RAZPIS
ZA VN NORDICA DOBERMANN V VELESLALOMU (VSL)
ZA KATEGORIJO U12
KRAJ in DATUM TEKMOVANJA:

ORGANIZATOR:
ŠTARTNINA:

POSEKA (Ravne), 30. 1. 2022

ASK FUŽINAR

15,00 € na prijavljenega tekmovalca. Startnino je potrebno poravnati ob prijavi oz. najkasneje do
petka, 28. 1. 2022, na transakcijski račun ASK Fužinar odprt pri DH, d.d.. ,
IBAN: SI56 610000009441 842
Namen: Startnina + »NAZIV KLUBA«

PRIJAVE:

IZKLJUČNO preko aplikacije SZS - prijave.sloski.si, najkasneje do PETKA 28.1.2022 do 20.00

ŽREBANJE:

V soboto, 29. 1. 2022 ob 17:00 uri v klubskih prostorih ASK Fužinar.

DVIG ŠTARTNIH ŠTEVILK:

8:30 – 9:00
8:30
9:15 – 9:45
10:00

PROGRAM:

PRITOŽBE:

Na spodnji postaji vlečnice, kjer bo potekalo tekmovanje
od 8.00 DO 8.30 ure.
dvig startnih številk
začetek obratovanja za tekmovalce
ogled proge za U12
štart za U12

15 min po končanem tekmovanju na uradnem obrazcu SZS in plačano kavcijo
50,00 €

RAZGLASITEV:

30 min po končanem tekmovanju v ciljni areni

NAGRADE: prvi trije medalje, prvih deset diplome
SPLOŠNA DOLOČILA: Tekmuje se po pravilniku SZS. Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost, oziroma
kluba, ki ga prijavi.

INFORMACIJE:

Hinko Pepevnik

tel.: 041-345-020

POMEMBNO:

Usmeritve za izvedbo tekmovanja:
* če otrok že izpolnjuje pogoj PCT, testiranja s testom HAG za samotestiranje ni potrebno izvajati; trener
ali vodja ekipe mora imeti potrdila na vpogled pri sebi za čas trajanja tekmovanja (ob vstopu na smučišče)
* za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih: otroci, ki ne izpolnjujejo pogojev
PCT, se testirajo s testi HAG za samotestiranje na dan tekmovanja (kot v šoli)
* za učence osnovne šole starši oziroma zakoniti zastopniki podajo predhodno soglasje oziroma nesoglasje
k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje, trener ali vodja ekipe mora imeti potrdila na vpogled pri
sebi za čas trajanja tekmovanja (ob vstopu na smučišče)
* za ostale udeležence (trenerji, osebje organizatorja) veljajo pogoji PCT, ki jih morajo imeti ob vstopu na
smučišče - tekmovališče
* otroci, ki imajo odrejeno karanteno zaradi rizičnega stika (torej tudi v šoli) do vključno na dan izvedbe
tekmovanja se le tega ne morejo udeležiti.
* SODELOVANJE NA TEKMOVANJU JE MOGOČE OB IZPOLNJEVANJU PCT POGOJA.
VELJAVNOST HITREGA TESTA JE 24 UR (HAG),

* PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA PCT POGOJA BO OB PREVZEMU ŠTARTNIH ŠTEVILK,
UPOŠTEVAJO SE TESTI/DOKUMENTI NAREJENI PRI POOBLAŠČENIH IZVAJALCIH in TUDI
SAMOTESTI
* OB PREVZEMU ŠTARTNIH ŠTEVILK MORAJO TRENERJI PRILOŽITI TUDI EKIPNI
VPRAŠALNIK
* UPORABA ZAŠČITNE MASKE JE OBVEZNA V VRSTI PRED ŽIČNIŠKO NAPRAVO, V ŠTARTNEM
PROSTORU (tekmovalec/ka jo sname tik pred štartom, trener/spremljevalec jo ima ves čas) IN NA
OGLEDU,
V prilogi poleg razpisa prilagamo še EKIPNI VPRAŠALNNIK

Lep smučarski pozdrav!
ASK FUŽINAR
Sašo Kotnik
Ravne na Koroškem, 25. 1. 2022

