
 

               

 

 
 
 
 
 

Uradni razpis tekmovanja za državno prvenstvo  
v deskanju na snegu – skoki. 

 
 

SKOKI – BIG AIR 
29.4.2022 

 
 
 
 
  



 

               

 

 
Informacije državnega prvenstva v deskanju na snegu 

 

TEKMOVANJE: 
Državno prvenstvo v deskanju na snegu v disciplini skoki - Big Air. 

Smučišče: Kanin 

Lokalni organizator: SBC Bled 

Lokacija: Sedežnica Prevala in vlečnica Podi 

Discipina: Big Air - skoki  

Sistem tekmovanja: BA - 2 skoka, boljši šteje 
 
KATEGORIJE:  

• ml. dečki in deklice U14 

• dečki in deklice U16 

• mladinci in mladinke U18 - NJC 

• člani in članice - NC 

 

Urnik tekmovanja - petek 29.4.2022: 
9.00 - 10.00: Trening 

10.15 - 12.00: Tekmovanje 

12.30: Razglasitev 

*Urnik se lahko še spremeni 

 

  



 

               

 

 
Prijave: V snežnem parku na dan tekmovanja (prinesite izpolnjeno priloženo prijavnico) 
 
Prijava mora vsebovati (nižje priloženo): 
 
• ime in priimek tekmovalca, datum in letnico rojstva in član katerega kluba je 
• podpisano pristopno izjavo o nastopu na lastno odgovornost  

(mladoletni s strani staršev oz. skrbnika za vsakega tekmovalca ločeno) 
 
Upoštevati je potrebno Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom 
SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in protokole posameznih NPŠZ. 
 
 

Nižje priloženo podpisano pristopno izjavo o nastopu na lastno odgovornost 
prinesite s seboj. Prijava pa bo možna na kraju dogodka. 
 
 

ŠTARTNINA: 
 

Štartina na posameznem tekmovanju znaša 10,00 EUR / tekmovalca 

in ne vključuje smučarske karte. 

 

Na voljo so tudi ostale smučarske vozovnice, katere so objavljene  

na spletni strani: https://www.kanin.si/cenik-skipass/ 
 

 Nakup smučarskih vozovnic je možen na blagajni!  



 

               

 

 

Pristopna izjava 
 
Ime in priimek tekmovalca: ________________________________________________ 

Datum rojstva: _________________________________________________________ 

FIS koda (opcijsko):  _____________________________________________________ 

Klub (Modra Kartica): ____________________________________________________ 

Stanujočega: ___________________________________________________________ 

Stance (obkroži):  regular  goofy 

Kategorija:   član  U18  U16  U14 

Spodaj podpisani: _______________________________________________________ 

Kraj bivanja:  ___________________________________________________________ 

 

 

Izjavljam da je nastop tekmovalca na mojo odgovornost, na tretjem tekmovanju 
Državnega prvenstva v disciplini Big Air - skoki, ki poteka v petek 29.4.2022 na 
smučišču Kanin na lastno odgovornost in z namenom preprečevanja širjenja SARS-
CoV-2 nimam simptomov/znakov za okužbo s SARS-CoV-2 (povišana telesna 
temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje 
(občutek pomanjkanja zraka), driska in mi ni bila odrejena karantena ali izolacija zaradi 
pozitivnega testa SARS-CoV-2 za čas trajanja tekmovanja. 
 
Vsak tekmovalec mora imeti sklenjeno zdravstveno zavarovanje in tekmuje na lastno 
odgovornost. Organizatorji, Sončni Kanin d.o.o. in Smučarska zveza Slovenije ne bodo 
krili nobene odgovornosti za nesreče, poškodbe opreme in drugih zahtevkov tretjih oseb 
med treningi in tekmovanji. 
 

Odgovorna oseba (starš, skrbnik, trener): ____________________________________ 

Pristopno izjavo prinesete s seboj na dogodek! 


