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PROTOKOL OTROŠKIH TEKMOVANJ v SLOVENIJI 2017/ 2018
1. SZS objavi koledar tekmovanj na spletni strani SZS. www.sloski.si
Organizator pošlje razpis B. Perku ( bojan.perko@gmail.com ), ki ga objavi na spletu.
2. Dogovor med SZS in organizatorjem (posamezno regijo) za izvedbo tekmovanja se smatra sklenjen,
ko Odbor panoge potrdi organizatorje in izvajalce za tekočo sezono.
3. Zavarovanje prireditve sklene SZS. Velja tudi za regijska tekmovanja.
4. Organizacija tekmovanja:
Tekmovanje izvede tisti klub oz. društvo, katerega predhodno izbere posamezna regija.V primeru, da
izbran izvajalec ne more izvesti tekmovanja, mora pravočasno obvestiti vodstvo regije, da izbere
nadomestnega organizatorja v istem terminu. V primeru, da znotraj regije ni mogoče najti
organizatorja, regija po predhodni najavi (v ponedeljek) vrne tekmovanje AD-SZS (sreda), katera
ponudi organizacijo tekmovanja drugi regiji oz. tekmovanje odpove. V primeru odpovedi tekmovanja
(celotni vikend) se lahko tekmovanje prestavi v rezervni termin v koledarju samo v primeru, da je
rezervni termin še prost. V nasprotnem primeru se tekmovanja ne nadomešča. V primeru
nezmožnosti izvedbe DP v načrtovanem terminu, velja za DP naslednji možni termin, kar pomeni, da
isti organizator DP izvede DP v naslednjem terminu po koledarju tekmovanj.
5. Za izvedbo tekmovanja je izvajalec opravičen do startnine v višini 15 € za SL in VSL ter 20 € SG (paket
SG en trening in dve tekmovanji = 40€), katero plačajo društva po navodilih iz posameznega razpisa.
6. Izvajalec-društvo, ki organizira tekmovanje, ima za potrebe oglaševanja svojih sponzorjev na voljo 1/3
ciljnega prostora. Sponzorji ne smejo biti iz istega področja kot sponzorji alpskih disciplin SZS.
7. Organizacija in izvedba tekmovanj
Tekmovanje se po možnosti izvaja na kompaktnem snegu.
Organizator tekmovanje v SL izvede glede na možnosti vzporedno (istočasno na dveh progah,
možnost sodelovanja med klubi). Tekmovanje v VSL za U16 in U14 organizator izvede v dveh tekih.
Tekmovalne proge mora izvajalec – organizator tekme pripraviti in zaščititi v skladu s FIS pravili in
navodili komisarja za proge FIS. Postavljač-traser je lahko samo trener s potrjeno licenco. Prvi tek
postavlja trener kluba organizatorja, drugi tek trener društva druge regije.
Štart prvega teka ob 9:30!
8. Organizacija in izvedba treninga in tekmovanja v SG
Predvidena sta dva sklopa SG tekmovanj:
I. Sklop: Dva dni za U 14, Dva dni za U16.
Prvi dan trening (min. dve vožnji od katerih je ena na čas), drugi dan dve tekmovanji. Dve tekmovanji
za kategorijo U 14. Velja samo en rezultat. Dve tekmovanji za kategorijo U16. Velja samo en rezultat.
II. Sklop: Dva dni za U 14, Dva dni za U16.
Prvi dan trening (min. dve vožnji od katerih je ena na čas), drugi dan dve tekmovanji.

Dve tekmovanji za kategorijo U 14. Velja samo en rezultat. Prva tekma je DP. Dve tekmovanji za
kategorijo U16. Velja samo en rezultat. Prva tekma je DP.
Pri organizaciji in izvedbi (postavitev proge za U14 in U16) upoštevati navodila FIS (priloga).
9. Organizacija in izvedba tekmovanja v VSL
Organizacija in izvedba tekmovanja v VSL za U14 in U16. Dva teka za U16 in U14.
Pri organizaciji in izvedbi (postavitev proge za U14 in U16 upoštevati navodila FIS (glej FIS)
10. Organizacija in izvedba tekmovanja v SL
Organizacija in izvedba tekmovanja v SL za U14 in U16.
Izvedba slaloma na en količek ob predhodni najavi v razpisu. Če ni navedbe v razpisu, je tekmovanje
izvedeno na dva količka.
Pri organizaciji in izvedbi (postavitev proge za U14 in U16) upoštevati navodila FIS (glej FIS stran).
11. SZS sofinancira izvedbo tekmovanja organizatorju v višini za dan tekmovanja kot izhaja:
•
Za U12-Cicibansko tekmovanje = 165,00 € bruto,
•
Za Paket SL in VSL U 14 in U16 (dečki in deklice)= 260,00 € bruto,
•
DP Šolsko U14 in U16 (dečki in deklice) = 265,00 € bruto,
•
Za dva dni SG U 14 (dečki in deklice) = 260,00 € bruto,
•
Za dva dni SG U 16 (dečki in deklice) = 260,00 € bruto.
Izvajalec za organizacijo tekmovanja po končani prireditvi izstavi račun SZS.
12. Razglasitev rezultatov preko ozvočenja in podelitveni prostor mora zagotovi izvajalec (maksimalni čas
razglasitve 20 min po končanem tekmovanju). Državna himna na DP se predvaja samo pred
razglasitvijo rezultatov državnega prvenstva.

PORAZDELITEV NALOG in STROŠKOV MED SZS IN ORGANIZATORJEM OTROŠKIH TEKMOVANJ
SZS:
1)
2)
3)
4)
5)

Stroški zavarovanja prireditve (zavarovalna polica).
Diplome in kolajne: (20/za dan U 12 in 32/za dan U14 in U 16, diplome za U12/10, U14/10, U16/6).
Tehnična oprema: zastavice in štartne številke.
Nagrade sponzorja: (20/za dan U12 in 32/ za dan U14 in U 16 (DI in DE)).
Sofinanciranje izvedbe tekmovanja.

ORGANIZATOR:
1) Pogodba za uporabo smučišča, ureditev prostora za podelitve.
2) Merjenje časov in sodniška ekipa (v cilju semafor in tabla z kartončki).
3) Transport tehnične opreme sponzorja na start in cilj.
4) Vozovnice za sodelujoče pri organizaciji in sponzorje.
5) Nagrade organizatorja: (20/za dan U12 in 32/za dan U14 in U16).
6) Stroški tehničnega delegata (nadomestilo TD za državna tekmovanja 100 € neto, za regijska 60 €
neto).
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Smernice za Tehnične delegate, Regijske trenerje in Koordinatorje otroškega programa tekmovanj v
letu 2018
Smernice so rezultat preteklih srečanj tehničnih delegatov, organizatorjev in regijskih trenerjev ter
koordinatorjev v otroškem programu pred začetkom tekmovanj.
Zato smo se v skupnem interesu pred začetkom tekmovanj po pregledu posebnosti vodenja in izvedbe
tekmovanj skladno s FIS pravili, ki veljajo za posamezne discipline, dogovorili sledeče:
1. Osnovno vodilo tekmovalni žiriji pri vodenju tekmovanj mora biti varnost otrok-tekmovalcev.
2. Pri odpovedi tekmovanj je potrebno upoštevati protokol otroških tekmovanj.
3. Skupni sestanek za tehnične delegate, regijske trenerje in koordinatorje otroškega programa takoj
po koncu sezone z namenom analize dela žirije in izvedbe tekmovanj.
4. Glavni sodnik je eden od regijskih trenerjev, ki sodeluje v otroškem programu kot reprezentančni
trener.
5. Glavne sodnike (z rezervo) v naprej določi vodja otroških programov.
6. Glavni sodniki pri tekmovanjih za U12 so iz vrst koordinatorjev regij oz. trenerji, ki jih javi regija.
7. Proga po končanem prvem teku v kategoriji se lahko prestavi. Trener jo prestavi v sodelovanju z
TD in glavnim sodnikom na način, da ni potreben ponoven ogled.
8. Paralelna tekmovanja za U12 izvesti ob uporabi VSL opreme (smuči in čelada).
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