
 

 

Smučarska zveza Slovenije – Združenje učiteljev in trenerjev 
smučanja Slovenije 

 
razpisuje 

 

ISIA SPEED TEST 2023, ALPSKO SMUČANJE 
 

Organizator:  Smučarska zveza Slovenije, ZUTS Slovenije 
Kraj:    Rogla 
Datum:  Petek, 10.  marec 2023 ob 9.00 
 
Pristopni pogoji:  1. naziv Učitelj alpskega smučanja 3 pridobljen pred letom 2010; ISIA 

CARD se prizna, če opravi TEST veleslaloma po pravilih in kriterijih ISIA 
2. naziv Učitelj alpskega smučanja 3 pridobljen po letu 2010 in opravljen 
tečaj Smučarski vodnik; ISIA CARD se prizna, če opravi TEST veleslaloma 
po pravilih in kriterijih ISIA 
3. naziv Učitelj/trener alpskega smučanja 2. stopnje (SD2)  pridobljen po 
letu 2019 in opravljen tečaj Smučarski vodnik; ISIA CARD se prizna, če 
opravi TEST veleslaloma po pravilih in kriterijih ISIA 
Ostale podrobnosti o TEST ISIA so navedene na povezavi 
https://isia.ski/quality-standards/?lang=en.  
Opomba! 
Na to tekmo se lahko prijavijo tudi vsi, ki želijo potrditi enega izmed treh 
zahtevanih pogojev za ISIA nalepko 2024 in se niso mogli udeležiti DP 
kadrov ZUTS 2023. 

 
Prijave: možne samo v okviru osnovnih organizacij ZUTS Slovenije na 

priloženem obrazcu do 3. marca 2023  izključno  na e-naslov 
slovenia@isia.ski. Individualnih prijav ne sprejemamo (razen 
mednarodnih prijav). Tisti, ki so bili že prijavljeni za prejšnji termin, naj do 
roka za prijave sporočijo svojo ne/udeležbo. 

 
Potek tekmovanja:  Tekmovanje poteka v dveh tekih.  
 
Startnina: 40,00 €  na prijavljenega je potrebno nakazati na IBAN: SI56 30000-

0608786877  N banka  d.d., Dunajska cesta 128 a, 1000 
Ljubljana, SWIFT/BIC koda: SABRSI2X najkasneje do 3.3.2023 ¸ 

 
FIS Homologacija: Jurgovo 1 (VSL): Cert: 14595/10/22, Start: 1424m, Cilj: 1085m 
 
Tehnična seja:  Četrtek, 9.3.2023 ob 18.00 v hotelu Planja - Rogla. 
 
Smučarske karte: Po ceniku Unitur Rogla, s popusti ZUTS, IVSI, ISIA.  
 
Dvig številk: Po žrebu oz. tehnični seji ali na dan tekmovanja pred štartom (Hotel Planja 

na Rogli). Vsaka izgubljena ali nevrnjena številka se plača po ceniku.  
 
Ogled proge: Od 8.30 do 9.00 z vidno štartno številko 
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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 pridružuje odpovedati ali 
prestaviti kraj organizacije tekme. 

 
Obvezna je uporaba smučarske čelade.  
 

Info:  ZUTS Slovenije, slovenia@isia.ski, 01/5136 808 
 
 
 

dr. Blaž Lešnik 
Predsednik ZUTS 
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