RAZPIS

28. DRŽAVNEGA PRVENSTVA SLOVENIJE
v sankanju na naravni progi s športnimi sanmi
Soriška planina, nedelja, 10. marec 2019
SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
SANKAŠKO DRUŠTVO DOMEL
ŠPORTNO DRUŠTVO PODLJUBELJ

Organizator:
Izvajalec:

Tekmovalni odbor
Predstavnik SaZS
Žirija

Vodja tekmovanja
Vodja štarta
Vodja cilja
Vodja proge
Merjenje časov
Računalniška obdelava

Tekmovalni urad
Tekmovalna proga

Milan SIRŠE
Boris EGART
Vili RAKOVEC
Borut KRALJ
Gašper POTOČNIK
Boštjan NEMC
Matej RIHTARŠIČ
Štefan ZADRAVEC
ŠD Podljubelj
ŠD Podljubelj
Kontejner na cilju sankaške proge
Naravna sankaška proga »Drauh« na Soriški planini

Splošna določila
Športne sani
Tekmovanje bo izvedeno po Pravilniku za tekmovanja v sankanju s športnimi in
samotežnimi sanmi.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.
V vseh kategorijah je obvezna uporaba zaščitne čelade.
Organizator in izvajalec tekmovanja ne odgovarjata za poškodbe in povzročeno škodo
tekmovalcev in tretjih oseb.
Prijave: - do 9:00 na cilju sankaške proge
Priznanja

medalje za prva tri mesta v vsaki kategoriji

Kategorije

cicibanke / cicibani
šolarke / šolarji
deklice / dečki
mladinke / mladinci
članice / člani
st. članice / st. člani
veteranke / veterani
starejše veteranke /
starejši veterani

do 7 let
od 8 do 11 let
od 12 do 15 let
od 16 do 25 let
od 26 do 40 let
od 41 do 55 let
od 56 do 65 let

2012 in mlajši
2008 – 2011
2004 – 2007
1994 – 2003
1979 – 1993
1964 – 1978
1954 - 1963

66 let in starejši

1953 in starejši

dvosed

PROGRAM
Nedelja, 10. marec, 2019

09.30
sledi

1. vožnja športne sani
2. vožnja športne sani

Razglasitev rezultatov bo izvedena 30 min po končanem tekmovanju.
Rezultati državnega prvenstva se točkujejo tudi za Pokal Slovenije v sankanju s
športnimi in samotežnimi sanmi.
Do sobote 09.03.2019 se bo, glede na vremensko napoved v naslednjem tednu,
odločilo in sporočilo glede zaključka Slovenskega pokala 2019.
Ob prijavi bo možno oddati prostovoljni prispevek za urejanje proge.
Dodatne informacije lahko dobite na GSM 040-125-360 Gašper

Vodja tekmovanja
Gašper Potočnik

