2 km
2 km

18. člen
Smernice za določanje števila predaj v disciplini šprint štafet:
Dolžina proge
za predajo

do 600 m
do 1000 m
nad 1000 m

MDI, MDE

SDI, SDE

2
2
-

3
2
-

MME, SME,
JUE, ČLE
3
2

MMI
3
2

SMI, JUI,
ČLI
4
3

19. člen
Tehnike teka na tekmovanjih za Državno prvenstvo so določene s pravili FIS in s dogovori
Zbora za tek na smučeh pri SZS.
PRVENSTVO ODRASLIH KATEGORIJ: Za DP odraslih kategorij veljajo naslednja
tekmovanja:
o Posamično tekmovanje na srednih razdaljah
o Tekmovanje z množičnim startom na srednjih razdaljah
o Tekmovanje v posamičnem sprintu
o Tekmovanje na dolgih progah
o Tekmovanje v sprintu štafet
o Tekmovanje v štafetah
POSAMIČNO tekmovanje za DP 2022 se izvede v KLASIČNI tehniki na krajši srednji
progi ( primer: člani 15 km ).
Tekmovanje z MNOŽIČNIM startom za DP 2022 se izvede v PROSTI tehniki na daljši
srednji progi ( primer: člani 30 km ).
Tekmovanje v SPRINTU se izvede samo za ABSOLUTNO ( člansko ) kategorijo v
PROSTI tehniki. Sistem izločilnih tekov v posamičnem sprintu v načelu sledi pravilom FIS,
konkretno različico sistema pa predlaga organizator tehničnemu delegatu, glede na
število prijavljenih tekmovalcev.
Tekmovanje v SPRINT ŠTAFETAH se za leto 2022 izvede v KLASIČNI tehniki.
Tekmovanje na DOLGIH progah se za DP 2022 izvede v PROSTI tehniki.
Tekmovanje ŠTAFET ODRASLIH KATEGORIJ se za DP 2022 izvede v PROSTI tehniki.
PRVENSTVO MLAJŠIH KATEGORIJ: Za DP mlajših kategorij veljajo naslednja
tekmovanja s predpisanimi tehnikami teka:
o Ski kros
- PROSTA tehnika
o Posamično
- KLASIČNA tehnika ( lažja proga )
o Štafeta
- KLASIČNA tehnika
POSAMIČNO tekmovanje mlajših kategorij se izvede skupaj s tekmovanjem odraslih
kategorij v KLASIČNI tehniki.
20. člen
Štartna lista za posamezno tekmovanje se oblikuje glede na vrsto tekmovanja in na
podlagi SLO točk.
Na tekmovanjih v sprintu in na množičnem startu, tekmovalci startajo glede na število SLO
točk, tako, da najboljši tekmovalec posamezne kategorije starta prvi, oziroma ima najboljši
startni položaj. V primeru, da na množičnem startu hkrati starta več kategorij skupaj, se
štartna lista oblikuje na podlagi SLO točk tekmovalcev vseh kategorij. Najboljši
tekmovalec vseh kategorij starta prvi.
Na tekmovanjih s posamičnem startom, tekmovalci startajo v obratnem vrstnem redu, tako
da so najboljši tekmovalci razvrščeni na koncu startne liste. Vrstni red starta najboljših
petih tekmovalcev v vsaki kategoriji se žreba.
Na ekipnih tekmovanjih, se klubi na startu razporedijo glede na seštevek SLO točk vseh
tekmovalcev v ekipi.

POTEK TEKMOVANJA
21. člen
Prijava tekmovalcev na tekmovanje mora biti izvedena v skladu z razpisom, KJER JE
NAVEDENO, DA JE ZADNJI ROK ZA PRIJAVO VSAK ČETRTEK PRED TEKMO DO
24.00 URE.
Prijave za VSA tekmovanja je potrebno poslati na e-naslov:joze.klemencic@sloski.si
Dopolnitev startne liste je možna samo na dan tekmovanja do 1 ure pred startom. Za
dodatno prijavo se plača startnina v višini 15 Euro.
Za vse prijavljene tekmovalce, ki ne pridejo na start, organizator tekmovanja lahko
zahteva plačilo startnine.
22. člen
Startnina za tekmovalno sezono 2021/2022 znaša:
Posamična tekmovanja
Vse
5 EURO
kategorije

Štafetna tekmovanja
5 EURO
za vsakega tekmovalca

23. člen
Na vseh tekmovanjih po koledarju SZS lahko tekmovalec nastopi v višji starostni kategoriji
le s soglasjem in odgovornostjo kluba, ki tekmovalca prijavi.
24. člen
Na vseh tekmovanjih po koledarju SZS v klasični tehniki bosta uveljavljeni naslednji pravili
FIS:
- Kontrola višine palic za klasično tehniko ( 0,83 % telesne višine športnika )
- Na tekmovalni progi mora biti vzpostavljena vsaj ena cona, kjer je dovoljena
zgolj uporaba diagonalnih tehnik. Kot diagonalne tehnike štejejo tisti elementi
klasične tehnike, kjer je istočasno zapičena zgolj ena od palic.
25. člen
Pri tekmovanju štafet morajo biti vsi člani štafete člani istega kluba. Dovoljen je tudi start
kombiniranih štafet, sestavljen iz več klubov, vendar kombinirana štafeta starta iz zadnje
vrste in ni navedena v uradnih rezultatih. V tekmovanju štafet posamezne starostne
kategorije lahko nastopajo tudi tekmovalci nižjih starostnih kategorij.
26. člen
Razsodišče - žirijo na vseh tekmovanjih po koledarju SZS sestavljajo tehnični delegat
SZS, pomočnik tehničnega delegata in vodja tekmovanja. Prireditelj je dolžan tehničnemu
delegatu in njegovemu pomočniku povrniti stroške v višini:
- Dnevnica:
- Kilometrina:

20,00 EURO
0,37 EURO

27. člen
Uro pred prvim startom izvedemo informativni sestanek vodij ekip. Sestanek vodi tehnični
delegat, udeleži pa se ga lahko po en predstavnik vsakega kluba.
Dnevni red sestanka vključuje: Predstavitev organizatorja in razsodišča; morebitne
spremembe v programu tekmovanja; potek, označitev ter priprava proge; stadion; druge
posebnosti ali vprašanja.

28. člen
Kavcija za proteste na tekmovanjih v koledarju SZS znaša 50 EURO. V primeru, da je
protest upravičen, je vlagatelj protesta upravičen do vračila kavcije, v nasprotnem primeru
pa kavcija ostane prireditelju.

REZULTATI TEKMOVANJA
29. člen
Tekmovanje posameznikov za DP v teku na smučeh je regularno, če je na startu najmanj
6 tekmovalcev oz. tekmovalk v kategoriji in da so najmanj trije od njih uvrščeni.
30. člen
Tekmovanje štafet za DP je regularno, če so na startu najmanj štiri štafete v kategoriji in
da so najmanj tri od njih uvrščene. Kombinirane štafete in štafete, v kateri je prijavljen
tekmovalec – lka brez slovenskega državljanstva ne štejejo.
31. člen
Tekmovanje za Pokal ARGETA junior je regularno, če je izvedeno na primerni progi in po
pravilih FIS, ter v skladu s temi Pravili. Primernost proge potrdi imenovani tehnični delegat.
32. člen
V slučaju, da več starostnih kategorij skupaj s člansko kategorijo ( v okviru istega
časa starta ) tekmuje na tekmovanju za DP na enaki progi, razglasimo rezultate:
- v absolutni kategoriji, kjer lahko dobijo medalje tekmovalci iz vseh starostnih
kategorij
- za mlajše starostne kategorije pa razglasimo rezultate samo s tekmovalci iz
starostne kategorije, v kateri so bili prijavljeni.
To pravilo velja tudi za štafetne teke.
33. člen
Če je na tekmovanjih za Pokal ARGETA junior v sprintu prijavljenih manj kot 8
tekmovalcev – lk, ali v kvalifikacijah uvrščeno manj kot 8 tekmovalcev – lk, v
posamezni starostni kategoriji, se ta starostna kategorija združi z najbližjo starostno
kategorijo. V tem primeru se razglasijo rezultati za vsako starostno kategorijo
posebej, kot izvleček skupnih rezultatov združene kategorije.
Ta način razglasitve rezultatov velja tudi v primeru nastopa tujih tekmovalcev brez
Modre kartice na tekmovanju za pokal ARGETA junior.
34. člen
Prvi trije uvrščeni tekmovalci na tekmovanjih za DP v posameznih kategorijah in štafetah
prejmejo medalje in diplome SZS. Tehnični organizator prvenstva MORA za najboljše
tekmovalce zagotoviti pokale in po možnosti tudi praktične nagrade.
35. člen
Prvi trije uvrščeni tekmovalci na tekmovanjih za Pokal ARGETA junior 2021/2022 v
posameznih kategorijah in štafetah prejmejo medalje, prvih šest tekmovalcev v otroških
kategorijah pa še diplome.
36. člen
Prvi trije tekmovalci iz vsake kategorije so se dolžni udeležiti podelitve priznanj.
Tekmovalci, ki se brez upravičenega vzroka ne udeležijo slovesne razglasitve in podelitve
nagrad, izgubijo pravico do nagrade.

37. člen
Točke za skupno uvrstitev na posamičnem tekmovanju za DP prejmejo VSI uvrščeni
tekmovalci po naslednji lestvici:
1
2
3
4
5

. mesto
. mesto
. mesto
. mesto
. mesto

30
25
20
15
13

točk
točk
točk
točk
točk

6
7
8
9
10

. mesto
. mesto
. mesto
. mesto
. mesto

10
9
8
7
6

točk
točk
točk
točk
točk

11
12
13
14

. mesto
. mesto
. mesto
. mesto
ostali

5
4
3
2
1

točk
točke
točke
točki
točka

Točke za skupno uvrstitev na tekmovanju za Pokal ARGETA junior prejmejo VSI uvrščeni
tekmovalci po naslednji lestvici:
1
2
3
4
5

. mesto
. mesto
. mesto
. mesto
. mesto

25
20
15
12
11

točk
točk
točk
točk
točk

6
7
8
9
10

. mesto
. mesto
. mesto
. mesto
. mesto

10
9
8
7
6

točk
točk
točk
točk
točk

11
12
13
14

. mesto
. mesto
. mesto
. mesto
ostali

5
4
3
2
1

točk
točke
točke
točki
točka

38. člen
Za končno posamično uvrstitev v tekmovanju za Pokal ARGETA junior v tekmovalni
sezoni 2021/2022 šteje:
Otroške kategorije: MMI, MME:
SMI, SME, JUI:
ČLI, ČLE:

najboljših 6 rezultatov
najboljših 6 rezultatov
najboljših 7 rezultatov
najboljših 8 rezultatov

od 9 tekmovanj
od 9 tekmovanj
od 10 tekmovanj
od 11 tekmovanj

Če več tekmovalcev v skupni razvrstitvi doseže enako število točk, si mesto delijo.
39. člen
V sezoni 2021/2022 se ne razglasi skupne razvrstitve klubov v pokalu ARGETA junior.

PRITOŽBE
40. člen
Klub ali društvo se lahko zoper odločitev žirije na tekmovanju ali zoper uradne rezultate,
pritoži na Komisijo za tekmovalni sistem in objekte. Vsako pritožbo, ki bo prispela na
elektronski naslov komisije joze.klemencic@sloski.si v roku 48 ur po razglasitvi uradnih
rezultatov, bo obravnavala pritožbena komisija, ki ji bo v sezoni 2021/2022 predsedoval g.
Uroš Ponikvar. Pritožbena komisija bo sestavljena iz predsednika in dveh članov, ki jih
predsednik pritožbene komisije imenuje izmed članov Komisije za tekmovalni sistem in
objekte in članov Odbora za tek na smučeh. Noben imenovani član komisije ne sme biti iz
istega kluba, kot so osebe, udeležene v dogodku, za katerega je bila pritožba vložena.
Kavcija za prvo pritožbo v sezoni znaša 250€ in mora biti poravnana na račun SZS na dan
prispele pritožbe na naslov komisije. Kavcija za vsako nadaljnjo pritožbo pa znaša 450€.
Klub ali društvo lahko na Komisijo poda tudi pritožbo na administrativne napake v
rezultatih. Rok za oddajo pritožbe je 15 dni po objavi uradnih rezultatov. V tem primeru ni
potrebno plačilo kavcije.
Pritožbena komisija mora o primeru odločiti v 10 dneh od prejema pritožbe.
Na odločitev komisije se lahko prizadeti klub ali društvo v 10 dneh po odločitvi pritoži
Odboru za tek na smučeh pri SZS. Na odločitev le-tega pritožba ni možna.

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
41. člen
Pri organizaciji vseh tekmovanj po koledarju SZS lahko sodelujejo samo člani, ki imajo
veljavno MODRO kartico SZS. To se nanaša na funkcionarje tekmovanja, sodnike,
trenerje ekip, vodje ekip ipd.
42. člen
Vsak prireditelj tekmovanja je dolžan zagotoviti tolikšno število registriranih sodnikov teka
na smučeh, kot jih, glede na obliko tekmovanja, predvideva tehnični delegat.
43. člen
Tehnični organizator posameznega tekmovanja mora prevzeti odgovornost za dobro
pripravo tekaških prog.
44. člen
Tehnični organizator posameznega tekmovanja je dolžan še isti dan po končanem
tekmovanju poslati uradne rezultate na SZS, vsem sodelujočim klubom in tehničnemu
delegatu.
45. člen
Prireditelj tekmovanja za DP in Pokal ARGETA junior ima do SZS – Zbor za tek na
smučeh naslednje obveznosti:
• da na tekmovanju na lastne stroške postavi reklamne panoje ARGETA junior, ki jih
dobijo na SZS;
• da na razpis tekmovanja, štartno listo ter rezultate vključijo logotip pokrovitelja
ARGETA junior in SZS;
• da na tekmovanju uporabljajo startne številke pokrovitelja tekmovanja ARGETA
junior, ki jih dobijo na SZS;
• da obvestilo z glavnimi podatki o tekmovanju ( kraj, datum, nastop najbolj
uveljavljenih tekmovalcev ) pošljejo na naslove javnih medijev;

OBVEZNOSTI SZS
46. člen
SZS bo po koncu sezone sofinancirala stroške organizacije tekmovanj pod naslednjimi
pogoji:
- Tekmovanje je uvrščeno v tekmovalni koledar oziroma je regijsko tekmovanje, ki
je bilo vsaj 7 dni pred izvedbo prijavljeno na SZS;
- TD je podal pozitivno poročilo o izvedenem tekmovanju;
- SZS od prireditelja prejela predlog razpisa, startne liste in uradne rezultate;
- Na tekmovanju za DP je organizator zagotovil pokale za najboljše tekmovalce.
Osnovne vrednosti za nadomestilo stroškov zimskih tekmovanj:
- dvodnevno tekmovanje za DP
- dvodnevna tekmovanje za Pokal ARGETA junior
- enodnevno tekmovanje za DP
- enodnevna tekmovanje za Pokal ARGETA junior
- zaključek tekmovalne sezone
- organizacija regijskega tekmovanja
Osnovne vrednosti za nadomestilo stroškov poletnih tekmovanj:
- organizacija tekmovanja na rolkah
- organizacija poletnega DP na rolkah

200 točk
150 točk
150 točk
100 točk
100 točk
50 točk
50 točk
100 točk

Komisija za tekmovalni sistem in objekte lahko obseg točk za določeno tekmovanje tudi
zmanjša, če TD v svojem poročilu tekmovanje slabo oceni. Vrednost točke se določi po
koncu sezone v dogovoru z vodstvom SZS .
47. člen
SZS lahko v celoti ali delno zavrne participacijo k stroškom organizacije v naslednjih primerih:
• Če prireditelj ne izpolni zahtev iz 45. člena teh pravil;
• Če TD v svojem poročilu negativno oceni izvedbo tekmovanja.
48. člen
Obveznosti SZS do prirediteljev zimskih tekmovanj za Pokal ARGETA junior so naslednje:
• organizatorjem so zagotovljene medalje za najboljše tri tekmovalce v odraslih in
otroških kategorijah.
• organizatorjem so zagotovljene diplome v otroških kategorijah za uvrščene do 6.
mesta.
SZS v sodelovanju s pokroviteljem tekmovanja pripravi razglasitev končnih rezultatov
zimskega pokalnega tekmovanja.
49. člen
Obveznosti SZS do prirediteljev tekmovanj za Poletni pokal ARGETA junior so naslednje:
• organizatorjem so zagotovljene diplome v otroških kategorijah za uvrščene do 6.
mesta.
SZS v sodelovanju s pokroviteljem tekmovanja pripravi razglasitev končnih rezultatov
poletnega pokalnega tekmovanja.

Komisija za tekmovalni sistem in objekte

