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Smučarska zveza Slovenije – ZUTS Slovenije 

in 
Smučarski klub Markin Postojna 

 
razpisujeta 

 

Državno prvenstvo v veleslalomu za strokovne 
kadre ZUTS SLOVENIJE 

 

v panogah  
 

ALPSKO SMUČANJE in TELEMARK SMUČANJE 
 
 

Organizator:  Smučarski klub Markin Postojna, Ulica 1. maja 2, 6230 Postojna 
 
Kraj:    Smučišče SC Cerkno – PROGA LOM 3  
 
Datum:  SOBOTA, 18. februar 2023, s startom ob 11. uri 
 
Pristopni pogoji:  Vsi člani/–ce ZUTS s plačano članarino za sezono 2022/23 
 
Prijave: Prijave možne samo v okviru osnovnih organizacij ZUTS Slovenije  do 

srede, 15. februarja 2022, izključno na e-mail: 
sk.markin@gmail.com in vojko.gartner@gmail.com. Individualnih 
prijav NE sprejemamo. Prijava mora vsebovati ime in priimek, 
kategorijo, letnico rojstva in osnovno organizacijo ZUTS Slovenije ter 
naročilo smučarskih vozovnic. Vse prijave posamezne osnovne 
organizacije sprejemamo na enem obrazcu. 

 
Kategorije:  ALPSKO SMUČANJE 

• veteranke I.– roj. 1977 in starejše  

• članice II. – roj. 1978 – 1990  

• članice III. – roj. 1991 in mlajše  

• veterani IV- roj. 1967 in starejši  

• člani V. – roj. 1968 – 1975  

• člani VI. – roj. 1976 – 1990  

• člani VII. – roj. 1991 in mlajši  
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TELEMARK SMUČANJE 

• člani X 

• članice XL 
 
Potek tekmovanja: Tekmovanje poteka v enem teku.  
 
Točkovanje: Tekmovanje šteje za posamično in ekipno uvrstitev. 

Za ekipno uvrstitev štejeta po dva najboljša rezultata iz vsake kategorije 
po sistemu interpolacije (pri veteranih in veterankah po en (1) 
tekmovalec). Zmagovalec kategorije prejme 100 točk, zadnji v kategoriji 
pa 1 točko.  

 
Startnina:          35,00 € na prijavljenega tekmovalca. Plačilo izključno po predračunu 

na TRR, št.: SI56 1010 0005 4248 894. Ob prevzemu startnih številk 
predložite potrdilo o plačilu startnine. 
V ceno so všteti startnina, medalje, topel napitek in samopostrežni topli 
obrok ter druženje na terasi Perle ob živi glasbi. Cene so brez DDV, saj 
organizator ni davčni zavezanec. 
Startnina za prijavljene po 15.2.2023 ali na dan prireditve je 
50,00 eur. 

 
Žrebanje:   Petek, 17. 2. 2023, ob 18.00 v prostorih SK Markin Postojna. 
 
Smučarske vozovnice: Cena smučarske vozovnice je 26,00 €. Prevzem vozovnic 

BO MOŽEN NA SPODNJI POSTAJI SEDEŽNICE BRDO (4 
SEDEŽNICA) PRI PREDSTAVNIKIH SMUČARSKEGA 
KLUBA MARKIN POSTOJNA OB PREDLOŽITVI POTRDILA O 
PLAČILU LE TEH IN SICER OD 8.15 DO 10.00 URE. Število 
željenih vozovnic označite na obrazcu za prijavo. Smučarske 
vozovnice plačate skupaj s štartnino na trr: SI56 1010 0005 
4248 894. 

 
Dvig številk: Na dan tekmovanja od 9.00 ure naprej na PLATOJU PRI 

»JURČKU« NA ZGORNJI POSTAJI ŠETST SEDEŽNICE LOM. 
Številke dvigne predstavnik ekipe OB PREDLOŽITVI 
POTRDILA O PLAČILU ŠTARTNINE in zastavitvi osebnega 
dokumenta, vračilo številk pa je po končanem tekmovanju PRAV 
TAKO na PLATOJU PRI »JURČKU« NA ZGORNJI POSTAJI 
ŠETST SEDEŽNICE LOM. PRI PREVZEMU ŠTARTNIH 
ŠTEVIL BOSTE PREJELI ŠE KUPONE ZA TOPLI OBROK IN 
TOPLI NAPITEK TER KROF. Posamičen dvig številk ni možen. 
Vsaka izgubljena ali nevrnjena številka se plača po ceniku (15,00 €).  

 
Ogled proge: Od 10.15 do 10.45 z vidno 

startno številko. 
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Nagrade:  Prvih šest v kategoriji prejme diplome, prvi trije v kategoriji medalje, 

prve tri ekipe pokale in diplome. Izvedeno bo žrebanje štartnih številk 
(tistih, ki se bodo dejansko udeležili tekme) smuči ELAN (en par smuči 
za ženske in en par smuči za moške) takoj po razglasitvi rezultatov. 

 
Razglasitev: Eno uro po končanem tekmovanju na terasi pred kočo ali Alpska perla 

na vrhu smučišča. 
 
 
 
Pritožbe: 15 minut po končanem tekmovanju s plačano kavcijo 50,00 €. 
 
 
Splošne določbe: Tekmuje se po pravilniku SZS in na lastno odgovornost. V primeru 

slabih vremenskih in snežnih razmer si organizator pridržuje 
odpovedati ali prestaviti kraj organizacije tekme. 

 
Obvezna je uporaba smučarske čelade. 
 

Info:  Smučarski klub Markin Postojna, franko.sadl@gmail.com ali 
sk.markin@gmail.com                                                                                                                                

                                    Za potrebe tekme DP ZUTS 18.2.2023 sem ustvaril WhatsApp skupino, 
kateri se lahko pridružite na spodnji 
povezavi    https://chat.whatsapp.com/K9ZTKiQwMTOH8OG2hhl3pU. 

 
Obvestilo: Tekmovanje bo na progi LOM 3. 

 
 
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE                     SK MARKIN POSTOJNA 

ZUTS SLOVENIJE           Franko Šadl, predsednik  
dr. Blaž Lešnik, predsednik ZUTS 
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