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PRAVILNIK TEKMOVANJA ZA DRŽAVNO PRVENSTVO V ALPSKEM SMUČANJU
1. SISTEM TEKMOVANJA
Državno prvenstvo Slovenije v alpskih disciplinah organizira Smučarska zveza Slovenije (SZS) za kategorije člani,
članice, U21, U18, U16, U14 ter U12 vsako leto. Državno prvenstvo Slovenije za člane, članice, U21 in U18 je z
mednarodno udeležbo (Mednarodno državno prvenstvo Slovenije) in mora biti v koledarju FIS za tekočo sezono.
2. PRAVILA TEKMOVANJA
Prvenstvo se odvija po pravilih Mednarodne smučarske organizacije ( po veljavnih pravilih FIS ) in po pravilih za
organizacijo državnega prvenstva Slovenije.
3. TEKMOVALNE DISCIPLINE
Discipline so: SL, GS, SG, DH, AC, PAR in Kombinacija ( trojna kombinacija kot vsota časov tekmovanj za
članske kategorije v SL, GS in DH ( lahko tudi SG, če smuk ni bil izveden ) in za otroške kategorije v SL, GS in SG.
4. KATEGORIJE ZA SEZONO - Glej Tekmovalni sistem v alpskem smučanju za tekočo sezono
5. PRAVICA NASTOPA
Pravico nastopa na prvenstvu je določena z določili tekmovalnega sistema !
6. REGISTRACIJA, ZDRAVNIŠKI PREGLEDI IN ZAVAROVANJE
Na prvenstvu lahko štartajo samo tekmovalci, ki so registrirani na Modri kartici za tekočo sezono in ki imajo potrjen
zdravniški pregled za tekočo sezono. Zavarovanje in vsako odgovornost za tekmovalce na prvenstvu prevzame na sebe
organizacija ( KLUB ali DRUŠTVO ), ki je tekmovalce prijavil na prvenstvo. Kontrolo dokumentov ( članstvo v SZS (MK),
zdravniški pregled ) izvaja tehnični delegat pred žrebanjem štartnih številk oziroma je urejena s prijavo tekmovalcev.
7. EKIPNI REZULTATI
Ekipni rezultati se izračunavajo iz točk prvouvrščenih tekmovalcev po tabeli, ki je opisana v določilih tekmovalnega
sistema v alpskem smučanju za Slovenijo. Vrstni red ekip se izračuna na podlagi seštevka vseh točk tekmovalcev
enega kluba/društva v starostnih kategorijah.
8. RAZGLASITEV REZULTATOV
Priznanja prejme prvih 10 uvrščenih tekmovalcev, ki so državljani Republike Slovenije. Zmagovalne 3 ekipe
(klubi ali društva) dobe pokal SZS ob svečanosti zaključka smučarske sezone ( Skupščina SZS ). Razglasitev za
državno prvenstvo je ločeno od razglasitve za pokalno tekmovanje.
9. ŠTARTNINA IN STROŠKI TEKMOVANJA
Tehnični organizator prvenstva nosi stroške organizacije prvenstva, kotizacijo FIS in delegata pa SZS. Vse ostale stroške
nosi organizacija, ki je tekmovalce poslala na tekmovanje. Štartnina za udeležbo na tekmovanju se plača tehničnemu
organizatorju tekmovanja in to v EUR-ih.Višina štartnin je enaka kot za ostala tekmovanja. Štartnina se plača za
vsakega tekmovalca, vpisanega v štartni listi, ne glede na to, ali bo nastopil na tekmovanju.
10. RAZPIS TEKMOVANJA
Tehnični organizator je dolžan najmanj 14 dni pred tekmovanjem poslati razpis prvenstva na naslednje naslove:
na SZS, na osnovne organizacije, od koder prihajajo tekmovalci, ki imajo pravico nastopa na prvenstvu in na e-naslov
bojan.perko@gmail.com. Razpis obvezno vsebuje informacije tehničnega organizatorja:
 Mesto in program tekmovanja,
 naslov, na katerega se pošiljajo prijave ali se dobe informacije,
 informacije o prenočišču, prehrani. cenah pensionskih uslug in informacije o prevozu.
11. PROGRAM TEKMOVANJA
Program tekmovanja potrdi Odbor za alpsko smučanje v dogovoru s tehničnim organizatorjem prvenstva.
12. ODLOŽITEV ALI ODPOVED TEKMOVANJA
V primeru slabih vremenskih pogojev ali drugačnih opravičljivih razlogov mora tehnični organizator odpovedati ali
prestaviti tekmovanje najmanj 7 dni pred predvidenim začetkom tekmovanja v soglasju s SZS. O odložitvi ali
odpovedi prvenstva je dolžan takoj preko e-pošte obvestiti SZS in po možnosti sredstva javnega obveščanja v skladu
s Pravilnikom za mednarodna tekmovanja, v ostalih primerih pa najmanj 5 dni pred pričetkom prvenstva.
13. REZULTATI PRVENSTVA
Tehnični organizator je dolžan v roku 5 dni po zaključku prvenstva poslati rezultate na SZS in na e-naslov
bojan.perko@gmail.com, ki jih objavi na spletni strani www.sloski.si.
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